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Em preocupa

Q
uan aplega el mes d’agost, el mes fester contestà, 

l’estiu ja va a menys, la gent té ganes de festa. Després 

de dos anys de pandèmia, ens ha fet que canviarem 

moltes de les nostres aficions, costums, activitats i sobretot 

el contacte amb la gent que estimem. Serà el retorn de la 

FESTA.

La festa ja està ací i passarà i nosaltres després del 

temps de descans, de trencar les rutines, de fer el que 

siga, de passar-ho bé i de gaudir, tornarem a la nostra 

vida quotidiana. Però el malestar contestà que ja fa temps 

que estava covant-se ha eixit al carrer, amb un crit de 

desesperança, d’impotència, de no saber què fer, d’estar 

sols…,

El poble contestà que viu en eixe casc històric cada dia 

està més preocupat perquè el centre històric contestà està 

caent, es troba en unes condicions preocupants: cases 

caent, solars bruts, carrers deixats de la mà d’un Ajuntament 

que amb més de quaranta anys que ens governa s’ha 

despreocupat de tota aquesta gent: treballadors, jubilats, 

emigrants espanyols i d’altres països, persones amb un nivell 

econòmic baixet i el pitjor de tot: oblidats pels nostres polítics 

que viuen tancats en eixe "palau de cristall" que s’anomena 

Ajuntament - sols mirant el rellotge que ha estat parat molt 

de temps ja ho deia tot- paralitzats i sense eixir al carrer per 

a conéixer la problemàtica contestana i eixe malestar que 

per fi manifesten el veïnat del casc antic amb eixos cartells 

que com un crit de desesperança, han dit PROU, ja està 

bé, per a què volem aquest ajuntament que és incapaç de 

donar una visió esperançada a totes aquestes persones que 

tenen dignitat i es mereixen una vida millor?

Aquest problema no és d’ara, ja fa temps que està l’olla 

bullint i està a punt d’explotar. Què no ens doneu compte 

del malestar que hi ha?, perquè esteu deixant caure el 

nostre passat, la nostra història, la vida de moltes persones 

que es mereixen viure amb unes condicions adequades 

mentre estem vivint i no en carrers i barriades que són un 

niu de rates, de ronya, de solars abandonats, de manca de 

seguretat…?

Però, què està fent l’oposició? No ho sabem, no ens 

informen de quasi res, cap partit polític de manera seriosa 

ha portat un bon programa per a rehabilitar el nostre centre 

històric i donar a eixe veïnat una qualitat de vida que tant es 

mereixen. Açò no és un problema sols del govern municipal, 

açò és un problema tan gran que devíeu ajuntar-vos tots, 

posar les neurones a treballar i buscar una solució conjunta 

i seriosa per a beneficiar a tot el poble contestà.

Paco Fuster
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Presentació càrrecs de 2022

Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

I 
en aquest 2022, el passat 2 de juliol, el pati d'armes del 

Palau Comtal de Cocentaina va acollir la presentació dels 

Càrrecs Festers per a les Festes de Moros i Cristians de 

2022. L’acte va estar conduit per Graciela Llorens i Javi Sanz, 

dos membres de l'actual Junta de Festes.

La gala va arrancar amb la intervenció del President de 

l'entitat festera, Juan Francisco Masanet, i immediatament 

després, es va descobrir el cartell anunciador de les Festes 

creat per Toni Domínguez Borràs.  L'obra destaca pel seu 

simbolisme i en la mateixa té especial rellevància la figura 

de Sant Hipòlit Mártir “he volgut fer referència al renàixer 

de la Festa després de la Covid-19 i veiem representats tres 

elements que ens introdueixen en aquestes celebracions 

com són l'aspecte històric, la música amb una estrofa de 

l'Himne que dona forma a la corona del Patró i la mateixa 

figura de Sant Hipòlit com a eix central“, va detallar.

Tot seguit també es va proclamar oficialment a Saúl 

Gómez i Soler com a Director de l'Himne mentre que la part 

central va estar reservada a retre homenatge als màxims 

protagonistes de la Festa contestana. Uns càrrecs que 

exerciran José Rafael Llorens “Peluca” com a Capità Cristià 

dels Contrabandistes, Moisés Gil Igual com a Abanderat 

Cristià dels Almogàvers, Miguel Palací com a Capità Moro 

dels Bequeteros i Vicent Torró com a Abanderat  Moro de 

la Filà Mudèjars. Tots ells van rebre un detall en record 

d'aquesta aventura tan especial que comencen ja a viure, 

després de dos anys.

La recta final de la nit va estar reservada a la intervenció 

de l'escriptor i advocat contestà JuanFran Ferrándiz Pascual, 

com a mantenidor de l'acte, en un discurs en el qual va 
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voler tindre present la història que hem heretat dels nostres 

avantpassats en relació a les Festes de Moros i Cristians 

contestanes, fent menció dels 4 càrrecs i de les incògnites 

que aguarda la nostra Sala Daurada del Palau Comtal.

Finalment l'alcaldessa, Mireia Estepa, va recordar els dies 

que queden perquè de nou comence a sonar pels carrers 

de Cocentaina la música festera anunciant que tres anys 

després de l'última celebració, hi haurà per fi Festes de 

Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit.

Amb la presentació de càrrecs encetem aquest especial 

de festes que la revista Cocentaina. El Comtat dedica a les 

festes patronals de Cocentaina: Moros i Cristians en honor 

a Sant Hipòlit Màrtir.
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Presentació programa revista de festes 2022

I 
de nou, el pati d'armes del Palau Comtal de Cocentaina 

va tornar a ser l’escenari per a la presentació de la Revista 

de Festes. Precisament aquest acte, és l’únic que s’hi ha 

mantes en aquests dos anys de pandèmia, però enguany 

semblava diferent, perquè la revista d’aquest 2022 ja inclou 

el programa d’actes festers i el reconeixement cap als 4 

càrrecs festers.

La presentació d’aquest gran document històric va estar  

conduïda pel periodista contestà Enric Albero qui a més va 

exercir de mantenidor.

Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

També  aquest acte, va servir per a entregar els premis 

als escolars que han guanyat l'última edició del concurs 

de dibuix sobre els festejos en honor a Sant Hipòlit Màrtir 

organitzat per la Junta de Festes.

Així mateix des de la Comissió d'Arxiu de la Junta de 

Festes es van entregar les distincions “Roger de Llúria” i 

“Qusantaniya”. El reconeixement Roger de Llúria va ser per 

a l’ontinyentí Juan Antonio Alcaraz, gran entés i estudiós de 

les festes de moros i cristians. En el seu currículum trobem 

que ha sigut secretari del segon congrés de festes de Moros i 

Cristians; secretari general i organitzador del primer congrés 

internacional de les ambaixades i ambaixadors de festes 

de Moros i Cristians; Ha fet molts pregons i conferències, 

com ara el de la Universitat de València sota el títol “La 

festa popular i l'Educació”. És autor de diversos llibres al 

voltant de les festes de Moros i Cristians. Té documentat 

1300 poblacions en 30 països dels quatre continents i més 

de 600 ambaixades de tot el món. Ha rebut la insígnia d’or 

de les Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent; la medalla 

d’or de la Federació Nacional d’associacions de cronistes 

mexicans i ara, també la distinció Roger de Llúria que li ha 

atorgat la Comissió d‘Arxiu i Patrimoni per mitjà de la Junta 

de Festes de Cocentaina.

Pel que fa a la distinció Qusantaniya, aquesta va ser per 

a l’acte del cementeri, patrimoni de Banyeres, un acte únic, 

peculiar i particular que data de 1816 i es fa en record dels 

avantpassats festers que descansen en el cementeri. Es 

tracta de retre homenatge mitjançat salves d’arcabusseria 

als veïns festers difunts i avui en dia, segueix realitzant-se, 

cada 25 d’abril, de manera seriosa i oficial convertint-se en 
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un acte sincer, emotiu i seriós de les festes de Banyeres. El 

guardó el van arreplegar Bea Francés, regidora de festes 

i presidenta de la comissió de Festes de Banyeres i Fidel 

Boí, alcalde de festes.

Un dels moments destacats de la citada presentació va ser 

el descobriment de la portada de la mateixa Revista creada 

en aquesta ocasió per Marcos Monar Miralles, integrant de 

l'entitat festera i membre de la Filà Gentils a la qual pertany 

des que va nàixer.

Després de conéixer-se la portada un altre membre de 

la Junta de Festes, Juan Luís Mahiques, va desgranar el 

contingut d'una publicació en la qual figuren els habituals 

saludes institucionals, articles sobre Sant Hipòlit, el guió 

d'actes, un apartat dedicat a les Filaes o un esment als 

festers que ens han deixat en l'últim any. Tot això es combina 

amb poesies, textos sobre la música festera o la història de la 

Festa i les aportacions d'un ampli ventall de col·laboradors. 

Finalment figura la llista d'anunciants que fan possible que 

aquesta Revista de Festes haja eixit de nou al carrer.

En la recta final de la vetlada va intervindre Enric 

Albero, aquesta vegada com a Mantenidor, destacant en 

la intervenció el paper clau que ha exercit la seua àvia 

materna Rosa en la seua trajectòria festera vinculada a la Filà 

Maseros. Les paraules del President de la Junta de Festes 

Juan Francisco Masanet, de l'alcaldessa Mireia Estepa i la 

interpretació de l'Himne de Festes van posar el punt final 

a una presentació que aquesta vegada sí que encamina al 

municipi cap als dies grans de la trilogia en honor al màrtir 

Sant Hipòlit.

I un últim apunt, aquesta joia literària i història és clau 

per a participar en el concurs Música i Festa, espai que 

torna a la graella de Ràdio Cocentaina a partir del dilluns 1 

d’agost, de 19h a 20h.
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Toni Domínguez Borrás, autor del cartell de Festes 2022
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

C
om han pogut llegir, el dissabte 2 de juliol, en l’acte 

de la presentació de càrrecs, va tindre lloc també la 

descoberta del secret millor guardat: el cartell de festes 

que ens anunciaria, a partir d’eixe moment, per tot arreu.

El seu autor és Toni Domínguez Borràs, fester de socarrel 

dels Almogàvers i un gran professional del disseny i 

maquetació.

Va ser autor del cartell de la Mare de Déu de l’any 2008 

i forma part de la Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa 

del Fester. Per les seues mans han passat moltes revistes 

de festes, tant per a la seua investigació com per a la seua 

maquetació, ja que Toni segueix l’estel del seu oncle  Antonio 

Domínguez, del seu avui Emilio i com no, del seu pare 

Rafael en la impremta Domínguez, impremta que enguany 

està celebrant els 100 anys de servici ininterromput al 

nostre poble i comarca. Toni va seguir formant-se en tots 

els avanços digitals i gràfics i es va titular en Art Finalista i 

disseny Gràfic a l’Escola d’Art d’Alcoi.

Un llarg currículum professional que a més, en aquest 

cas, ve suplementat per la seua estima cap a la festa i tot el 

que l’envolt perquè ha sigut publicador, cap de filà, secretari 

de la filà...

El cartell, com ell va assenyalar pretén demostrar eixe inici 

i eixe retrobament de la festa i en ell veiem tres elements 

fonamentals: la figura del nostre Patró com a idea base 

i principal: el Sant i guerrer Hipòlit, presentat a tall de 

retrat renaixentista amb actitud protectora i abanderant la 

germanor dels dos bàndols.

El segon indici és la cremà de Cocentaina per part del 

cabdill Alabbàs Ben Rahú, representat amb el fum roig i verd 

que envolta al Patró, distingint-se a més, al fons, l’ombra 

del castell de Cocentaina.

El tercer indici és el nostre himne de festes, que el trobem 

en l’aurèola daurada que corona al Patró i que està composta 

per la primera estrofa del mateix.

Emmarcant el cartell, en una composició tancada amb 

un arc i dues columnes a manera de fornícula, apareixen 

simbòlicament la resta d’elements:

-El poble que està representat a la part superior central 

amb el símbol de la torre.

- La Festa: a la part esquerra amb l’escut de la Junta.

- A la part dreta, trobem el casc de Sant Hipòlit que 

representa la protecció de la nostra història.

-I en les dues columnes de la fornícula trobem la Música, 

un pilar bàsic de la Festa: coronant la columna esquerra, al 

capitell apareix la lira, símbol de les dues bandes musicals 

del poble. A la columna de la dreta, la dolçaina i el llaüt que 

representen a les altres dues entitats musicals del poble.

La tipografia respon a l’estil modernista, incloent-hi així, 

una ressenya a la impremta centenària del poble.

Una imatge plena de detalls i un gran conjunt que anuncia 

que Cocentaina, en aquest 2022, celebrarà les seues festes 

de Moros i Cristians a Sant Hipòlit del 12 al 15 d’agost.

Enhorabona Toni pel teu treball!!!
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Marcos Monar Miralles, autor de la portada revista de 
festes 2022
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

L
’altra imatge de la festa, la trobem en la portada del 

programa revista, en aquest cas, obra de Marcos Monar 

Miralles, coordinador de la revista de Festes i gran 

aficionat a la fotografia.

Per a ell va ser tot un repte acceptar l’encàrrec que la Junta 

li feia i més al ser el coordinador de tan important document 

gràfic, però el suport de la seua dona Reyes, va ser l’alé 

necessari per a poder plasmar a la portada, el retorn de la festa.

Fester també de bressol i sempre amb els Gentils, Marcos 

du ja molts anys dedicant-se a la fotografia a mode d’aficionat 

i de fet, ha estat guardonat en algun que altre concurs.

Per a realitzar la portada, des de primer moment tenia 

clar que volia representar el retorn a la festa. Podem veure 

que la fotografia està feta des de la part interior del Palau i 

trobem dos festers que intenten representar a totes les filaes 

del poble, per tal motiu l’elecció dels Cavallers de Llúria, 

amb el membre infantil Carles Ferrándiz, simbolitzant a 

la filà més jove del nostre poble i del bàndol de la Creu i a 

Cristian Molines, de la Llana, fent referència a la mitja lluna 

i la filà més antiga documentada del bàndol àrab. La Llana 

acull als Cavallers, un símbol d’agermanament entre els 

bàndols festers i tot en unes portes que van obrint-se cap 

al ressorgir de la festa.

Eixes portes entreobertes ens deixen entreveure diversos 

actes: a la part de baix del centre de la porta apareix una 

fotografia de l’himne de festes, inici de la trilogia; després 

podem observar la partitura del mateix himne tenint així 

present a tots els músics; seguint en la mirada cap amunt, 

trobem les mans del moro i el cristià amb les seues armes 

en la lluita el dia dels trons i també, i com no podia faltar, 

corona eixes portes entreobertes, una imatge del nostre 

Patró Sant Hipòlit.

Enhorabona Marcos!!!
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Saúl Gómez i Soler, director de l’himne de Festes
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina va decidir que en aquest 2022, l’ontinyentí 

Saúl Gómez i Soler siga Director de l'Himne, encetant 

així la trilogia festera

Saúl Gómez i Soler, malgrat ser natural del municipi veí 

d’Ontinyent, manté una forta vinculació amb la Vila Comtal 

perquè la seua mare és contestana mentre que bona part 

de la seua família materna resideix en la capital del Comtat.

L'esperada interpretació de l'Himne, amb lletra del poeta 

Gerard Mur i Pérez amb música de José Insa Martínez, 

tindrà lloc en la vesprada del 12 d'agost davant el Palau 

Comtal i servirà per a donar per iniciades unes Festes de 

Moros i Cristians que recuperen el seu format habitual 

després de més de dos anys d'absència a causa de la 

pandèmia “hem pensat en Saúl perquè, al marge de la 

seua relació amb Cocentaina i d'haver dirigit també a la 

Unió Musical Contestana anys arrere, compta amb una 

extensa trajectòria en l'àmbit de la composició que el situa 

com un dels referents en el panorama actual de la música 

festera”, assenyala Juan Francisco Masanet; President de 

la Junta de Festes.

El músic, director i compositor ontinyentí gaudeix d’un gran 

prestigi en el panorama musical. És professor superior de 

Música, llicenciat en percussió i composició pel Conservatori 

Superior de Música Joaquin Rodrigo de València. Ho és 

també en Direcció d’Orquestra pel Conservatori Superior de 

Música del Liceu de Barcelona i a més, ha estudiat direcció 

de banda a la ISEB a Trento, Itàlia.

La seua aportació al món de la música festera és extensa 

i molt ampla, sent un dels joves amb més projecció dintre 

del panorama fester.

Però la música de Saúl se sent per tot el món i són moltes 

les seues obres simfòniques que s’han estrenat a Vancouver, 

Texas o que sonen a Bèlgica, EEUU, Holanda, Portugal, el 

Japó, Canadà, Suïssa i un llarg etcètera.

La seua obra la podem trobar en editorial com Piles, 

Molenaar o al seu propi segell editorial i també enregistrada 

en diversos CD’s.

