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2 Revista El Comtat desembre 2022 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Instal·lació càmeres vigilancia al Palau Comtal

Canvi de tota la unitat infantil del parc de Paquito el 

Chocolatero

Substitució línies futbol 7 del camp municipal de La Via
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Em preocupa

L
'any 2022 està aplegant al seu final. Ha sigut un any 

un poc complicat i pareix que ha tirat endavant gràcies 

al govern de coalició d’esquerres -el segon de tota la 

història d’Espanya – que tenim, que ha dut una política que 

ha beneficiat molt més a la classe treballadora, a les classes 

populars, als jubilats, etc. que als de sempre. Per fi tenim un 

govern de coalició que ha fet el que cap govern s’ha atrevit: 

apujar els impostos a les classes altes i riques que sempre 

ha sortit beneficiades. Posar uns impostos especials a les 

empreses petrolieres i de gas que estan guanyant molts 

diners caiguts del cel. Sabeu qui s’ha oposat: els tres partits 

conservadors

Per fi han començat a canviar els contenidors de brossa 

que feien vergonya i que tantes vegades ho hem dit sense 

fer-nos cas. Ara per fi han canviat els contenidors de residus 

sòlids que són més fàcils de manipular a tothom. Ara, 

esperarem tants anys per a canviar els que falten?

Em preocupa que s’haja canviat la periodicitat dels 

plenaris municipals. A partir del mes de setembre els 

plenaris municipals es faran cada dos mesos gràcies als 

vots a favor dels regidors del grup municipal PSOE-PSPV i 

l’abstenció del grup Ciudadanos, la resta de partits no han 

estat conformes. A partir d’ara la delegació de competències 

del Ple passa a la Junta de Govern local que no és pública 

sols poden anar els regidors. Els motius encara no els 

comprenc: És que no hi ha tants temes per aprovar? Han 

pensat amb la ciutadania contestana que a partir d’ara 

rebrà menys informació i mira que ja ens aplega poca. No 

recorden, que vostés són els nostres representants i devien 

donar-nos compte de tot el que fan o deixen de fer? Com 

sabrem el que opinen els diferents partits amb temes que 

són de molta importància per a la població com poden ser 

les remodelacions del casc antic, reformes estructurals i 

altres temes que poden perjudicar a una part de la població? 

Si tan necessari és, ara se’n recorden aprovar-ho al final de 

la legislatura? Preocupant és la resposta de l’alcaldessa a 

l’oposició quan els recorda que el Plenari no és un òrgan 

de participació sinó de govern, per a participar ja està el 

Consell de Participació Ciutadana al que no va quasi ningú. 

S’ha preguntat per què no va quasi ningú? Alguns sí que 

ho sabem i si no ho sap devia llegir-se el Reglament de 

Participació Ciutadana i veurà la quantitat de funcions que 

té eixe òrgan i que està desaprofitat.

Ara ve Nadal, us desitge que passeu unes festes amb 

pau i  solidaritat.

Paco Fuster

Allunyada de la realitat...

E
l dia en el que escric aquest article es el posterior a 

una multitudinària manifestació a la ciutat de Madrid 

en defensa de la sanitat pública. I vos ho pose com 

a exemple perquè la senyora Ayuso lluny d’escoltar els 

representants dels metges i infermers el que esta fent es 

tot al contrari, dir que esta tot orquestrat i que sols es fan 

manifestacions quan governa la dreta, argumentari habitual 

a les files populars. 

Doncs ho trasllade a l’àmbit municipal a col·lació d’unes 

declaracions fetes per part de la nostra màxima representant 

que es aquella que ens ha de representar a totes, pensem 

com ella o no. Senyores i senyors, no isc de la meua 

estupefacció al llegir-la, no se si els darrers 8 anys que ha 

segut la nostra màxima representant he viscut al mateix 

poble que ella o no. Però el resultat el tenen als nostres 

carrers i d’això sols n’és responsable ella mateixa.

Si d’alguna cosa ens hem caracteritzat a Cocentaina es del 

sentiment de lluita i de col·lectivitat com a poble, d’arrimar 

el muscle quan cal perquè isca endavant un projecte i en 

aquest cas, crec que el nostre poble ha perdut uns anys 

molt valuosos per a poder avançar. Defensar l’indefensable 

en política no hauria de ser el modus operandi però pel que 

veig a Cocentaina, els dirigents socialistes fan el que siga per 

tal de seguir governant i ahi ens tindran de front a moltes 

que pensem que un canvi és més que necessari.

Al Col·lectiu 03820-Compromís som molt conscients de la 

tasca que fem contínuament en la defensa d’una Cocentaina 

millor, d’una Cocentaina plena d’oportunitats on de debò 

els nostres joves vuiguen quedar-se a viure, on les nostres 

empreses tinguen uns polígons del segle XXI i on un casc 

antic estiga ben viu i ben ple de vida. 

Javier A. Sansalvador Pérez

Secretari local de Compromís per Cocentaina



TRADICIONS4 Revista El Comtat desembre 2022

Paqui Ruiz, regidora de tradicions, “el Nadal és música 
a Cocentaina”
Redacció

C
om que encetem desembre, cal que obrim la revista 

parlant de tradicions. La nostra portada d’aquest mes, 

fa referència a la vinguda de l’emissari real l’1 de gener, 

recordant amb els emissaris i les mascaretes posades, 

aquestos dos anys tan complicats que hem viscut, però 

en els que des de la regidoria de tradicions, s’ha treballat 

de valent perquè cap xiquet ni xiqueta de Cocentaina es 

quedara sense la màgia dels Reis. Enguany ja tindrem una 

Nadal sense restriccions i a Cocentaina, el Nadal contestà 

tornarà a tindre eixe caliu que ens porten aquestes dates tan 

entranyables. Per als més o menys creients, són dates de 

retrobaments, de reunions familiars, de nous projectes i nous 

plans per a l’any nou, és el temps de la il·lusió dels xiquets 

i no tant xiquets, muntem el Betlem i el poble, el comerç 

local i les nostres cases s’engalanen per celebrar el Nadal.

Hem parlat en Paqui Ruiz, ella és la regidora de tradicions 

i amb l’agenda ben plena, ens parlava del Nadal contestà i 

de tot el que s