Saúl participa regularment en diferents certàmens com 

a jurat convidat. Actualment, centra la seua carrera en la 

composició de música simfònica i música per al sector 

audiovisual.

Amb tot, les arrels festeres formen part de la seua extensa 

carrera i és habitual veure’l al concert de festes tant del Mal 

Passet, de l’Ateneu o de la Unió.

Enguany el veurem al capdavant de tots, donant-nos 

l’entrada per cantar ben fort allò de “honor i esplendor, visca 

la germanor!" i encetar les festes del retorn.

Enhorabona Saúl!!!
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La Festa i l’esport

E
n la passada edició, publicàvem el campionat de cotos 

i en aquesta edició ens fem ressò del trofeu de filaes i 

la novetat esportiva: el trofeu de pàdel.

Es tracta de fer esport i unir festa, germanor i sobretot, 

un bon esmorzar.

El trofeu de filaes és ja un clàssic dintre dels actes 

extraordinaris de les festes. En aquest any ha sigut la filà 

Maseros qui va aconseguir vèncer als Kabileños en la final.

Redacció

La novetat esportiva la trobaven en el pàdel i és que la 

Junta va organitzar un trofeu de pàdel que es va dur a terme 

a les instal·lacions del Palagym. Final també molt disputada i 

en aquest cas el triomf va ser per a la filà Muladís, quedant-

se com a subcampiona la filà Maseros.

Amb tot hi ha una cita per excel·lència que no podem 

obviar, es tracta del trofeu de ciclisme Sant Hipòlit. Organitzat 

pel club ciclista contestà, el trofeu celebra les bodes d’or: 

50 anys rodant en pro del nostre Patró.

Este trofeu s’ha celebrat el 30 d’agost, (la revista ja estava 

a impremta) per un circuit urbà que va transcòrrer pel barri 

de Sant Hipòlit. En l’edició de setembre donarem resultats 

de participació i demés.

La festa també és esport.
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La transformació del poble…
Redacció

Q
uan isca la revista estarem ja al mes d’agost i a poc a 

poc el poble ha anat transformant-se, adquirint nous 

pendons i fins i tot nous colors, fent front a l'onada de 

calor i anunciant que la festa s’arrima. A la façana del Palau 

podeu veure el cartell anunciador de la festa i enmig de tan 

magnànima plaça, s’alça imperant, de fusta, el nostre Castell 

de festes, testimoni de les ambaixades i punt de referència 

obligada per al fester.

La Publicació ja va mostrar l’ornamentació que Ernesto 

Ferrándiz ha realitzat sota l’encàrrec de la Junta de Festes, 

tota una renovació dels pendons i rodabalcons de la plaça 

de la Vila. Tanmateix, les banderoles amb l’escut de cada 

filà ja anunciava tal esperada arribada.

Just a mitjan juliol, va ser la carcassa del vell Castell de 

fusta qui va començar a créixer al Pla.

Escrivia el company Gabri Pascual de la Cope que “un dels 

senyals que adverteix de l'arribada imminent de la Festa és 

el muntatge del Castell en la plaça del Pla, un enclavament 

que serveix d'escenari per a les Ambaixades de les tropes 

de la creu i de la mitja lluna. La fortalesa va eixir fa uns dies 

de la letargia de dos anys a què ha estat sotmesa, a causa 

de la pandèmia. Durant els últims dies s'han intensificat 

els treballs de col·locació de les fustes que donen forma al 

Castell i ja és visible la pràctica totalitat de l'estructura de la 

torre al costat dels merlets que el coronen. El Castell estarà 

totalment muntat abans que acabe el mes de juliol i torna a 

situar-se davant edificis emblemàtics com el Palau Comtal o 

el Monestir de la Mare de Déu del Miracle “ens hem alegrat 

moltíssim de tornar a veure'l perquè des de 2019 que no 

estava instal·lat en el centre de la plaça. Que haja començat 

el seu muntatge és un clar senyal que arriben els dies de 

les Festes i una vegada estiga finalitzat el procés començarà 

la col·locació de les banderes que engalanen el Passeig del 

Comtat o les façanes del Palau. La idea és que tot estiga llest 

per a la primera setmana d'agost“, apuntava sobre aquest 

tema el regidor de Festes; Octavio Cerdà.

I si no ho teníem prou clar, el passat divendres 22 de 

juliol, al Passeig i al mateix Pla començava a col·locar-se 

també l’enllumenat de les nostres festes, unes llums que 

identifiquen Cocentaina amb les seues filaes i l’escut de la 

Junta de Festes i de l’Ajuntament.

Tanmateix, tots els dissbates estem tenint voltetes i ja 

sense més ens submergirem en la setmana festera.

Un últim apunt, assenyalar que des de la Junta de Festes 

ens han informat que la venda de cadires per veure l’entrada 

per part de sillas Gil, serà dijous 11 i divendres 12 d’agost 

de 10:30h a 13h en la Casa del Fester. Ja el dia de l’entrada 

estaran davant del Mercadona del Passeig.
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Vicent Torró Castelló, Abanderat Moro 2022. Mudèjars
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

V
icent Torró Castelló és un fester dels de sempre, tal 

volta, dels veterans de la filà Mudèjars.

És assidu als vermuts del dissabte, on sempre té al 

costat un dels puntals més fort de la festa, la seua dona Asun 

que és igual o més fester que ell. En la filà sempre troben un 

lloc per xarrar, compartir experiències, anècdotes de la festa.

Vicent es decideix a ser l’abanderat per l’espenta de la 

seua dona i sobretot dels seus nets, i ahí Jana ha sigut una 

de les que més ha punxat per a què l’avi fora abanderat. 

A més, hi havia una coincidència important, just en 2020 

feia 20 anys que el seu fill Vicent, havia desenvolupat càrrec 

(jo crec que tots recordem a Vicent perquè va eixir sobre 

una gran serp que pujava i baixava i anava acompanyat de 

l’adaptació a marxa mora de la banda sonora de la pel·lícula 

Titànic). Era una casualitat idònia o una excusa perfecta per 

assumir dit càrrec, però la pandèmia ens va minvar de les 

festes i dos anys després, ací està Vicent, no en seran vint, 

en seran vint-i-dos però amb la mateixa il·lusió de quan el 

seu fill va fer el càrrec “obligant-lo” a ell a tornar a la filà.

I és que Vicent té una llarga trajectòria festera, truncada 

per motius de feina. No sempre als Mudèjars perquè Vicent 

ha sigut Contrabandistes (des de 1956 fins 1961), ha sigut 

també dels Cavallets (des de 1962 fins a 1971) i ja per 

motius d’amistat va aterrar als Mudèjars en 1972. Tot i que 

va estar un temps sense eixir, com dèiem va ser l'any 2000 

quan torna a la filà i ja no se n’ha deixat.

Per a la filà és un orgull que un fester com Vicent ostente 

aquest càrrec: perquè és gent de filà, que estima la festa 

en els diferents vessants i que ha sabut a més, impregnar 

la màgia de la festa a tota casa, de fet, Jana serà la favorita 

però Marta Torró, i Arnau i Andreu Torró seran les seues 

rodelles implicant així al seu fill Vicent, a les seues filles Suny 

i Elizabeth i com no, a la més festera, la seua dona Asun.

Serà a més, un càrrec ple de sentiment, perquè Vicent 

ha escollit “Titànic” perquè l’acompanye tenint així present 

al seu nebot Pablo (què en glòria estiga), ja que aquesta 

marxa li agradava i Pablo havia de ser un dels seus cavallers.

De segur que disfrutem moltíssim i esperem que Vicent 

també ho faça, en un any on per fi, torna la Festa.

Els Mudèjars, en la persona de Vicent seran els encarregats 

de tancar l’entrada morocristiana.

Enhorabona Vicent!!

Abanderat Moro: Vicent Torró Castelló
Favorita: Jana Grau Torró

Rodelles: Marta Torró Torró, Arnau Torró Llopis i Andreu Torró Llopis
Disseny del Càrrec: Ernesto  Ferrándiz Briva. Al Azrak

Marxa del Càrrec:“Titànic”, de Gaspar Ángel Tortosa Urrea
Banda de Música del Càrrec: SIM Benigànim
Disseny Esquadra de negres: Roperia Ximo

Banda de música de l’esquadra Societat Ateneu Musical de Cocentaina
Disseny boato: Filà Mudéjares
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Moisés Gil Igual, Abanderat Cristià 2022. Almogàvers
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

F
ester de bressol, en aquest 2022 descobrim al Moisés 

Gil Igual vinculat a la festa.

La seua faceta d’artista la coneixem, ja que és un dels 

escultors més emblemàtics, amb un segell personal que 

ha fet que les seues obres estiguen exposades tant a nivell 

nacional com internacional.

De la mà de son pare José Gil, Moisés s’endinsa en la 

festa i sempre als Almogàvers. Si bé, els estudis l’aparten 

de la primera línia de la festa, mai no s’ha perdut una diana 

o una entrada.

Però amb el naixement del seu fill Moisès tot va canviar i 

aleshores, aquells records d’infància embriaguen a Moisés 

qui decideix amb la seua dona, apuntar-se de ple a la filà 

Almogàvers i no fallar fins avui.

La festa es viu a casa, de fet la seua dona Rosana és l’actual 

cap de filà i la seua filla Anna ha sigut la “culpable" del fet 

que avui tinga'm a Moisés Gil com a abanderat cristià.

Moisés ha sabut a més, fundir la seua feina amb la festa i és 

que l’escultura ha format part de la seua carrera: ha realitzat 

des de complements escultòrics d’esquadres de negres, 

passant per espases, punyals, destrals, escuts, detalls per 

a càrrecs…una tasca que recull de son pare qui va aportar 

al món fester els escuts dels Almogàvers.

Amb tot, també, l’absència de sa mare marcarà aquest any 

tan especial, però de segur, que allà on estiguen romadran 

al costat de Sant Hipòlit aplaudint a aquest càrrec que amb 

tanta estima desenvoluparà Moisés, amb eixa passió que 

caracteritza tot allò que mamprén. 

A banda, Moisés ha tingut tots els papers possibles que 

una persona pot tindre en la nit màgica de la Presentació 

de càrrecs, bé quasi tots: ha sigut autor del cartell de 

festes, any 2019, mantenidor del mateix en 2013 i enguany 

abanderat. Li resta pujar com a presentador o president…

ahí ho deixem!!

Dos anys després, la flama de la festa segueix més viva que 

mai, amb eixe embardoll que embolica a tota casa en un 

mateix projecte i és que tota casa acompanyarà a Moisés, 

i no sols aquesta família de sang, sinó també la família 

festera estarà al costat de Moisés. Enguany no toca esquadra 

de negres, toca ser l’abanderat cristià dels Almogàvers. 

Enhorabona Moisés!!

Abanderat Cristià: Moisés Gil Igual
Favorita: Rosana Bernabeu Terol

Rodelles: Moisés Gil Bernabeu; Anna Gil Bernabeu i Alicia Lucas Bernabeu
Disseny del Càrrec: Moisés Gil Igual

Marxa del Càrrec:“Cant d’Al·leluia” de José Francisco Molina i “Tino Herrera” 
d’Amando Blanquer

Banda de Música del Càrrec: Societat Musical Nova d’Alcoi
Disseny Esquadra de negres: Juan Climent

Banda de música de l’esquadra Cercle Musical Primitiva d’Albaida
Disseny boato: Moisés Gil Igual
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Miguel Palací Linares, Capità Moro 2022. Bequeteros
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

S
eguim descobrint els nostres càrrecs i si ara els diem 

“Miguel el de Pintuart”, de segur que mirem cap als 

Bequeteros, filà que enguany ostenta el càrrec de 

capità moro i ho farà amb un dels veterans de la filà, Miguel 

Palací Linares.

Tota una generació bequetera, la dels “pardalets” i en 

aquest cas, un capità que a la filà és el pare perquè ha 

marcat i segueix marcant, a les joves generacions. Exemple 

de com s’han de viure les festes, moments per a tot hi ha, 

per a la juerga, per a les risses, però sobretot per a saber 

desfilar i marcar així eixa peculiaritat que sols tenen els 

Bequeteros de Cocentaina, els numerets.

Miguel segueix ensenyant a les joves promeses de la 

filà com és "fa" el Bequeterto; ara que s’arrimen festes, 

és habitual veure’l al parc de Camet rodejat de xiquets 

i xiquetes que bocabadats, aprenen cada numeret per 

poder desfilar després al compàs d’eixe “ale,ale” que 

acompanya el so sempre festiu del pasdoble de Gustavo 

Pascual, “El bequetero”. Dins la filà està considerat com 

Capità Moro: Miguel Palací Linares
Favorita: Ana Moncunill Moltó

Rodelles: Roser Cloquell Lucas, Biel Cloquell Lucas i Mar Palací Carbonell
Disseny del Càrrec: 

Marxa del Càrrec:“Pare Capità”, de David Castelló
Banda de Música del Càrrec: Societat Ateneu Musical de Cocentaina

Disseny Esquadra de negres: Juan Climent
Banda de música de l’esquadra Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent

Disseny boato: Filà Bequeteros i JuanFran Ferrándiz

el pare bequeteril i a més pot dir ben alt, que gràcies a ell, 

en els anys de càrrec, desfilen pel Passeig en l’entrada les 

esquadres dianeres realitzant tots i cadascun dels numerets, 

això sí, assajat molt bé i fent que el públic es trenque a 

aplaudir.

Miguel no concebeix la festa sense ser Bequetero, des que 

es va apuntar no ha canviat de filà. Du fent el Bequetero 

des de 1987 de manera ininterrompuda, sent un fester dels 

veterans, dels que es mereixen el seu lloc a la filà perquè és 

referent de futures generacions. Ha sigut arrancador de la 

Publicació en dues vegades (1996 i 2004) i també ha sigut 

cap de filà en el període comprés en 1997 i 2001.

Tanmateix, el nostre capità és deixos que sap involucrar a 

la festa a tots: bé siguen els seus fills, la seua dona i fins i tot 

la seua neteta que gràcies a aquests dos anys d’interrupció, 

podrà acompanyar al iaio-pare en aquest càrrec de capità.

De segur que serà un any per a no oblidar i seguir sumant 

experiències i vivència dintre de la seua dilatada trajectòria 

festera, un càrrec que li ve just en la seua jubilació i on està 

disfrutant-lo des del primer moment (fa ja dos anys).

Enhorabona Miguel!!! Ale, ale!!!
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José Rafael Llorens Montava, Capità Cristià 2022. 
Contrabandistes
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

I 
tot i que en la revista l’últim càrrec que presentem és 

el del capità cristià, el dia de l’entrada serà el primer en 

eixir, obrint el bàndol de la Creu.

José Rafael Llorens Montava, Peluca, és el capità de la filà 

Contrabandistes, un càrrec emotiu i que ell dedica al seu 

pare, qui no va poder realitzar aquest menester en el seu 

temps. Trobem per tant, una càrrega emotiva que afondeix 

en el vessant fester de Peluca.

Vessant fester i de feina, perquè José Rafael és tal volta, 

una de les persones que més festes de moros i cristians ha 

vist. La seua feina l’ha dut a desfilar en infinitat de localitats, 

i tot i que ara ja deixa el relleu a les seues filles, ell sap més 

que ningú el que significa eixir en una esquadra de negres, 

això sí, com a cap batedor.

El seu vincle en la festa contestana passa pràcticament per 

totes les filaes, ara bé, en els anys 60-70, la seua primera 

vestimenta com a fester va ser la de Contrabandistes i de 

la mà de son pare. En 1975 va ser membre de la Cavalleria 

Ministerial fins que el servici militar el va cridar i va haver de 

deixar la filà. En 1980, per amistats, canvia de bàndol i fins 

a l’any 2000 el podíem veure desfilant amb els Kabilenyos. 

Va passar uns anys sabàtics, que no desvinculat de la festa, 

i quan va tornar, va seguir al bàndol moro, en els Bereberes-

Borts fins a l’any 2012. Ha sigut soci també dels Contestanos 

i des de 2019, fester de ple dret dels Contrabandistes, era 

com tornar a les arrels festeres i què millor aprofitant aquesta 

oportunitat de poder fer capità en la filà del seu pare. Una filà 

en la que també torna per “culpa” de la seua filla Graciela, 

contrabandista de cap a peus amb la navalla en mà.

José Rafael canviarà enguany el cavall per la carrossa, però 

estem ben segurs que la família eqüestre estarà molt present 

en aquest càrrec, i a més, amb els millors acompanyants 

que podia tindre: la seua dona Mari Carmen (igual o més 

festera que ell) i els seus tres nets que també han heretat 

de l’avi aquesta passió pels cavalls i per la festa. Tanmateix, 

José Rafael compta amb el beneplàcit de la filà i d’un grapat 

de coneguts i amics que han volgut estar en ell en este any 

de capitania.

Enhorabona José Rafael!!

Capità Cristià: José Rafael Llorens Montava
Favorita: Mari Carmen Monllor Ferrando

Rodelles: José Javier Jordá Llorens, Graciela Verdú Llorens i Isabel Jordá Llorens
Disseny del Càrrec: Juan Climent. Creaciones Germaníssimo

Marxa del Càrrec:”Peluca capità”, pas contrabandista de Santi Revert Cantó
Banda de Música del Càrrec: La Nova de Palomar

Disseny Esquadra de negres: Juan Climent
Banda de música de l’esquadra Unió Musical Contestana

Disseny boato: Juan Climent
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Guió d’actes festers 2022
DISSABTE 30 DE JULIOL 

L EDICIÓ DEL TROFEU SANT HIPÒLIT DE CICLISME, 

categories cadet  i escoles.

DIUMENGE, 31 DE JULIOL

de l’obra «La Estanquera de Vallecas», a càrrec del grup 

Teló Teatre de Cocentaina, dirigida per José Miguel López

DEL DILLUNS 1 D’AGOST FINS EL DIJOUS 11 D’AGOST

19h. A Ràdio Cocentaina. Concurs Música i Festa

DEL 2 D’AGOST FINS EL 10 D’AGOST 

A la parròquia de Santa Maria SOLEMNE NOVENARI en llaor 

al nostre patró Sant Hipòlit Màrtir. 

S’oferirà el novenari en sufragi de

-2 d’agost: difunts filaes Contrabandistes i Bequeteros

-3 d’agost: difunts filaes Creuats i Bereberes-Borts

-4 d’agost: difunts filaes Contestanos i Guàrdia Jalifiana

-5 d’agost: difunts filaes Gentils i Muladís

-6 d’agost: difunts de la Junta de Festes

-7 d’agost: difunts filaes Cavalleria Ministerial i Mudèjars

-8 d’agost: difunts filaes Maseros i Llana

-9 d’agost: difunts filaes Cavallers de Llúria i Kabilenyos

-10 d’agost: difunts filaes Manta Roja i Almogàvers

Aquest últim dia, al concloure la Missa es realitzarà la 

presentació dels xiquets, sorteig dels majorals 2023 i de la 

imatge de Sant Hipòlit.

DISSABTE, 6 D’AGOST «ELS COMPTES»

REVETLA, Discomòbil Fhilantropic LLOC: Avinguda del 

Ferrocarril

DIUMENGE, 7 D’AGOST 

XVI CONCERT 

DE MÚSICA FESTERA. A càrrec de la Colla de Dolçaines i 

Tabals Mal Passet. Concert que Ràdio Cocentaina oferirà 

en directe

DILLUNS, 8 D’AGOST

XXXIVCONCERT 

DE MÚSICA FESTERA. A càrrec de la Societat Ateneu Musical 

de Cocentaina. Concert que Ràdio Cocentaina oferirà en 

directe.

DIMARTS, 9 D’AGOST

A continuació, des de l’inici del Passeig del Comtat 

VOLTETA DELS XIQUETS, acompanyats de diverses bandes 

de música.

DIMECRES, 10  D’AGOST 

DIJOUS, 11 D’AGOST

s’imposaran les medalles als Capitans i Abanderats 2022. 

A continuació, TRASLLAT DE LA IMATGE DE SANT HIPÒLIT 

DEL RAVAL des de l’Església del Salvador al Monestir de la 

Mare de Déu, on juntament amb Ella, presidirà l’Acció de 

Gràcies el dia de l’Alardo.

L CONCERT DE 

MÚSICA FESTERA. A càrrec de la Unió Musical Contestana. 

Concert que Ràdio Cocentaina oferirà en directe

12 D’AGOST  NIT D L’OLLA

S’inicien les FESTES DE MOROS i CRISTIANS en honor 

a Sant Hipòlit.

respectives bandes de música, a la part alta del Passeig 

del Comtat des d’on desfilaran fins al Pla, per a procedir a 

interpretar a les 20:00 h «L’HIMNE DE FESTES» de José Insa 

Martínez i Gerard Mur i Pérez. Acte que Ràdio Cocentaina 

oferirà en directe

L’HIMNE DE FESTES estarà dirigit enguany per D. SAÚL 

GÓMEZ I SOLER, i interpretat per l’Ateneu Musical de 

Cocentaina, la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet i les 

bandes de les quatre filades de càrrec.

Seguidament, desfilada de les filaes i bandes de música 

cap als seus respectius locals socials on es degustarà, com 

estableix la tradició, la típica OLLETA CONTESTANA.

Després del sopar, a partir de les 22.40 h, des de la part 

alta del Passeig del Comtat, totes les filaes, seguint l’ordre 

establert, iniciaran les Voltetes de la tradicional NIT DE L’OLLA.

REVETLA, amb Macro Discomòbil X-PAM. LLOC: Avinguda 

del País Valencià 

13 D’AGOST DIA DE L’ENTRADA 

SANTA MISSA MATINAL a 

intenció de tots els festers, celebrada per l’assessor religiós 

de la Junta de Festes. Seguidament, després de l’oració de 

l’Àngelus i la hissada de banderes, amb la interpretació de 

l’himne nacional i himne de festes, comença la PRIMERA 

DIANA.
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Encapçalada pel bàndol cristià, la filà CONTRABANDO,que 

enguany té el càrrec de Capità Cristià. Una vegada 

que desfilen les forces cristianes, serà  la filà LLANA, 

l’encarregada d’iniciar la desfilada del bàndol moro. Els 

carrers del nostre centre històric, com també el Passeig del 

Comtat, s’ompliran de música i festa en aquest acte, per a 

finalitzar a la plaça Alcalde Reig al monument de Sant Hipòlit. 

AMBAIXADA DEL CONTRABANDO, protagonitzada per les filaes 

Maseros i Contrabandistes.

L’ENTRADA

desfilada dels bàndols cristià i moro. Música, color i 

públic tots units per a rebre els càrrecs d’enguany, la Filà 

CONTRABANDO i ALMOGÀVERS pel bàndol cristià, la Filà 

BEQUETEROS i MUDÈJARS, pel bàndol moro, juntament 

amb totes les filades, seran els encarregats de fer-nos passar 

una vesprada plena d’emocions, color, balls i fantasia al 

carrer. Un any més els festers i festeres de Cocentaina faran 

possible una desfilada espectacular, omplint Cocentaina de 

música festera.

L’Entrada recorrerà el carrer Pare Francesc Agulló, Passeig 

del Comtat, carrer del Bisbe Estaña, el Pla, carrer de la Mare 

de Déu del Miracle, per a finalitzar a la plaça dels Apòstols.

Acte que Ràdio Cocentaina oferirà en directe

En finalitzar l’Entrada REVETLA Discomòbil Camarassa. 

LLOC: Avinguda País Valencià

DIUMENGE 14 D’AGOST-FESTIVITAT DE SANT HIPÒLIT MÀRTIR

SEGONA DIANA.

En aquest dia són els més menuts els protagonistes ja 

que, juntament amb els majors, recorreran el mateix itinerari 

del dia anterior.

Després de finalitzar la SEGONA DIANA i a les 11.50 h les 

filades, segons l’horari establert anteriorment, faran L’OFRENA 

DE FLORS al nostre Patró, cobrint carrer des de l’església de 

Santa Maria fins al carrer Major, al lloc marcat prèviament. 

Les quatre filaes de càrrec es concentraran al Pla, juntament 

amb els majorals i autoritats, des d’on eixiran fins a arribar a 

l’Església de Santa Maria, on es celebrarà la MISSA SOLEMNE 

en llaor al patró Sant Hipòlit Màrtir.

En acabar l’Eucaristia, les filaes cobriran carrer, al mateix 

lloc on estaven. Els càrrecs festers es situaran a l’Ajuntament 

i passaran totes les filaes per a fer la tradicional PRESENTACIÓ 

D’ARMES.

Una vegada finalitzada, desfilaran tots cap a la filà per 

a reposar forces i degustar el tradicional vermut i dinar de 

Sant Hipòlit.

en la PROCESSÓ SOLEMNE. Amb la imatge i la relíquia de 

Sant Hipòlit portades pels festers de les filaes dels capitans 

i abanderats. 

A l’entrada del Sant i la Relíquia a l’Església de Santa 

Maria, als sons de l’himne nacional, es realitzarà una gran 

disparada d’arcabusseria; seguidament, a l’interior, es farà 

una adoració de la relíquia del Patró.

Acabats aquests actes i a les 24.00 h des de l’inici del 

Passeig del Comtat RETRETA. Alegre i divertida desfilada 

nocturna de les filaes que seguirà el mateix itinerari que 

l’Entrada.

24:00 REVETLA- Orquestra Madre Selva. LLOC: Avinguda 

País Valencià

DILLUNS 15 D’AGOST - DIA DE L’ALARDO

GUERRILLES als vessants de la serra de 

Mariola, amb la presència dels capitans i abanderats.

ESTAFETA MORA, acompanyada per 

fanfàrria, demanant la rendició de la Vila al capità cristià. 

En ser menyspreat, informarà el capità moro i al seu 

ambaixador, i s’interpretarà per a tot el públic L’AMBAIXADA 

MORA d’Ivan Carbonell Iglesias i protagonitzada per Luis 

Reche. En no arribar a cap acord en l’ambaixada, Al-Abbàs 

ordena cremar la Vila, i s’inicia una batalla d’arcabusseria 

entre les hostes mores i cristianes, que acaba amb la victòria 

i la possessió del castell pel bàndol moro.

de pólvora i el soroll dels arcabussos, tindrà lloc a la al 

descampat de l’avinguda Miralbó, L’AMBAIXADA DE LES 

TOMAQUES protagonitzada per les filaees Bequeteros i 

Cavalleria Ministerial i per a qui vullga participar de l’ambient 

festiu i desenfadat. En aquest acte guerrer, els projectils 

que es disparen són el fruits de les collites a les hortes 

contestanes, i es passa una estona molt divertida.

Com es sol dir: «Qui no vullga pols, que no vaja a l’era».

Posteriorment, i a les 18.30 h amb les mateixes 

característiques del matí, tindrà lloc l’ESTAFETA DEL CRISTIÀ 

i L’AMBAIXADA DEL CRISTIÀ d’Ivan Carbonell Iglesias i 

protagonitzada per David Pascual Bonet. Però aquesta 

vegada finalitzarà amb la victòria de les forces cristianes i 

es desplegarà la senyera cristiana al capdamunt del castell. 

A continuació, al santuari de la Mare de Déu del Miracle 

ACCIÓ DE GRÀCIES. Amb l’assistència d’autoritats, càrrecs 

festers, estendards, majorals i festers en general. En acabar 

aquest acte TRASLLAT DE SANT HIPÒLIT DEL RAVAL a la 

parròquia del Salvador. Des del Pla, eixiran en primer lloc 

la filà Manta Roja, els majorals i majorales, els capitans i 

abanderats, de seguit, la imatge de Sant Hipòlit, la Junta de 

Govern i a continuació les filaes de càrrec i totes les filaes 

desfilaran fins a l’Església del Salvador.

24:00 REVETLA Orquestra Grupo Eñe. LLOC: Plaça del 

Mercat



FESTES MOROS I CRISTIANS20 Revista El Comtat agost 2022

Les festes de Moros i Cristians de Cocentaina estrenen 
una nova pàgina web
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es festes de Moros i Cristians de Cocentaina en honor 

a Sant Hipòlit, que aquest any es celebraran del 12 

al 15 d’agost, disposen ja d'un nou lloc web per a la 

seua difusió. Encara que la pàgina es va llançar al mes de 

desembre amb uns continguts bàsics, des d’aleshores s'ha 

estat treballant per a ampliar aquests continguts com també 

l’aspecte gràfic, amb l'objectiu de crear una pàgina que 

sintetitze l'abast i el significat de la festa.

Com si d'un ‘programa de mà’ es tractara, aquesta pàgina 

permet mostrar i descriure la festa d'una manera senzilla i 

breu, enfront de la pàgina oficial de la Junta de Festes de 

Cocentaina, que amb continguts més densos, ofereix una 

versió més institucional i profunda de la festa.

Aquests paràmetres de contingut s'ajusten a la 

nova normativa que regula les declaracions d'Interés 

Turístic Nacional des de 2019, igual que els paràmetres 

d'accessibilitat amb els quals disposa la web. D'aquesta 

manera, la festa s'acosta a obtindre aquesta declaració 

segons aquesta norma actual, encara que ja comptara amb 

la condició de Festa d'Interés Turístic des de 1986.

En tres idiomes, amb enllaços a les xarxes socials de la 

Junta de Festes, galeria d'imatges, seccions d'ús turístic i 

una sèrie d’altres apartats definits en la normativa, la web 

aspira a una difusió de la festa que arribe a tot el territori 

nacional, a través d'estratègies de posicionament.

Segons el regidor de Turisme, Ivan Jover, aquesta web 

era una requisit imprescindible per a obtindre la declaració 

d’interés turístic de la festa i, a més a més, servirà per a 

enfortir la reputació de les Festes de Moros i Cristians com 

a destinació turística.

L’accés a la pàgina es fa des de l’enllaç següent:

https://www.morosycristianoscocentaina.es

La UNDEF mostra la seua satisfacció per la modificació 
del Reglament d’Explosius per a festes
Gabri Pascual

L
a Unió Nacional d'Entitats Festeres (UNDEF) ha aplaudit 

que el Govern Central haja aprovat suavitzar la normativa 

que regula l'ús de la pólvora en esdeveniments com 

les Festes de Moros i Cristians. Aquesta resolució va ser 

ratificada el divendres 24 de juny mentre que el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) la va publicar a primera hora del 

matí del passat dimarts.

Una de les principals novetats que contempla l'actualització 

del document és l'ampliació del termini per a tindre la 

munició emmagatzemada en les corresponents cantimploras 

precintades. Aquest temps passa de les 72 hores, que 

estaven fins ara en vigor des de 2017 amb l'entrada del nou 

Reglament d'Explosius, a les 96 hores que es permetran per 

a aquest mateix fi a partir d'aquest mes. El citat canvi ha 

sigut possible després d'eliminar requisits com el nombre de 

participants en els trets i l'adaptació del text a la normativa 

vigent quant al transport de mercaderies perilloses es 

refereix. Des de la UNDEF han posat en valor l'ardu treball 

realitzat en els últims cinc anys per a aconseguir aquest 

objectiu i destaquen la implicació del Diputat de Compromís 

Jesús Pla en aquest assumpte “ací no parlem de colors 

polítics sinó d'una important labor que s'ha realitzat en 

aquests anys per a aconseguir una mesura que beneficiarà 

molt als pobles que celebren Festes de Moros i Cristians“, 

afirmava aquesta setmana la Presidenta de la institució; 

Pepa Prats. D'igual forma Prats va remarcar que el canvi 

en la legislació portarà molts avantatges a cada localitat 

“s'aconsegueixen agilitar tràmits per a les Associacions de 

Festers i es permet donar més facilitats per a disparar perquè 

fins ara molts municipis s'havien vist obligats a suspendre 

els trets per ser incompatibles les hores d'emmagatzematge 

que hi havia amb el nombre de dies que passaven des del 

repartiment fins al moment de les batalles“, va sentenciar 

la també ex presidenta de la Junta de Festes contestana.

La nova disposició ja entra en vigor de cara a Festes de 

Moros i Cristians com les de  Cocentaina  que serà la primera 

població a resultar beneficiada encara que a la capital del 

Comtat no l'afectada en gran manera la situació perquè, en 

repartir-se la pólvora el divendres Dia de l’Olla i disparar-se 

al dilluns següent Dia dels Trons, entrava dins del període 

de 72 hores d'emmagatzematge que estava determinat
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L’Ajuntament de Cocentaina dóna compte de la liquidació 
de 2021 amb 6.601.875,67€
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina dóna compte de la 

liquidació de 2021 amb un romanent de tresoreria de 

6.601.875,67 €, dels quals al voltant de 2.200.000 € ja 

han segut incorporats per a diverses inversions, al recalcar 

que dintre dels 6.601.875,67€ el superàvit que és l’estalvi 

de l’any anterior representa un total de 578.904,42€.

Quant a les inversions i les incorporacions del romanent de 

tresoreria es duran a terme la renovació del primer tram del 

carrer Jaume I i Mossèn Eugenio Raduan amb 120.000€, les 

millores i el condicionament dels camins de la Plana i el camí 

Vell de Benilloba amb 44.000€ i 40.000€ respectivament. 

També es realitzarà la compra de diverses càmeres de 

seguretat per al nucli urbà, canvi d'il·luminació a sistema 

LED en diverses zones de la població, com també 70.000€ 

per a la redacció de l’ampliació del cementeri municipal. 

S’han incrementat les partides d’estudis i treballs tècnics 

juntament amb la d’execucions subsidiàries (demolicions de 

vivendes en mal estat sense propietari que es resposabilitze), 

amb quasi 100.000€ i s’han incorporat 50.000€ per a la 

partida de subvencions a les rehabilitacions de façanes i 

cobertes.

En el plenari del dijous dia 23 de juny es va portar un 

suplement de crèdit de més de 2.000.000€ aprovat pel 

Partit Socialista i el Partit Popular, amb els vots en contra de 

Ciutadans, Esquerra Unida / Podem i Col·lectiu-Compromís, 

i un crèdit extraordinari aprovat pel Partit Socialista, el Partit 

Popular i Ciutadans.

La regidora d’Hisenda Mariona Carbonell explica que 

«tenim bona situació financera i mostra d’això és el 

suplement de més de 2.000.000€ que hem portat per a 

la seua aprovació avui i que ha sigut una llàstima que no 

s'hagués aprovat per unanimitat de la corporació. Durant 

els pròxims mesos portarem més inversions de totes les 

àrees per poder-les realitzar abans de finalitzar l’any, ja que 

és fins a quan ens permet la legislació utilitzar el romanent 

de tresoreria. Una llàstima que no haja estat aprovat per 

unanimitat quan son inversions tant important,  demanen 

demanen i després quan tenen l’oportunitat d’aprovar 

inversions per a Cocentaina no ho fan.»

L’Ajuntament de Cocentaina renovarà en breu els 
contenidors verds
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha finalitzat els tràmits de 

la licitació per a la renovació dels contenidors verds 

(orgànica i resta) de la recollida urbana del fem. Amb 

aquesta renovació, que ara canviarà el color d'aquests 

contenidors del verd a gris, es procedirà, a més de substituir 

la totalitat d'aquests contenidors retirant i reciclant els 

existents, a instal·lar un sistema de retenció dels mateixos 

a terra. Aquests contenidors nous acompleixen ja amb tota 

la normativa d'usabilitat i accessibilitat. L'Ajuntament de 

Cocentaina ha invertit en aquesta renovació un total de 

162.029 €, havent estat adjudicat a l'empresa Rototank, qui 

ara tindrà un termini per a executar el total de la renovació, 

estant previst que es duga endavant a principis de la tardor.

L'Ajuntament de Cocentaina realitza aquesta important 

inversió per tal de donar el millor servei possible mentre 

es manté la paralització administrativa en el qual es troba 

immersa la licitació del contracte de recollida de residus 

sòlids urbans. Una situació desagradable que s’ha produït 

per la judicialització del procés per part d’una de les 

empreses que es va presentar al concurs i que no va quedar 

com a adjudicatària. Encara que el Consell Jurídic Consultiu 

valencià haja donat la raó a l’ajuntament i li obri la porta 

a tornar a licitar el servei de recollida, l’empresa que va 

interposar el recurs, FCC, encara pot acudir als tribunals, 

fet que allargaria encara més aquesta situació.

Des de l’equip de govern apunten que «com no sabem 

fins a quan tindrem aquest contracte paralitzat, hem buscat 

altres alternatives que solucionen l’estat dels contenidors, 

per això ara adquirim nous contenidors de resta i tenim 

previst canviar també els dels envasos més avant». Afegixen 

que lamenten que el poble haja de suportar aquest bloqueig 

perquè «si l’empresa no haguera recurrit, ja faria mesos que 

estaríem gaudint del nou contracte de recollida».
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El govern contestà es reuniex amb el director general 
d’Urbanisme per sol·licitar ajuda per al casc històric
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l director general d'Urbanisme, Vicent García Nebot, de 

la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i 

Mobilitat, es va reunir amb l'alcaldessa de Cocentaina, 

la regidora d’Urbanisme i els tècnics i representants polítics 

per explicar-los els instruments que es faciliten des de la 

Direcció General per a fer més fàcil el seu treball i que es 

puguen agilitzar els tràmits administratius.

El director general, Vicent García, va descriure com es 

poden aplicar les diferents guies i aplicacions informàtiques 

que s'han posat a l'abast dels municipis i ciutadans per 

abordar les diferents problemàtiques que existeixen al 

municipi. A l’encontre, l'equip d'urbanisme municipal, 

va poder consultar totes aquelles qüestions que generen 

discrepàncies entre els tècnics a l'hora de fer gestió 

urbanística i conéixer la postura de la Conselleria per 

buscar criteris comuns que agilitzen tota la tramitació del 

departament.

La regidora d’Urbanisme, Eugenia Miguel, va exposar la 

casuística del nucli històric de Cocentaina, per tal de trobar 

solucions als problemes generats per l'abandonament 

de  les cases per part dels seus propietaris i la dilatació 

en la tramitació dels expedients per posar en marxa les 

demolicions que arriben a ser desesperants. També es 

van exposar les diferents línies d'actuació que s'han posat 

en funcionament per part de l'Ajuntament i que s'aniran 

treballant per tal de facilitar el benestar de veïns i veïnes i 

la regeneració del nucli històric.

Un altre tema tractat a la reunió va ser la funció de 

l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, destacant 

l'adhesió de Cocentaina a aquesta des del dia de la seua 

creació, així com tota la tasca acomplida prèviament en 

matèria de minimització d'impacte ambiental, on ja es té 

un estudi diagnòstic previ de la situació dels habitatges 

irregulars en sòl no urbanitzable, la recentment aprovada 

ordenança de minimització d'impacte ambiental i el Pla 

Especial que està desenvolupant-se per a una part de la 

partida l'Alcúdia, tots tres amb la intenció d'escometre la 

legislació vigent en aquesta matèria.

L’Ajuntament de Cocentaina contractarà 7 persones amb 
els programes d’ocupació Empuju i Explus
Regidoria ocupació

L
'Ajuntament de Cocentaina contractarà en els pròxims 

mesos a unes 7 persones desocupades del municipi 

en el marc dels programes d'ocupació Empuju i 

Explus, dirigits a persones joves i a majors de 30 anys, 

respectivament. Es tracta de programes cofinançats per 

Generalitat, a través del Labora, i l'Ajuntament, amb el suport 

de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu.

Les i els beneficiaris d'aquests programes tindran un 

contracte de dotze mesos a jornada completa.

D'aquesta manera, gràcies al programa Empuju, dirigit 

a joves menors de 30 anys, l'Ajuntament de Cocentaina 

té previst incorporar a 3 joves amb la formació a auxiliar 

admnistrativo i en el programa Explus,dirigit a persones 

desocupades de més de 30 anys, es contractarà 1 

ordenança, 2 oficials de jardins i 1 peó de jardins.

Per a la selecció de les persones destinatàries se seguirà 

el procediment establit en les Instrucció de 13 de maig 

de 2022 dictada pel Director General de LABORA, Servei 

Valencià d'Ocupació i Formació, que així mateix recull els 

criteris a puntuar per les comissions de baremació. 

El regidor d'ocupació, Toni Hernández, en referència a 

aquests plans, ha ressaltat que “es tracta de programes 

d'ocupació de gran importància, tant per al municipi de 

Cocentaina com per a les persones seleccionades, que 

gaudiran d'una experiència laboral a l'Ajuntament”.
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Expulsión de un delincuente y privación de libertad para 
otros dos en Cocentaina
Una persona ha sido expulsada después de ser tramitado el expediente por la Brigada 
de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Alcoy.
NP Ajuntament de Cocentaina

U
na persona de origen marroquí ha sido expulsada de 

España, después de haber sido detenida en varias 

ocasiones en el municipio de Cocentaina.

Este individuo, que a mitad de junio se le detuvo por 

amenazar a varias personas portando un arma simulada 

tenía varios antecedentes policiales por robo, usurpación 

de viviendas, estar implicado en varias peleas y haber sido 

denunciado por infracciones a la Ley de Seguridad ciudadana.

La Policía Local de Cocentaina, lo había detenido en enero 

de 2022 por un presunto delito de robo y se le intervinieron 

varios objetos punzantes y cortantes. El 22 de junio fue 

de nuevo detenido por una patrulla de la Policía Local de 

Cocentaina después de recibir varios avisos por amenazas 

con un arma de fuego. Una persecución policial  por varias 

calles del municipio concluyó con su detención en la que 

además del arma de fuego simulada se le intervino un arma 

blanca y spray.

Se iniciaron los trámites administrativos por parte de la 

brigada de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de  

Alcoy y después de un dispositivo de coordinación entre 

esta Brigada y la Policía Local de Cocentaina, el día 11  de 

julio se procedía de nuevo a la detención de esta persona 

que ha concluido con la expulsión del territorio nacional.

El pasado miércoles sobre las 5 de la madrugada, la Policía 

Local conseguía también detener a dos personas por un 

presunto delito de robo en interior de vehículo procediendo 

a tramitar diligencias por los hechos. A uno de los detenidos 

también se le ha tramitado por parte de la Brigada de 

extranjería el expediente de expulsión y de momento está 

en un centro de internamiento de extranjeros a la espera 

de expulsión del país.

Además, uno de los españoles, menor de edad implicado 

en algunos delitos contra la propiedad privada, ha sido, 

recientemente, internado en un centro de menores con 

privación de libertad.

Desde el gobierno contestano apuntan que “es largo el 

camino que se recorre hasta que se logra que las personas 

que crean un ambiente desagradable e inseguro en el 

municipio, se ven privadas de su libertad, pero queremos 

dejar muy claro que no desfallecemos en nuestra lucha 

contra la delincuencia, nos cueste el tiempo que nos cueste.”

El vicepresident de la Generalitat i conseller d’arquitectura, 
Héctor Illueca es reuneix amb Mireia Estepa
NP

E
l vicepresident de la Generalitat i conseller d'arquitectura, 

Héctor Illueca, va visitar el 21 de juliol la capital del 

Comtat per conéixer en més deteniment la problemàtica 

al centre de la ciutat. 

Com bé saben,  i  els veïns critiquen la situació d'insegu-

retat que s'ha generat en el centre i han creat una plataforma 

per reivindicar millo-res. Illueca s'ha reunit primer amb 

la corporació municipal: govern i partits de l'oposició; i 

posteriorment en els veïns.

Des de l'Ajuntament, la regidora d'urbanisme Eugenia 

Miguel estima en una vintena de vi-vendes les que estan en 

un estat de ruïna i necessiten algun tipus d'intervenció. Tres 

d'elles són de propietat municipal, i l'ajuntament prepara 

un projecte de demolició i reurbanització. La resta són de 

propietat privada i en alguns casos ni tan sols tenen informes 

d'estat per-què no poden accedir a les vivendes.

Ací, com expliquen, la problemàtica és variada. A alguns 

propietaris no els localitzen, al-tres no actuen, i els tràmits 

per a reclamar un enderrocament s'allarguen, més encara 

si afecta la muralla que està protegida. L'alcaldessa Mireia 

Estepa diu entendre "la incompren-sió de la ciutadania" 

que reclama "solucions urgents per a problemes urgents", 

i demana a la conselleria de Vivenda, i també a la de 

Patrimoni, que es puguen agilitzar certs tràmits.

Per la seua banda, el vicepresident Héctor Illueca ha 

posat a disposició de l'Ajuntament els mitjans tècnics de 

la conselleria, i ha recordat les diferents línies i programes 

en què com-pten, com els fons europeus; el programa 

"recuperem llars" per a la rehabilitació de viven-des en 

runes; el pla ADHA per ajudar a ajuntaments a adquirir 

habitatges a rehabilitar i fer lloguers socials; el Pla Conviure 

per actuacions de regeneració urbana; o l'oficina comarcal 

Xaloc on s'informa de tot el relatiu a vivendes.
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Oberta la matrícula de les proves de la Junta Qualificadora 
per als nivells A2, B1 i B2
NP Ajuntament de Cocentaina

T
al com vam anunciar el passat mes d’abril, quan es 

va publicar la Resolució de convocatòria de les proves 

de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

de 2022, enguany tots els exàmens de la Junta tindran lloc 

al mes d’octubre, en concret totes les proves escrites està 

previst fer-les el dissabte 15 d’octubre, en horari de matí 

per als nivells B1 i C1, i en horari de vesprada per a la resta 

de nivells, és a dir, l’A2, el B2 i el C2.

Aprofitem per a recordar que les persones interessades 

podran matricular-se en tots els nivells de coneixements 

de llengua que desitgen, sempre que les proves no 

coincidisquen a la mateixa hora, que per a matricular-se 

és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el 

moment de realitzar la prova i que es pot fer la matrícula 

del nivell que es desitge sense necessitat d'acreditar el 

nivell anterior.

La primera matrícula corresponia als nivells més baixos, 

és a dir, l’A2, el B1 i el B2, i es va formalitzar de manera 

telemàtica del 27 de juny a l’1 de juliol, ambdós inclosos, 

sense necessitat de petició prèvia de torn. La matrícula de la 

resta de nivells, el C1 i el C2, es va obrir el 7 de juliol. En la 

pàgina web de la Junta Qualificadora s’ha publicat un tutorial 

i les instruccions per a completar correctament el formulari 

en línia, que es pot tramitar telemàticament amb una clau 

d’accés, o bé amb Certificat Digital si es disposa d’aquest 

sistema d’identificació. El pagament de les taxes també es fa 

de manera telemàtica mitjançant targeta bancària o càrrec 

en compte amb els imports següents: 15,49 euros per al 

nivell A2 i 20,79 per als nivells B1 i B2.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, destacava 

que l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, situada al Pla 

de la Font, està a disposició de les persones que necessiten 

ajuda o, fins i tot, que necessiten models d’examen o 

exercicis específics per a preparar les proves. Així mateix, 

també apuntava que des del mes de febrer ha estat en marxa 

un curs de Valencià en línia que va acabar el passat mes de 

maig, de manera que les persones inscrites podran continuar 

preparant les proves d’octubre, ja que la plataforma no es 

tancarà. Així mateix, recordava que al mes de setembre 

es tornaran a fer algunes classes de repàs per a preparar, 

especialment, l’àrea d’expressió oral.

L’Ajuntament de Cocentaina sol·licita a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport una subvenció de 60.000 
euros dins de la convocatòria de 2022 per al foment del 
valencià en l’àmbit municipal
NP Ajuntament de Cocentaina

M
itjançant l’Ordre 36/2022, de 16 de juny, de la 

consellera d’Educació, Cultura i Esport, es van 

aprovar les bases reguladores del procediment de 

subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal, 

que en 2022 tenen un import global d’1.960.000,00 euros, 

dirigits a subvencionar els diferents programes, com ara 

els de formació, les retolacions o les senyalitzacions, i 

també s’inclou la dotació del personal adscrit a cada servei 

lingüístic.

En el cas de l’Ajuntament de Cocentaina, i atés que 

l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià és membre de la 

Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, s’ha enviat 

una sol·licitud global per un import de 60.736,06 €. Aquest 

pressupost, d’acord amb la memòria detallada de les accions 

previstes que també s’ha redactat, correspon a la suma de 

les diferents activitats que es porten a terme cada any a la 

nostra localitat, com ara el Curs de Valencià en línia, la Festa 

Estellés, la Nit de contes al Castell, la Festa del 9 d’Octubre, 

la lectura col·lectiva del Tirant, l’home de les orelles o les 

cartes als Reis d’Orient, entre altres. A més a més, enguany 

també s’han inclòs les samarretes de Cocentaina i les ajudes 

a la retolació, tant de senyalització urbana com també la dels 

plaques dels carrers amb el nom popular.

A partir d’ara, la Conselleria disposa de sis mesos per a 

resoldre la convocatòria i notificar quina ha sigut la quantitat 

subvencionada mitjançant la publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana, publicació que substitueix la 

notificació individual a cada ajuntament. En tot cas, la data 

límit per a presentar la justificació és el 31 d’octubre de 

2022, moment en què cal enviar una memòria de les accions 

efectivament realitzades com també la memòria econòmica 

justificativa del cost de les accions.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, destacava 

que aquest import que s’ha sol·licitat en 2022 comporta la 

quantitat econòmica més gran que s’ha sol·licitat mai per 

a fomentar l’ús del valencià al nostre municipi, un fet que, 

al seu parer, indica que les coses s’estan fent molt bé i que 

s’està treballant de valent en totes les àrees de l’Agència 

AVIVA, és a dir, tant en formació, a través del curs de Valencià 

en línia, com també en les més de 12 campanyes i accions 

que AVIVA desenvolupa al llarg de tot l’any, a banda de 

la feina diària d’assessorament lingüístic i traducció que 

l’Agència porta a terme, no sols per a tots els departaments 

municipals, sinó també per a les diferents associacions i 

entitats de Cocentaina.
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Més de 3 anys sense funcionar les plaques solars del 
poliesportiu

NP Col·lectiu 03820- Compromís

El Col·lectiu-Compromís porta anys demanant que es posen en marxa les plaques 
solars del poliesportiu, mentre l’Ajuntament gasta gasoil per calfar l’aigua del Pavelló 
Municipal.

L
es plaques solars del poliesportiu que haurien de servir 

per a l’aigua calenta del Pavelló fa més de 3 anys que 

no funcionen. Mentrestant, l’Ajuntament està pagant 

per gasoil per tal de calfar l’aigua. En aquest sentit, des del 

Col·lectiu-Compromís han demanat en diferents comissions 

i plenaris durant els últims anys la reparació per posar en 

marxa aquestes plaques solars.

“No té cap sentit que tinguem unes plaques solars i per 

no fer-li el manteniment que toca, comprem gasoil per 

calfar l’aigua calenta del pavelló. És una mostra més de la 

Venda d’entrades i bons piscina municipal 2022
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es del passat divendres 8 de juliol de 2022 es poden 

comprar per internet les entrades i bons per a accedir 

a la piscina municipal de Cocentaina 2022.

Amb unes poques passes pot fer-te amb les teues entrades 

o bons, a l’enllaç:

https://cocentaina.i2a.es/cronosweb/login, o en la web 

de l’ajuntament de Cocentaina www.cocentaina.es al botó 

«reserva poliesportiu», pots accedir per a registrar-te. 

Registra't, selecciona el número d’entrades i/o bons que 

necessites, confirma aquestes i paga-ho per internet. Rebràs 

un correu electrònic amb un codi QR que has de passar pel 

lector que hi ha a l’accés de la piscina.  

El regidor d’Esports, Octavio Cerdà, explica que aquest 

servei és fonamental i importantíssim per als usuaris i 

usuàries de la piscina, un servei que modernitza i agilitza 

la gestió per a comprar i accedir a les instal·lacions durant 

aquest estiu 2022.

deixadesa d’este equip de govern que tenim en Cocentaina. 

Una nul·la voluntat de les energies renovables”, explica Pla.

Per això, des del Col·lectiu-Compromís continuen instant 

a l’equip de govern a que solvente la situació.
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La Cooperativa Agrícola Católica COOP. V.  asistió a la 
sesión organizada por la Federación de cooperatives agro-
alimentaries C.V. que tienen consejos rectores paritarios
Cooperativa Agrícola Católica COOP. V.

E
l pasado 11 de julio, el Palacio de los Mercader, sede 

de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat 

Valenciana acogió la celebración de una sesión de 

trabajo en la que participaron tres cooperativas asociadas a 

Federació que cuentan con consejos rectores paritarios: la 

Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina, la Cooperativa 

Sant Marc de Xert y Guadacoop (Guadassuar).

El objeto de la reunión fue fomentar el contacto directo 

entre las personas que forman parte de la presidencia, 

dirección y consejos rectores de estas cooperativas, así 

como abordar conjuntamente los retos y condicionantes que 

limitan una mayor participación de mujeres en los órganos 

de gestión y decisión de las cooperativas agroalimentarias. 

En el inicio de la reunión, Myriam Mestre, técnica de 

Federació, compartió con las personas asistentes los datos 

básicos del último Informe de participación de mujeres 

en cooperativas agroalimentarias valencianas, elaborado 

con carácter anual por Cooperatives Agro-alimentàries. 

Este informe, que se ha redactado a partir de información 

facilitada por las cooperativas asociadas, recoge información 

actualizada al cierre del ejercicio 2019.

El informe indica que la participación de mujeres en 

la base social representa el 26% de las más de 178.000 

personas que integran las cooperativas asociadas a 

Federació. Sin embargo, en lo referente a participación 

en consejos rectores, esta cifra se reduce a apenas el 8% 

del total. En la sesión, destacó, no obstante, la evolución 

positiva durante los últimos años en la amplia mayoría de los 

indicadores estudiados, que siguen en todo caso lejos de las 

cifras deseadas y de los objetivos mínimos de equiparación 

con la participación de mujeres en la base social.

Especial mención a nuestra Cooperativa al haber recibido 

el Premio Igualdad de Oportunidades 2021 al ser la primera 

cooperativa agrícola española en tener un consejo rector 

paritario, seis mujeres y seis hombres. 

En el debate posterior se abordaron fundamentalmente tres 

cuestiones: los elementos que propiciaron la incorporación 

de mujeres a los consejos de las cooperativas participantes 

en la sesión; la opinión sobre la tendencia futura de la 

participación de mujeres en su ámbito más próximo y los 

pasos a dar, iniciativas a impulsar y requisitos a cumplir 

para conseguir que mayor número de mujeres integren los 

consejos rectores de las cooperativas agroalimentarias, y 

para que la existencia de consejos paritarios deje de ser 

una situación excepcional.

En este intercambio de opiniones y experiencias entre 

Federació y las tres cooperativas se apuntaron diferentes 

cuestiones clave: la existencia de un clima favorable a la 

participación de mujeres; la importancia de la visibilizarían 

de los casos en los que su presencia es destacada; el 

papel que pueden jugar las mujeres que ya forman parte 

de estos órganos de cara a incitar a otras mujeres a que se 

incorporen a ellos; la existencia de recursos formativos y de 

acompañamiento adecuados…

Una cuestión que suscitó cierto debate fue si es necesario 

establecer cupos para garantizar una participación mínima 

de mujeres en los consejos rectores y órganos de decisión, tal 

y como sucede en otros países, o si es más oportuno ofrecer 

incentivos para que este incremento de la participación siga 

una tendencia natural.

Asimismo, se incidió en que los problemas propios de 

la actividad agroalimentaria, especialmente la crisis de 

rentabilidad por la que atraviesan la mayoría de los sectores, 

se convierte en un factor limitante para favorecer no solo 

la incorporación de mujeres a la actividad y su posterior 

acceso a los órganos de gobernanza, si no para desarrollar 

un proceso de relevo generacional a corto y medio plazo, 

comentándose por parte de nuestra cooperativa la petición 

realizada a Concoval y sindicatos agrarios sobre la fiscalidad 

adversa que tiene el agricultor por la que se está luchando 

conjuntamente con los sindicatos agrarios. 

Desde la singularidad propia de cada zona productora y 

cada cultivo, se pusieron sobre la mesa otras cuestiones que 

juegan en contra del proceso de incorporación de mujeres 

a los consejos a la agricultura, a las cooperativas 

y a sus órganos de gestión y decisión, tales como 

las complejidades de modelos particulares como 

el de agricultura de montaña.

Tras el desarrollo de la sesión, que fue valorada de 

forma muy positiva por las personas participantes, 

se realizaron una serie de entrevistas a partir de 

las cuales se elaborarán diferentes vídeos que 

Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat 

Valenciana difundirá a través de su web y redes 

sociales en próximas fechas.
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El Taller d’Ocupació va realitzar una visita formativa a 
València
Marián Castelló Escoda

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

E
l passat 8 de Juliol, l’alumnat/treballador del Taller 

d’Ocupació va realitzar una visita formativa a València, 

per conéixer de primera mà espais culturals significatius 

de la ciutat. Coincidint amb la impartició dels continguts 

teòrics del mòdul formatiu “Programacions Culturals”, van 

visitar el Centre del Carmen de Cultura Contemporània 

(exposicions “Play with design” i “Enregy of planet”), el Casc 

Antic de València i la Llotja de la Seda.

D’altra banda, el 20 de Juliol, també hem col·laborat als 

actes de clausura de curs al Centre Social Real Blanc, amb 

una Gynkana ben fresqueta i divertida per al públic més jove 

que ha gaudit amb nosaltres d’esta activitat.

Informar que l’alumnat/treballador del Taller està 

desenvolupant la part pràctica del programa a diferents 

departaments de l'ajuntament, com ara la Casa de la 

Joventut, Biblioteca, Palau Comtal, Tourist Info i Adl. Ara 

estarem uns dies de vacances, tornem el dia 22 d’Agost.

Aprofitar l’oportunitat que ens dona la revista, per recordar-

los que en Setembre i Octubre, abans que finalitze el nostre 

Taller, tornem a oferir l’activitat al Refugi de Cocentaina, que 

hem anomenat “Scape Boom”, a tots els centres educatius 

de la població i els voltants. Poden contactar amb nosaltres 

per programar els dies a l'email: dinamic.tallerempleo@

gmail.com. No us ho perdeu!! 

Des d’ací, desitjar també a tota la població un bon estiu!!
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La Verge del Carme torna navegar pels carrers del raval 
contestà
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual/ Pepa Vañó

D
esprés de dos anys de pandèmia, la Mare de Déu del 

Carme ha tornat a eixir en processó, recorrent la part 

alta del Raval.

La Verge marinera i acollidora d’ànimes ha pogut celebrar 

la seua festivat i no sols amb els actes interns, sinó que la 

junta presidida per Gloria Alós i José Maria Gisbert ha pogut 

concloure el seu trienni amb els actes de carrer. 

Com bé saben, va ser de la ma dels beats Elies i Juan 

Carbonell que els feligresos de El Salvador veneren a la Mare 

de Déu sota l’advocació del Carme. Des d’aleshores ençà, la 

parròquia s’ha bolcat per mantenir aquesta festa. 

Doncs bé, els actes van començar amb la presentació 

del cartell i revista. Va ser dissabte 18 de juny i a la mateixa 

Església de El Salvador.

El cartell ha estat elaborat per Pepa Vañó. Sota el títol de 

“signe i privilegi”, Pepa ha volgut que la imatge central del 

cartell siga l’escapulari, un element ple d’espiritualitat. És 

el regal d’amor i protecció de la Verge maria a tots els seus 

fidels.   Dissenyat dins la senzillesa i austeritat característica 

d’aquesta peça, al cartell trobem un brocat ornamental amb 

una estrella i subtils flors daurades que adornen l’escapulari. 

En la part central està escrit l’himne  que li va compondré 

Sant Simón Stock segellat per l’escut de l’ordre i, com a 

element principal,  una imatge maternal amb la Verge del 

Carme. Un bell mantell embolica l’escapulari per a donar-nos 

a mor i protecció. Sobre un cel daurat i estrellat, els àngels 

anuncien que arriba el dia de la festivitat. Però Pepa no es 

va conformar en realitzar el cartell sinó que va teixir a més 

un escapulari a dimensions reals, un bell i laboriós treball. A 

la part de darrere de dit escapulari trobem l’escut de l’ordre 

acompanyat de l’himne en llatí. En la part baixa i tancant 

l’escapulari, trobem la nostra muntanya del Carmel enmig 

de la serra de Mariola amb el castell contestà, far inequívoc 

de que la festa és a Cocentaina.

Després de la presentació del cartell, va tindre lloc la 

presentació de la revista, un document gràfic que conté la 

memòria de la parròquia i diferents article, acabant amb el 

programa d’actes organitzat per la junta. La portada de la 

revista recull el cartell de la festa.

El dissabte 2 de juliol va tindre lloc la imposició dels 

escapularis als majorals i majorales de 2022 i el pregó de les 

festes a càrrec de frai José Manuel Sanchis. Unes paraules 

emotives, plenes de senzillesa i fermesa en la fe mariana que 

sens dubte, ens van preparar el cor per viure amb intensitat 

la festivitat de la festa de la Mare de Déu de les ànimes.

El 7 de juliol s’iniciava la novena fins arribar al dia 16, dia 

de la festivitat de la Verge del Carme.

Però abans, el 15 es van triar els majorals i majorales 

per a les festes de 2023. A continuació compartim la llista:

Majorales 2023: Josefa Desamparados Ferrer; Dolores 

Torró Barrachina; MªConsuelo Carbonell Torró; MªLuisa 

Ferrer Rico; Amparo Ferrer Domínguez; MªDolores López 

Gallardo; Teresita Castelló Blasco; Milagro Sánchis Montoya;  

MªAmparo Blasco Cerdá; Mireia Vañó Pérez; MªElena Sanz 

Ferrer; María Garrido Domínguez; Berta Barrachina Gandía;  

Francisca Moltó Llorens i Consuelo Cortés Norte. Reserves:  

Amparo Escrivà Molla; Paula Ferrer Cuesta; MªCarmen Jordá 

Briva; Zaida Anduix Sempere; Matilde Albors Jordá i Marta 

Vicent Navarro.

Majorals 2023: Ignacio Gironés; José Giner Insa; Diego 
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Ferrándiz Briet; José Antonio Pascual Miralles; Rafael 

Sellés Pla; Antonio Franco Montoya; Daniel Carbonell 

Nadal; Ermesto Palací Garrido i Mauricio Garrido Montava. 

Reserves: Samuel Botella Palacios; Joaquin Pascual Torró;   

David Ramírez Pérez; Francisco Antonio Fenollar Baidal i 

José Rafael Richart Pla.

I així vam arribar al dia 16, festivitat de la Mare de Déu 

del Carme. La jornada va comptar amb l’Eucaristia i la 

participació dels xiquets que en aquest any han pres la 

Primera Comunió. 

Després la processó per la part alta del Raval amb la 

imatge de la Verge i la participació dels devots, majorals i 

majorales i xiquets i xiquetes de Comunió. 

Arribada la imatge de nou a la plaça de l’Església de El 

Salvador, es va recitar un vers a la Verge. Aquest va ser 

declamat per dos xiquetes que han pres enguany la primera 

Comunió.

Després i amb la Verge presidint la plaça es van tirar focs 

d’artifici per tancar aquest dia festiu. 

Tanmateix, d. Javier va llançar una crida, per a que els 

confrares puguen presentar-se a presidir la junta del Carme, 

ja que enguany ha finalitzat el trienni de la junta que ha 

conformat Gloria Alós com a presidenta i José Gisbert com 

a vice president.
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La confraria de la Dolorosa presenta la nova junta
Redacció

I 
l'endemà de la festivitat del Carme, l’Església de El 

Salvador acollia la presa de possessió i presentació de la 

nova junta de la confraria de la Dolorosa durant el trienni 

2023-2025.

En una Missa oficiada per d. Javier, se’ls va imposar la 

medalla de la dolorosa als nous membres, una confraria 

presidida per Paola Castelló Sirvent.

A Paola l’acompanyaran Joan Palací Soler com a vice-

president i com a vocals: Mar Albaladejo Sánchez, Pòlit 

Jordá Briva, Arantxa Castelló Fuentes, Jose David Pascual 

Motos, Míriam García Callado, Valentín Reche Galiana, 

Cecília María Reche García, Andreu Garrido Pérez, Leticia 

Ferrando Ribelles, Juan Francisco Ferrándiz Pascual, María 

Sánchez Carbonell i Jesús Saiz Calvente.

Festivitat de Sant Cristòfol
Joan Jover i Domínguez

E
l passat dia 10 de juliol com ja és habitual cada any, la 

confraria de Sant Cristòfol de Cocentaina va celebrar i 

commemorar la festivitat del seu patró, Sant Cristòfol, 

al popular i recreatiu paratge de Sant Cristòfol. Els actes 

van estar organitzats per dita confraria sota la presidència 

d’Andrés Garcia i Antonio Llinares, els quals van rebre el 

suport d’un bon grapat de confrares i públic en general que, 

de bon matí, van anar omplint la plaça, els quals van voler, 

amb la seua presència, recolzar i festejar la festivitat de Sant 

Cristòfol, patró dels transportistes i de tots els conductors en 

general, on no van faltar els tradicionals xurros i l’herberet.

A les 10 del matí, i a l’ermita del mencionat paratge, es 

va celebrar l’eucaristia en memòria de tots els difunts de 

la confraria, la qual va estar oficiada per mossèn Eduardo 

Rengel, rector de la Parròquia de Santa Maria, el qual en la 

seua homilia, va ressaltar la importància que ens transmet 

la imatge de Sant Cristòfol que presideix l’altar de l’ermita, 

tant en el transport de persones com de mercaderies, així 

com també la importància i la seguretat que tenen tots els 

professionals del volant. Just en acabar la celebració, és va 

procedir a l’acte ja tradicional de la benedicció dels vehicles 

estacionats en la plaça i el revolteig de la campana.

Sant Cristòfol és venerat tant per l’església catòlica com 

també per l’ortodoxa, i ben poc coneixem d’aquest sant; 

el que es coneix és gràcies a una llegenda medieval que 

ens mostra a Cristòfol com un gegant que recorre el món 

buscant consagrar-se al senyor més poderós de la terra. 

Un bon dia es troba amb un ermità, el qual li va exposar 

com servir a Deu: «ací es troba un riu on solen morir moltes 

persones que intenten creuar-lo; amb la teua estatura i força, 

perfectament podràs passar-los al muscle, d’una vorera a 

l’altra». Així és com va començar a passar viatgers, sempre 

recolzat amb una vara grossa i resistent. Possiblement, al 

voltant d’aquesta llegenda, Sant Cristòfol va ser triat com a 

patró del transport, tant de viatgers com de mercaderies.

Finalitzat aquest tradicional acte, la majoria dels assistents 

es varen traslladar a un restaurant, per a compartir un 

esmorzar d’amistat i de confraternitat, de manera que 

tots gaudiren d’un matí d’alegria i de bona harmonia que 

caracteritza els conductors i camioners, ja que, entre mos 

i mos, no faltaren les experiències i les anècdotes viscudes 

en els seus viatges.

Tots aquests actes van tindre el recolzament de 

l’Ajuntament de Cocentaina, a través tant de la Regidoria 

de Tradicions com també de la de Cultura, de la qual varen 

comptar amb la presència del regidor, Ivan Jover, que va 

donar suport a aquesta festivitat. Igualment, en aquesta 

celebració varen comptar amb l’estimable col·laboració de 

Transports Antonio Pascual i la gestió d’Antonio Llinares, 

com també, a la casa Algar Motor d’Alacant. Andrés Garcia, 

president de la confraria, va donar les gràcies a tots els 

presents per haver pogut compartir de nou aquesta festivitat 

de fraternitat per a tots els conductors; així mateix, va agrair 

als patrocinadors, i al nostre Ajuntament, la seua implicació 

en la confraria.

Amb aquestes lletres de la revista el Comtat, ens unim a 

aquesta festivitat i encoratgem als organitzadors a continuar 

treballant dins de la confraria, amb el desig que l’any que 

ve ens tornem a trobar tots ací.
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Xelo Carbonell i Kike Pascual, nous presidents de la 
confraria del Crist dels Llauradors
Redacció

E
nguany és un any de canvis pel que respecta a juntes 

i confraries. Així doncs, hem conegut ja als nous 

presidents de la Pia Unió; en aquest mes de juliol els 

presidents de la Dolorosa han pres possessió del seu nou 

càrrec. En breu coneixerem també als nous presidents i 

juntes de les confraries de l’Ecce Homo, Jesús de l’Hort i 

Verge de Carme i ja en setembre també, la junta de Festes 

es renovarà.

Un any de canvis on també la confraria del Crist dels 

Llauradors ha anunciat la renovació de la seua junta. 

Aquesta durant el passat trienni ha estat presidida per Asun 

Jordá i Alfredo Ruíz i durant el trienni 2023-2025 estarà 

presidida per Xelo Carbonell i Kike Pascual.

La notícia es feia pública el diumenge 26 de juny. Xelo 

era membre de l’anterior junta i junt amb Kike Pascual han 

conformat un nou grup que s’encarregarà de cuidar i vetlar 

per la devoció, adoració, veneració i cura de la talla més 

antiga i apreciada que es conserva a l’Església de Santa 

Maria: el Crist dels Llauradors.

Xelo i Kike estaran acompanyats per Rosa María Agulló 

Valls; Rosana Masanet Valls; Inmaculada Cominches Torró; 

Maria Milagro Reig Carbonell; María Milagro Jordá Ripoll; 

Mateo Moltó Tortajada; David Terol Ferrer; Borja Jornet 

Molina; José Pascual Moltó i Vicent Torró Anduix. Al mes 

doctubre es celebrarà l’Eucaristia i canvi de junta de manera 

oficial.

Les estudiants contestanes Mariola Raigal Carbonell, 
Beatriz Llorens Torró i Marina Bravo Ga-liana reben el 
premi IB a l’excel·lència acadèmica

L
'IVAM-CADA d'Alcoi va acollir l'1 de juliol el lliurament 

d'uns premis als millors estudiants de Batxillerat de les 

nostres comarques promoguts per l'emprenedor de 

Muro Iñaki Berenguer (IB). En concret es van reconéixer 

els 21 expedients acadèmics més brillants dels centres 

educatius IES Cotes Baixes, IES Pare Vitòria, IES Andreu 

Sempere, Sant Roc, La Salle, IES Serra de Mariola de Muro 

i l'IES Pare Arques de Cocentaina.

Els guardons han tingut enguany una dotació econòmica de 

15.000 euros i, a més de premiar als estudiants pels objectius 

aconseguits, se'ls busca motivar per a créixer i continuar 

esforçant-se de cara als próxims anys. A més cadascun dels 

premiats donarà la meitat del premi de 500 euros a una 

associació sense ànim de lucre que ells mateixos triaran.

A l'acte de lliurament va acudir el mateix Iñaki Berenguer, 

el qual va animar als estudiants a seguir avant amb els reptes 

que s'han marcat des del punt de vista acadèmic. També van 

ser presents els alcaldes d'Alcoi i Cocentaina, Toni Francés 

i Mireia Estepa entre altres.

A L’IES Pare Arques, tres han sigut les estudiants que 

van rebre dit va guardaró: Mariola Raigal Carbonell, Beatriz 

Llorens Torró i Marina Bravo Galiana
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La Fira de Tots Sants 2022 de Cocentaina torna al format 
original i se celebrarà en un únic cap de setmana
NP Comunicació Fira de Cocentaina

L
a Fira de Cocentaina comença a posar-se a punt per 

celebrar la seua 676 edició i aquesta vegada ho farà 

en el seu format original pre pandèmia, concentrant 

el certamen en un únic cap de setmana. No obstant això, 

malgrat la millora de les condicions sanitàries i, per tant, 

de les restriccions, es mantindran alguns canvis implantats 

amb motiu de la Covid 19, relacionats amb l'estructura 

organitzativa dels sectors comercials, ja que van aportar 

millores quant a funcionalitat, la disposició dels expositors 

i la mobilitat i la seguretat dels visitants.

Segons expliquen des de l'àrea de Fira de l'Ajuntament 

de Cocentaina, el certamen se celebrarà en un únic cap de 

setmana, els dies 29, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre, però 

amb la inclusió d'alguns aspectes organitzatius que, malgrat 

la seua implantació forçosa en la passada edició, s'han 

valorat positivament a les sessions ordinàries del Consell 

de Fira, i s'han ratificat per part del Departament de Fira a 

través de les dades recopilades. En concret, es mantindrà:

-Una major distància de seguretat entre expositors a 

tots els sectors, la qual oscil·la entre el mínim d’1 metre 

(artesania, llocs ambulants) i els 4 metres als espais 

d'exposició de gran format.

-La limitació del nombre de metres lineals màxim, obtenint 

així una reducció considerable de llocs de grans dimensions, 

de manera que l’atenció al client serà molt més eficaç i àgil, 

evitant aglomeracions.

-La distribució espacial en un sol costat, en aquelles vies 

de menys de 12 metres d'amplitud, aconseguint una major 

atenció comercial per als expositors, així com un flux més 

gran de visitants en facilitar dos carrils de pas.

-La distribució dels sectors comercials als espais de 

dimensions més àmplies, i adaptació dels models d’exposició 

a les característiques de l’espai hàbil disponible.

-Deixar lliure de muntatge la intersecció dels carrers de 

la superfície ocupada per la Fira, cosa que ajuda tant a 

la visibilitat del producte exposat, com a la circulació de 

visitants.

Segons ha explicat la regidora de Fira, Eugenia Miguel 

«la pandèmia va portar molts reptes als quals vam haver 

d'adaptar-nos i alguns d'aquests canvis han vingut per a 

quedar-se, ja que han comportat millores en l'organització 

i en el funcionament de la Fira». En aquest sentit, ha 

assenyalat que «l'objectiu de mantindre aquestes mesures 

va dirigit a incrementar les vendes dels expositors 

participants, com també la funcionalitat, la comoditat i la 

seguretat per als visitants».

De cara a la participació en la propera edició, l'Ajuntament 

ja ha obert el període perquè els expositors, el comerç i 

l’hostaleria local que ho desitgen puguen presentar les seues 

sol·licituds fins al 31 d'agost. La informació ja està disponible 

en la web de la Fira de Tots Sants www.firacocentaina.

org. Les tramitacions de participació s’han de realitzar 

obligatòriament des de la Seu Electrònica, a través del tràmit 

corresponent, depenent del model d’exposició.

La Fira de Cocentaina present al Congrés Anual AFE que 
marca les línies d’actuació de properes edicions
NP Comunicació Fira de Cocentaina

A
mb l'objectiu de continuar guanyant en professionalitat 

i avançant-se als reptes que demanarà la indústria firal 

del futur, una delegació de l'Ajuntament de Cocentaina 

ha estat per primera vegada present al Congrés Anual AFE 

– La Asociación de Ferias Españolas. L'esdeveniment es 

va celebrar els dies 6, 7 i 8 de juliol i aquest any ho feia 

conjuntament amb la Asociación de Palacios de Congresos 

de Espanya (APCE), amb la finalitat d'unir recursos i 

sinergies i reforçar el sector.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa ha destacat 

que el Congrés «és una oportunitat d'aprenentatge i de 

networking important» i s'ha mostrat convençuda que «en 

aquest Congrés s'han ratificat les línies d'actuació que 

marcaran l'estructura del futur de la Fira de Tots Sants, 

en diversos aspectes com poden ser la sostenibilitat, la 

seguretat, la inclusió de la diversitat o les noves eines de 

màrqueting... per continuar creixent i mantenint la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina com un certamen referent».
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14 de juliol, aprovada la nova  Llei de Memòria Democràtica
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
'espai que ens cedeix la Revi. El Comtat, aquest mes, 

el dedicarem a la nova llei de MD., que s'ha aprovat 

el passat 14 de juliol. Donarem unes pinzellades de 

la visita del Fòrum a l'EXPO. DELS 25 ANYS DE PAU DEL 

FRANQUISME QUE AQUESTA EXPOSADA AL MUVIM.

El dimecres 22 de juny férem una visita al MUVIM de la 

ciutat de València per veure l'excel·lent exposició temporal, 

referent als «25 años de paz». És una exhibició molt didàctica 

i ben dissenyada d’un moment clau del franquisme, 1964. 

Un moment que no pot evitar canviar la cara dura del règim 

i mantenint al mateix temps la mateixa gestió autoritària i 

dictatorial que va tombar la República. El director del museu 

Rafael Company ens fera de guia i anara interpretant-nos 

tot el material gràfic, especialment cartellista, que estaven 

veient. La celebració d’aquell aniversari d’haver guanyat 

la guerra, ens fa veure a poc a poc esdevenir 25 anys de 

victòria.

La nova llei de Memòria Democràtica. És evident la 

millora respecte del text del Projecte inicial gràcies a 

l'esforç dels grups polítics democràtics. Així mateix, hem 

de manifestar que només s'ha arribat fins aquí gràcies 

a la tasca reivindicativa del moviment memorialista i de 

víctimes del franquisme, l'objectiu explícit del qual ha estat el 

desmantellament de l'anomenat Model Espanyol d'Impunitat 

del franquisme, constatant  l'existència de línies vermelles. 

No es garanteix el dret a la tutela judicial efectiva. La 

Llei d'Amnistia ni s'anul·la ni es deroga, ni parcialment ni 

íntegrament, malgrat que des de la seva promulgació fa 45 

anys ha actuat invariablement com una llei de punt final. 

Tampoc no es recull l'aplicació de crims de  lesa humanitat 

en dates anteriors a l'any 2004. La no condemna a l'Església 

Catòlica, ni l'exigència que demane perdó pel suport donat 

al cop d'estat, per la justificació moral que va donar de la 

Guerra d'Espanya i per la col·laboració total amb la dictadura 

franquista.

Pel que fa als avenços, El repudi i la condemna al cop 

d'estat militar del 18 de juliol de 1936, la posterior dictadura 

franquista i la declaració de la seua il·legalitat. Es reconeix 

com a víctimes les comunitats, llengües i cultures que 

van ser perseguides pel franquisme. una àmplia definició 

de víctima del franquisme. La creació d'un cens de les 

mateixes. L'elaboració d'un mapa de fosses i la creació 

d'un Banc d'ADN de víctimes i l'existència d'un règim 

sancionador davant els incompliments de la Llei. També es 

destaca la memòria i la investigació de la lluita de les dones 

i s'implementa. L'estudi obligatori de la memòria històrica 

en àmbit educatiu, entre d'altres temes. En conseqüència, 

la llei obre un ampli espai per al desenvolupament futur 

de polítiques públiques de Memòria Democràtica sobre la 

declaració de la il·legalitat de la Dictadura, els seus tribunals 

i sentències. La responsabilitat de l'Estat en les exhumacions 

o la creació i salvaguarda dels Llocs de Memòria. Reparació 

econòmica per part de les víctimes del franquisme i, en 

especial, les que van ser obligades a treballar de manera 

forçosa en benefici de persones jurídiques de caràcter privat. 

La garantia d'accés als arxius públics i privats sostinguts 

amb fons públics. La definició dels símbols, elements i actes 

contraris a la Memòria Democràtica, amb un procediment 

per retirar-los o eliminar-los, així amb un complet règim 

sancionador que faça efectives aquestes previsions, cosa 

que no contemplava la llei del 2007 i que va provocar en 

gran mesura el seu fracàs.

Continuem dient que és un avenç i no un retrocés. Estes 

quatre línies és un esbós de la totalitat de la llei, entrem en un 

altre període, continuarem exigint la Veritat, Justícia i Reparació.
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Nivell ètic i democràtic dels sublevats (13)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

D
èiem que l’extrema dreta havia decidit un colp d’estat 

si perdia les eleccions de febrer de 1936, però sembla 

que no estava preparat. Tot i així, davant l'indiscutible 

triomf de Front Popular a les urnes i la renovada eufòria del 

centre esquerra, es va formar un govern que havia d’haver 

sigut estable, però l’enfrontament del que han dit «dues 

Espanyes» va continuar estant present. L’eufòria d’una part 

es va convertir amb més intolerància de l’altra. No va haver-

hi colp d’estat en febrer; però, continuaren preparant-lo. I 

ho feren amb el més baix i roin dels sistemes: el terrorisme 

de les pistoles i d’una Falange finançada per la Itàlia 

feixista. Dissortadament, individus descontrolats d’esquerra 

caigueren en el parany i secundaren la violència.

De qualsevol manera arribava l’estiu del 36 i el clima social 

i polític era tèrbol. El poder mediàtic i l’insistent conspiració 

amenaçava la República. A boqueta nit de l'11 de juliol, foren 

assaltades per falangistes armats les instal·lacions d'Unió-

Ràdio a València on transmeteren consignes falangistes. 

Aquell grup extraparlamentari que no va tindre el suport de 

les urnes, fidel a les seves pròpies regles antidemocràtiques, 

i per això il·legalitzat, va cometre sense cap

complexe una acció política il·legal. Atacar violentament 

la instal·lació d’un règim legalment constituït. Mai es va 

amagar la Falange en dir que va nàixer com una força 

antiparlamentària. Els seus fins no era obtindre majoria al 

parlament, si no destruir-lo. No era eixe el seu marc on volia 

exercir la seva política. Afirmava a més, que el Parlament 

era «una atmosfera turbia, ja cansada, como de taberna al 

final de una noche crapulosa. No està ahi nuestro sitio», 

deien. ¿Cap un menyspreu més clar a la democràcia? Eixe 

fou el nivell i actitud ètic del feixisme.

Per altre costat, hem hagut de fer una minuciós repàs 

a les propostes de la República i no hem vist confirmada 

l'acusació de l’extrema dreta de voler instaurar una 

dictadura d’estil soviètic. Si hi hagué alguna semblança fou 

l’estrictament necessària per intentar salvar l’estat de dret.

Estem plenament convençuts que el Colp d’Estat militar 

contra la República no fou per impedir la dictadura del 

proletariat. Això sempre ha sigut una excusa. Fou per 

imposar el seu propi sistema dictatorial perquè tot quedara 

al mateix lloc que volien abans de 1931. La República havia 

donat proves a tots, que podeu comprovar en la Constitució, 

per lluitar contra la ignorància, l’analfabetisme i els privilegis 

que desequilibraven la societat. Per això l’atacaren. Calia 

mantenir al preu que fora la mentalitat que havia d’haver 

una classe de persones que treballaren les seves terres i els 

seus negocis a canvi d’uns salaris de fam.

Per això és van rebel·lar en armes deprès que pactaren 

amb l’alemanya nazi i la Itàlia feixista per subministrar-los el 

material bèl·lic necessari. Es dugué a terme la rebel·lió militar 

amb una trama molt ben organitzada d’antirepublicans, una 

part de l’exercit i un altra financera. Aquests foren tots plegats 

els que feren un colp d’estat militar per arrancar el poder 

legítim de la República. Els mateixos que no acceptaren la 

derrota a les urnes i els seus palmers i còmplices. No van

poder caure més baix agredint militarment un estat 

democràtic legalment constituït.

Hem volgut sempre allunyar-nos d’interpretar la història 

qualificant qui són bons i qui són dolents. Hem preferit fer 

comparacions entre uns sistemes i altres. Amb les idees 

d’uns i d’altres. Si mirem amb molta atenció les estadístiques 

de com estava d’endarrerida la societat dels anys 30, la 

incultura que hi havia, les desigualtats socials i la pobresa 

que patien dones, homes, xiquets i xiquetes i els comparem 

amb programes de millora que llançaren els republicans, 

es farem una idea de qui estava a favor del trellat i qui 

estava en contra. És l’evidencia més clara de quines son les 

persones i grups que volien canviar les coses i quins altres 

volien que quedara tot igual. Qui és el que acceptava millorar 

la vida de tots amb una justa redistribució del treball i de 

la riquesa. Quins eren els que van optar en mantindre-ho 

tot igual, encara que fora mitjançant una guerra que duria 

morts i misèria.
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Un dia d’esbargiment
Joan Jover i Domínguez

L
’Orquestra de Pols i Plectre «La Paloma», el diumenge 

dia 17 de juliol, va celebrar un dia d’esbargiment, 

guardant i continuant la tradició dels seus avantpassats, 

quant celebraven el seu dia de «pinyata». Això sí, eren altres 

temps i les pinyates es celebraven de diferent manera, quant 

carregaven la sària al llom de la «burreta» d’algun membre 

de l’entitat, amb tot el seu avituallament, per a passar el dia 

en una caseta. En alguna ocasió, també ho celebraven al 

nostre natural paratge de Sant Cristòfol.

El Certamen internacional d’havaneres de Torrevella 
enguany ha tingut accent socarrat
Redacció

E
l 68é Certamen Internacional d'Havaneres i Polifonia 

de Torrevella ha tingut enguany una molt bona 

representació contestana i és que el director del Cor de 

Cambra Discantus i compositor Josep Robert Sellés i Camps 

ha sigut el president del jurat d’aquesta edició.

A banda del mestre Josep Robert, el jurat ha estat compost 

per David Colado –secretari-, José Vicente Asensi, Rita Ferrer 

i Antonio Abreu –vocals- i Josep Robert Sellés i Camps, com 

hem dit, presidint-lo, qui a més ha sigut el compositor de 

“Canta Mar”, l'havanera obligada d'aquesta edició que ja 

és molt reconeguda pel públic que va omplir cada vetlada 

el Teatre Municipal.

En aquesta edició han participat grans corals nacionals 

i internacionals com el cor de cambra Sopot Continu de 

Gdansk (Polònia), el femení Raniza de Minsk (Bielorússia) i 

el Regina Coeli de l'Estat de Cavite (Filipines) que han oferit 

varietat en les seues interpretacions, no sols en la modalitat 

d'havaneres, sinó principalment en la polifonia on totes 

les agrupacions procuren portar una mostra de la cultura 

musical dels seus respectius punts d'origen. També han 

comptat amb la participació de la coral Santiago Apòstol de 

Griñón (Madrid), la camerata de la Universitat de Cantàbria 

de Santander; el cor jove “Amics de la Unió” de Granollers 

(Barcelona) i el cor Gaos de la Corunya. I tots ells, al seu 

repertori, han cantat l’havanera obligada de Josep Robert 

Sellés i Camps.

En l’actualitat, tots els seus components, deixant els seus 

quefers laborals diaris, continuen aquesta sana tradició de 

celebrar la seua pinyata. Això sí, com hem dit més amunt, 

eren altres temps; però el que no ha canviat mai i continua 

al llarg del temps, és la seua harmonia i el seu amor per 

la música. 

Tots els músics anaven aplegant al lloc d’encontre, amb 

el seu instrument al muscle, com mana la tradició; perquè 

enmig d’un un bon esmorzar i un bon dinar, el que no pot 

faltar en tots els membres de l’entitat és l’alegria d’interpretar 

i improvisar tant música popular com música més clàssica, 

la qual, feia la delícia de tots els del voltant que estaven 

escoltant-la.

Aquesta diada va ser com una mena de cloenda d’un any 

musicalment una miqueta complicat, per les situacions que 

de sobra tots coneixem. Desitgem a  tots els components 

de «La Paloma», que gaudisquen d’un bon estiu i que, al 

curs que ve, comencen l’any musical amb més normalitat.
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Regidoria de Medi Ambient 
Servei d’ecoparc mòbil del Consorci 
Terra a Cocentaina

Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

L
'ecoparc mòbil del Consorci Terra ha recollit 7.500 

quilos de residus en menys de quatre mesos. Des del 

14 de febrer i fins a l'1 de juny, aquesta unitat, amb el 

seu operari, ha visitat 75 municipis de l'àrea de cobertura, 

entre els quals estan Alcoi, Ibi, Cocentaina, Muro, Agres, 

Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Beniarrés Benilloba, L'Orxa, 

Plans i Tollos, per a emmagatzemar residus amb els quals 

donar una segona oportunitat o ús. 

Als 2.931 quilos d'aparells elèctrics i 1.281 de tèxtils, 

també s'han emmagatzemat 599 quilos de metalls, 575 de 

piles alcalines, 467 de voluminosos, 450 de plàstics, 436 

quilos de monitors i pantalles de tubs de raigs catòdics, 

295 en mobles, 202 de monitors i pantalles no CRT i 196 

litres d'oli usat de motors, d'acord amb les dades oferides 

des del Consorci.

L'objectiu és facilitar el reciclatge a la població d'aquells 

residus que no es poden depositar en els contenidors 

tradicionals i que amb aquest servei itinerant els resulte molt 

més còmode, ja que l'ecoparc mòbil se sol situar en llocs 

cèntrics o de fàcil accés de les poblacions. 

D'altra banda, a partir del 4 de juliol es posarà en marxa la 

Xarxa d'Ecoparcs del Consorci Terra, amb el funcionament 

de tres unitats d'ecoparcs mòbils dels quals ja disposa 

el consorci i que han sigut adquirides amb subvencions 

de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, durant aquest 

període transitori de dos anys i en el qual també es 

construiran i adaptaran els 14 ecoparcs fixos que estan 

previstos , així com les cinc àrees d'aportació. 

En Cocentaina, durant tots els dimarts i dijous es podrà 

reciclar en l'ecoparc mòbil.

Dies de recollida i ubicació:

Dimarts: Plaça Venerable Escuder (mercat): 7.00 h a 

15.00h

Dijous: Pàrquing recinte Fira ( El Teular): 7.00 h a 15.00h

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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Celebracions d’estiu al Respir

E
l mes de juny passat vam celebrar l'arribada de l'estiu 

amb la celebració de Sant Joan, per a això les nostres 

persones usuàries van participar en l'activitat de música 

per a fer un repàs de temes musicals d'estiu on no van faltar 

els somriures, el ball i l'humor.

Per a seguir la tradició de festes també es va celebrar el 

«Dia de La Publicació» en el qual per a destacar aquest dia 

i fer-lo especial es va fer un taller de cuina de coca dolça i 

orxata. A més, es va amenitzar aquest dia amb l'emissió del 

vídeo de «Publicació de festes» d'aquest any 2022 que ens 

van permetre gaudir d'una jornada molt animada i especial, 

en la qual es va improvisar una desfilada amb els nostres 

majors al ritme de la música.

Un any més, aprofitem el 7 de juliol per a realitzar una 

festa temàtica de Sant Fermí. Preparem un mural en la sessió 

de pintura i manualitats, en la qual no va faltar el típic bou 

de paper i cartó.

I per a acomiadar-nos de l'estiu, enguany serà possible fer 

l'esmorzar especial al Pla de la Font, envoltats d'un bonic 

paratge a l'aire lliure per a celebrar les vacances d'estiu.

Des del Centre de Respir els desitgem que passen unes 

bones festes i un feliç estiu.

Amico finalitza un curs ple de xerrades i activitats

E
n juliol ha finalitzat el curs 2021-2022 i més de 1000 

jóvens s’han beneficiat de les xarrades gratuïtes que 

hem impartit des de l'Associació DIA de Víctimes 

d'Accidents i Amico per a la prevenció d’accidents de trànsit 

i possibles seqüeles derivades de l'accident i que hem donat 

a alumnes de 4t de secundària en instituts i col·legis a Alcoi, 

Xàtiva, Ibi, Xixona, Castalla, Biar, Banyeres de Mariola i 

Bocairent, ja que alguns ja estem començant a conduir 

moto, així poden veure per ells mateixos la importància que 

té el fet de respectar les normes de circulació, les quals 

estan pa la nostra protecció i la de tot els que ens rodegen.
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Anotacions sobre el bo social elèctric

E
l bo social elèctric és un descompte en la factura 

de la llum aplicable a aquelles perso-nes físiques 

que complisquen amb una sèrie de requisits i que el 

sol·liciten.

Qui pot sol·licitar el bo social elèctric

Per a poder sol·licitar el bo social elèctric cal complir amb 

els següents requisits:

A).- Tindre contractat el preu voluntari per al xicotet 

consumidor (PVPC).

B).- A més cal complir amb determinats requisits 

personals, familiars i de renda per a ser:

1.- CONSUMIDOR VULNERABLE (25% de descompte- 

excepcionalment i fins a 31 de desembre, 60%):

Per complir algun dels requisits següents:

1. La renda conjunta anual de la unitat de convivència és 

igual o inferior a 1,5 vegades IPREM de 14 pagues (8.106,28 

euros any 2022): 12.159,12 euros/any.

Si la unitat de convivència està formada per més d'una 

persona, el multiplicador de renda respecte a l'índex 

IPREM en 14 pagues s'incrementarà en 0,3 per cada 

membre addicio-nal major d'edat que conforme la unitat 

de convivència i 0,5 per cada membre addicional menor 

d'edat de la unitat de convivència.

2. Estar en possessió del títol de família nombrosa.

3. Per ser el consumidor i, en el cas de formar part d'una 

unitat de convivència, tots els membres d’aquesta que 

tinguen ingressos, pensionistes del Sistema de la Seguretat 

Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la 

quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes 

classes de pensions, i no perceben altres ingressos la 

quantia agregada anual dels quals supere 500 euros.

4. Perquè el consumidor o algun membre de la unitat de 

convivència siga beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital.

2. CONSUMIDOR VULNERABLE AMB CIRCUMSTÀNCIES 

ESPECIALS

Els multiplicadors de renda respecte del índex IPREM de 

14 pagues establits en l'anterior apartat 1.1, s'incrementaran 

en cada cas en 1, sempre que s'acredite alguna de les cir-

cumstàncies especials següents:

a) El consumidor o algun dels membres de la unitat de 

convivència té discapacitat reconeguda igual o superior al 33%

b) El consumidor o algun dels membres de la unitat de 

convivència és víctima de violència de gènere

c) El consumidor o algun dels membres de la unitat de 

convivència té la condició de víctima de terrorisme

d) El consumidor o algun dels membres de la unitat de 

convivència es troba en situació de dependència reconeguda 

de grau II o III

e) La unitat de convivència està integrada per un únic 

progenitor i, almenys, un menor

3.- CONSUMIDOR VULNERABLE SEVER (40% de descompte 

- excepcionalment i fins a 31 de desembre, 70%):

Complint els requisits apartat 2 (vulnerable amb 

circumstàncies especials), el consumidor i, en el seu cas, 

la unitat de convivència a la qual pertanga:

1. Tenen una renda anual inferior o igual al 50% del llindar 

que correspon segons apartat anterior 1.1. incrementats en 

el seu cas per tindre circumstàncies especials, o

2. El consumidor i en el seu cas la unitat de convivència a 

la qual pertany, tenen una ren-da anual inferior o igual a 1 

vegada l'IPREM a 14 pagues, sent aquest i, en el cas de for-

mar part d'una unitat  de convivència, tots els membres de 

la mateixa que tinguen ingres-sos, pensionistes del Sistema 

de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, 

percebent la quantia mínima vigent en cada moment per a 

aquestes classes de pensió, i no perceben altres ingressos 

la quantia agregada anual dels quals supere 500 euros, o,

3. El consumidor i en el seu cas la unitat de convivència 

a la qual pertany, té una renda anual inferior o igual a 2 

vegades l'IPREM a 14 pagues, estant en possessió del títol 

de família nombrosa.

4. CONSUMIDOR EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Per complir els requisits per a ser considerat vulnerable 

sever i ser atés pels Serveis So-cials que finance almenys 

el 50% de l'import de la factura elèctrica.

El Departament de Serveis Socials emetrà, si així ho 

requereix la companyia elèctrica, l'informe pertinent a la 

vista de la documentació facilitada i informació disponible 

del con-sumidor que ho sol·licite.

En tot cas, hauran d'acreditar-se documentalment els 

requisits necessaris i, al costat de la sol·licitud, presentar-se 

a la companyia elèctrica amb la qual es contracte.
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Decàleg per la detecció precoç de l’Alzheimer i celebració 
de fi de curs 
Afama Cocentaina

E
l diagnòstic precoç i precís de l'Alzheimer permet a 

la persona afectada majors possibilitats d'intervenció 

terapèutica i, per tant, ampliar els períodes de qualitat 

de vida augmentant en el temps la seua autonomia personal 

i independència per a desenvolupar les seues vides de 

manera plena. La qual cosa és important, no sols per a la 

persona amb la malaltia, sinó també per a la pròpia família.

els costos de l'atenció a la persona malalta, en necessitar 

aquesta menors atencions especialitzades durant més 

temps. Aquest estalvi beneficiarà a diversos agents que 

intervenen en l'atenció: a la persona que pateix Alzheimer, 

a la família cuidadora i a l'Estat.

necessari per a col·locar al binomi (pacient-cuidador) en el 

centre del sistema, rebent en temps i qualitat els tractaments 

sanitaris necessaris i els recursos socials adaptats per 

a alentir l'avanç de la malaltia, buscant així una atenció 

interdisciplinària planificada i amb seguiment i suport 

continuat de les persones afectades.

família iniciar els processos de planificació de l'abordatge de 

les conseqüències de la malaltia, d'intervenció terapèutica i 

de presa de decisions vitals, afavorint la presa de decisions 

de cara al futur i la planificació de les cures de llarga duració, 

atesos els sistemes de protecció sociosanitària, laboral, 

jurídica i legal.

necessari que els possibles casos de demència tinguen 

un accés ràpid i sense demores des d'Atenció Primària 

al Sistema d'Atenció Especialitzada, amb l'objectiu de 

comunicar com més prompte millor el diagnòstic a la 

persona afectada, així com al seu entorn familiar. Per a això 

serà necessari reduir els temps entre consultes de totes dues 

assistències sanitàries.

evitar les alarmants xifres que representa el infra diagnòstic 

de l‘Alzheimer, i permet la posada en marxa de manera 

immediata de totes les bateries de teràpies farmacològiques 

i no farmacològiques que contribueixen a alentir l'evolució 

de la malaltia.

risc i actuar de manera coordinada amb les famílies 

implicades i facilitar l'accés ràpid al diagnòstic, és important 

crear consciència social sobre els senyals d'alarma de 

les demències i donar a conéixer diferents eines pre 

diagnòstiques que advertisquen de la necessitat d'acudir 

als professionals sanitaris per a confirmar un possible cas 

de demència.

hi ha dos aspectes que poden contribuir al diagnòstic 

precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa: donar a 

conéixer els factors de risc que poden condicionar patir 

aquesta malaltia i promoure l'envelliment actiu i saludable 

entre la societat. Conéixer els factors de risc permet posar 

en pràctica mesures de prevenció, i la prevenció és útil en 

totes les fases de la malaltia.

haja un major nombre de persones diagnosticades en 

fases inicials de la malaltia, obrint-se noves oportunitats 

per a la investigació biomèdica i social, ja que la majoria 

dels projectes se centren en poder iniciar qualsevol tipus 

d'intervenció a temps, buscant frenar,en la mesura que siga 

possible, l'evolució de la malaltia.

permetrà avançar en la construcció de noves comunitats 

amigables i solidàries amb la demència, capaces de generar 

mecanismes de detecció precoç de casos de risc, evitant 

l'exclusió i estigmatització de les persones amb demència 

sent integrades en el seu entorn no social, i afavorint que 

siguen persones amb una veu que siga escoltada i tinguda 

en compte. En definitiva, que les persones amb demència 

siguen tractades de manera digna, adequada i amb plens 

drets en qualsevol procés de presa de decisions que hagen 

de ser adoptades pels actors que intervenen en l'abordatge 

integral de l'Alzheimer i d'una altra mena de demències.

Per finalitzar, el dia 28 es va celebrar als dos tallers 

d’AFAMA Cocentaina el fi de curs on es va fer entrega als/

les usuaris/es dels treballs realitzats durant el curs, així com 

també vam ballar i cantar cançons estivals disfressats amb 

faldes hawaianes. 
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Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional        

A
graïment a Antonio Pastor Agulló per la gran donació 

que ha fet per a ajudar a Zak, que té la síndrome de 

Pallister Killian, que presenta múltiples anomalies 

congènites i deficiència mental, i amb aquesta ja és la 

segona vegada que concedeix a l'associació donacions per 

a ajudar a persones que ho necessiten.

En aquest cas la donació anirà destinada per a Zak ,  

contribuint en tractaments de filtracions de cèl·lules mare, 

degut que a Espanya no es fan, es realitzaran en un Hospital 

d'Eslovàquia, aquesta vegada serà el quart Tractament, 

durant aquest any ja li ho han fet tres vegades.

El tractament consisteix de fer-li filtracions Intravenoses- 

per a millorar en la seua musculatura i òrgans interns i també  

fer-li  filtracions en la medul·la bífida ( punció espinal)- per 

a millorar danys cerebrals.
I després d'estar en repòs uns dies , acudeix en el mateix 

país a un centre específic de rehabilitació neuro pediàtric, 

on estarà un mes de rehabilitació intensiva amb sessions 

per a potenciar el tractament de les cèl·lules mare.

Molt poc a poc, es van veient xicotetes millores , que per 

a qui està al seu costat són enormes, com beure aigua del 

got, aguantar més temps despert, només dorm una siesta, 

no rebutja objectes, fa més sorolls i fins es riu.

Totes aquestes xicotetes millores, però constants, fa que 

la seua mare continue avant lluitant pel seu fill.
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El Club pilota Cocentaina, subcampió del campionat 
autonòmic de palma

U
na gran temporada i una recta final d’infart. Així 

podríem definir el que ha sigut aquesta temporada 

per al club pilota Cocentaina.

Després de fer una primera volta molt bona i afiançar-se 

com a equip revelació de la tercera categoria de palma, el 

club pilota Cocentaina es clava en la final de campionat. 

Aquesta es va disputar a la localitat d’Agost el diumenge 

24 de juliol i tot i que ho van donar tot, no hi va poder ser: 

la joventut de Xixona va vèncer a la veterania contestana, 

amb tot, és de lloar la gran temporada que han fet i que sens 

dubte, és un alé per a seguir lluitant per l’esport tradicional.

Ara el club no se’n va de vacances i a partir del 6 d’agost, 

els pilotaris contestans jugaran la 33 lliga de perxa, trofeu 

d’Alacant. Els locals jugaran la primera partida el 7 d’agost 

a les 17h, ací a casa, a la plaça de la Vila.

Del Comtat a la Marina caminant: repte aconseguit per 
dos llebres socarrades
Pablo León Vidal

O
rgull, satisfacció, alegría…Aquestes eren les sensacions 

viscudes pels amics Rafa Agulló Soler i Miguel Albors 

Vidal el passat dissabte 23 de juliol en arribar caminant 

fins a Benissa, després de fer una travessia nocturna iniciada 

a Benasau 12h. abans.

Cal estar ben preparats física, tècnica i mentalment per fer 

front a aquesta marxa. Travessar caminant quatre muntanyes 

per la nit (Serrella, Mallada del Llop, Xortà i Bèrnia) i arribar 

fins Benissa no està a l’abast de qualsevol. Els més de 60km 

del recorregut, amb 3.500m de desnivell acumulat i les més 

de 6.500 kcalories cremades són xifres que defineixen el 

retpe. Però amb una mentalitat forta, un bon equip tècnic 

per estar sempre orientats, una molt bona forma física i el 

millor de tot, una excel·lent camaraderia forjada en la festa, 

els reptes s’aconsegueixen. I tant que s’aconsegueixen!

Despedir el sol a La Serrella i saludar-lo novament a Bèrnia 

és una sensació verdaderament única, creuant uns paisatges 

que, de nit, estan més foscos que la gola d’un llop. Poblets 

amb fonts reparadores com Bolulla, barrancs infinits, els 

sons de la nit, el veure com l’alba anuncia l’arribada del sol, 

la natura en estat pur sense construccions… Perquè així és 

la nostra muntanya, un lloc tan atractiu per a nosaltres com 

desconegut per a molts a nivell estatal, un racó muntanyenc 

al mapa peninsular a qui li resulta ben difícil competir amb 

altres sistemes muntanyencs de més envergadura, però és 

la nostra muntanya, una muntanya creuada per dos llebres 

socarrades, fent un recorregut que certament inspira a 

escriure sobre ell.

Felicitats amics, repte aconseguit!
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El club de bàsquet Iris Contestà atorga la primera beca 
“Montse Brotons”

E
l dissabte 2 de juliol, el club de bàsquet Iris Contestà 

feia entrega de la primera beca  esportiva “Montse 

Brotons”. Es tracta d’una iniciativa de l’entitat que 

premia no sols el rendiment esportiu, sinó que també premia 

el rendiment acadèmic, el companyerisme i la posada en 

pràctica dels valors de l’esport.

La primera beca va anar a parar a Joan Sansalvador Pérez, 

de la categoria infantil. La beca, patrocinada per l’empresa 

de Cocentaina Sofco, consisteix en l’abonament de la quota 

per a la temporada vinent, en aquest cas per a la temporada 

2022-2023. Una iniciativa del club per motivar als jugadors i 

jugadores i més tenint un gran referent del bàsquet contestà 

com és Montse Brotons.

Aquesta primera beca és l’inici de nous projectes i nous 

objectius que el club de bàsquet Iris Contestà s’ha marcat 

per a la pròxima temporada on des del club assenyalen la 

importància d’aquestos reconeixement ja que no sols formen 

a esportistes, sinó que també formen a persones on els saber 

estar, el respecte, la formació acadèmica, l’esforç i sacrifici 

han de ser la base per cada jugador/a de l’Iris Contestà.

La Penya Barcelonista Contestana celebra la seua 
tradicional fuereta

E
l passat 20 de juliol la Penya Barcelonista Contestana va 

gaudir amb es seus socis i sòcies de la seua tradicional 

fuera. Prèviament va tindre lloc a la seu l’assemblea 

general ordinària on es van tractar diversos punts, entre 

ells, tema econòmic de l’any, presentació de la nova icona 

i de les samarretes personalitzades de la Penya, memòria 

d’activitats realitzades al llarg del curs i, reelecció de la junta 

directiva, on continuarà durant quatre anys més la junta 

encapçala per Manuel Reig.  

Una vegada va finalitzar l’assemblea, va donar pas al dinar 

de germanor que cada any el soci espera amb ganes. Com 

és ja tradicional, tampoc poc falta en aquest esdeveniment 

el ‘Campionat de cotos’ amb suculents premis per als 

guanyadors i finalistes. En aquest any, el campionat ha 

estat molt concurrit, ja que hi participaven vertaders entesos 

d’aquest joc. A la semifinal van arribar per una banda 

la parella Jaume Figuerola i Juan Botella contra Manuel 

Cervilla i Manuel Reig. Altres semifinalistes van ser Pepe 

Llorens i Saül Botella contra Joaquin Pérez i Ximo Pérez. 

Finalment, la final va estar entre la parella Manuel Cervilla 

i Manuel Reig contra Joaquin Pérez i Ximo Pérez, sent els 

guanyadors Manuel Cervilla i Manuel Reig. Va estar un dia 

amb molt bon ambient i una bona companya blaugrana.

Des de la Junta Directiva agraeixen de tot cor a tots els 

socis i sòcies que es van voler unir a la fuera, així com també, 

la participació d’aquests a qualsevol activitat o esdeveniment 

que organitza l’entitat.

Per seguir les activitats i esdeveniments de la Penya, 

podeu fer-ho a través del Facebook Penya Barcelonista 

Contestana.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

HERBES REMEIERES PER ALS PRUNYONS

S
ón la inflamació dolorosa de xicotets vasos sanguinis 

de la pell, que es produeixen en resposta a l'exposició 

repetida a l'aire fred.

En aquest sentit, quan certes parts del cos (mans, peus, 

orelles, i nas), es veuen sotmesos amb freqüència a l'efecte 

del fred, i a més la circulació i la qualitat de la sang és 

deficient o defectuosa, la barrera defensiva natural manca 

de poder suficient i deixa penetrar el fred en els teixits.

Aquest fred origina una inflamació que dona lloc a inflor, 

calor i rubor en la zona inflamada: 

Són els prunyons, unes vegades de color roig pujat, i unes 

altres de color roig blavós, que amb freqüència produeixen 

una coïssor viva i molesta especialment a la nit amb la 

calentor del llit.

Els penellons poden causar picor, inflor, taques roges, i 

butllofes, sobretot a les mans, peus, orelles i nas.

La inflor produïda per la inflamació pot arribar a trencar 

la pell i formar clivelles que fàcilment es tornen en xicotetes 

úlceres de curació lenta o difícil. (Quebraços)

Generalment, desapareixen en un temps d’1 a 3 setmanes, 

especialment si el clima acompanya.

COM EVITAR ELS PRUNYONS?:

Per a evitar els prunyons convé que les extremitats i altres 

parts propenses a tindre’n no es vegen sotmesos a l'acció 

del fred d'una manera freqüent o prolongada.

La propensió a patir prunyons demostra l'existència 

de defectes o deficiències circulatòries locals, i que la 

composició de la sang no és perfecta.

Del que resulta que no n'hi ha prou amb evitar el fred 

per a evitar la propensió, ja que el fred actua com a simple 

agent provocador.

Per tant, hem de corregir el vertader origen corregint la 

pertorbació circulatòria.

COM MILLORAR AQUESTA MALALTIA?:

No obstant això, aquesta malaltia es pot millorar bastant, 

fins i tot curar-la en els seus símptomes més molestos, per 

mitjà de tractaments naturals locals, per a això existeixen 

unes quantes plantes medicinals molt adequades per als 

prunyons.

RECEPTES DE PLANTES MEDICINALS PER A BANYS ALTERNS:

(Prunyons normals)

Posar a bullir:

Flors d'àrnica

Escorça d'alzina

1 litre d'aigua

Cal colar el líquid en dues olles i deixar refredar-ne una 

per a realitzar banys alterns. 

Posar a bullir:

Flors de camamil·la

Fulles de noguera

1 litre d'aigua

Cal colar el líquid en dues olles i deixar refredar-ne una 

per a realitzar banys alterns.

RECEPTES DE PLANTES MEDICINALS PER A BANYS ALTERNS:

(Prunyons oberts)

Posar a bullir:

Flors de camamil·la

Cua de cavall

Cal colar el líquid en dues olles i deixar refredar-ne una 

per a realitzar banys alterns. L'olla calenta ha d'estar més 

temperada que per als prunyons normals.

RECEPTES DE PLANTES MEDICINALS PER A BANYS:

Banys tebis de bull d'àrnica (2 vegades al dia).

Banys tebis de bull de timó i cua de gat.

Pomada d'àrnica

Oli de romer

Àloe vera

Suc de llima (2 gotes, 2 vegades al dia).

REMEIS CASOLANS:

Banys tebis de bull de fulles de gordolobo amb llet.

(Fernando Carabassa).

Orinar damunt dels prunyons. (Vicentet “Beltrà”).

Gordolobo
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CAMBIOS CEREBRALES Y PSICOLÓGICOS EN 
LA MENOPAUSIA

L
a menopausia hace referencia a un periodo vital en el 

que desaparecen, de manera gradual, la ovulación y la 

menstruación. Suele ocurrir alrededor de los 50 años 

y se asocia a una serie de cambios cerebrales y físicos que 

dan lugar a la aparición de ciertos síntomas. Algunos son 

más frecuentes, como los sofocos o la sensación de calor 

repentina, una mayor acumulación de grasa en la cintura, 

la sequedad vaginal o el insomnio y otros, menos comunes, 

como ansiedad, cambios de humor o incontinencia urinaria.

Estos síntomas se han asociado de manera tradicional a 

la finalización de la ovulación, pero su origen realmente 

reside en el cerebro y en los cambios hormonales como 

la reducción en los niveles de estrógenos y progesterona. 

Cuando los niveles de estrógenos son bajos, las neuronas 

también disminuyen su actividad.

Una de las regiones cerebrales que experimenta más 

cambios durante la menopausia es el hipotálamo. Esta 

estructura está situada en la base del encéfalo y controla 

la actividad del sistema nervioso y de la hipófisis. Además, 

produce una serie de hormonas que controlan la libido, los 

estados de ánimo y la temperatura corporal.

Por tanto, cuando el estrógeno no activa el hipotálamo 

correctamente, el cerebro tendrá dificultades para 

regular estas funciones, apareciendo los clásicos sofocos, 

alteraciones del deseo sexual y también podría aparecer 

sintomatología ansiosa o cambios de humor.

Según un estudio llevado a cabo por el King’s College 

Hospital, de Londres, el 53% de las mujeres sufrirá algún 

cambio en su estado de ánimo o desarrollará algún tipo de 

trastorno depresivo o de ansiedad y tres de cada cuatro 

mujeres no saben cuáles son los síntomas psicológicos de 

la menopausia.

Por otro lado, el tronco encefálico también se ve 

afectado por la disminución de estrógenos durante y tras 

la menopausia. Esta región cerebral regula, entre otros, los 

ciclos del sueño. Consecuentemente, una alteración de los 

estrógenos llevaría a una alteración del patrón del sueño y 

vigilia, lo cual, podría explicar la aparición del insomnio en 

algunas mujeres.

Este trastorno también puede verse agravado por los 

sofocos y la sudoración nocturna, además de la apnea del 

sueño.

Los estrógenos también se comunican con la amígdala, 

centro emocional del cerebro, y el hipocampo, núcleo 

fundamental para la memoria. Por tanto, la menopausia 

también disminuye la actividad de estas regiones y se 

asocia con cambios de humor  como irritabilidad, fallos de 

la memoria y problemas de concentración.

Estas alteraciones hormonales se regulan con el tiempo 

y, con ello, también los síntomas, pero en algunos casos 

hay que recurrir a fármacos como la terapia hormonal 

sustitutoria, aunque por los efectos secundarios no resulta 

muy recomendable. A nivel natural existen muchos 

productos que resultan muy eficaces y no presentan los 

temidos efectos secundarios.

Teniendo esto en cuenta, también sería recomendable 

hacer algunos cambios en el estilo de vida, cambios en la 

alimentación, en los hábitos de sueño y en los niveles de 

estrés, ya que el estrés produce cortisol y ello repercute 

negativamente en los niveles de estrógenos. En el caso de la 

comida, hay determinados alimentos que son beneficiosos 

para los cambios hormonales durante y tras la menopausia. 

Algunos ejemplos son las legumbres, frutas o semillas de 

lino o sésamo, el chocolate negro, o de manera general, la 

dieta mediterránea. En cuanto al sueño, conviene mantener 

unos horarios estables y para la gestión del estrés, aprender 

técnicas de relajación o mindfulness, entre otras.

A pesar de lo dicho,  la menopausia también puede tener 

su parte positiva puesto que  para muchas mujeres supone 

una etapa de liberación, de reconexión, de no depender de 

los vaivenes hormonales ni de los anticonceptivos, de dejar 

atrás la regla y sus consecuencias.

La menopausia es una etapa más, con sus pros y sus 

contras. No permitas que ella pueda contigo y te lleve 

al umbral de la depresión. Conoce los síntomas y busca 

apoyo experto, así como el respaldo de familia y amistades. 

Nunca debes escapar de los síntomas sino enfrentarlos y 

solucionarlos.

La menopausia nos llevará a otra fase donde seguir 

avanzando, alcanzando objetivos, consolidando lazos 

y conquistando sueños. Los síntomas psicológicos de 

la menopausia pueden ser fáciles de sobrellevar si nos 

hacemos conscientes de ellos y nos tomamos esta etapa 

con mucha más calma. Para Marie Curie “En la vida no hay 

cosas que temer, sólo hay cosas que comprender”.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 2- 4- 5- 8- 10- 12- 13- 14- 15- 

17- 19- 22- 25- 27- 28- 30

Dies:  1- 3- 6- 7- 9- 11- 16- 18- 20- 21- 

23- 24- 26- 29  

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina AGOST

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

-----

-----

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): dimarts i divendres 

-Cartró (contenidor blau): dilluns 

-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- ESTIU
Alcoy-Cocentaina-Muro

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

10:15; 11:15; 12:15; 13:15; 14:15;  

17:15; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 7:45; 8:45; 9:45; 

10:45; 11:45; 12:42; 13:45; 16:15;  

18:15; 20:15; 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

A partir de l’1 de juliol l’Ecoparc mòbil  ve dos dies a la setmana al 

poble.

Dimarts: de 7:30h a 14:30h a la plaça venerable Escuder (Mercat)

Dijous: de 7:30h a 14:30h al recinte de la Fira



67000 clients invertint 1,5 milions d'euros a l'any en obres socials:

1 col·legi d’educació especial / 4 escoles infantils / 3 centres d’atenció
a majors / un centre de dia per persones amb discapacitat /
2 centres de salut mental / 2 residències per a persones amb 
discapacitat / 1 centre de dia d’Alzheimer / 1 centre de sords /
7 centres socioculturals / el Centre Cultural Caixa Ontinyent

A Cocentaina, 
Caixa Ontinyent no és 
només una caixa d’estalvis, 
és també una obra social 
que ens beneficia a tots.
Descobreix el valor incalculable 
de ser client de Caixa Ontinyent




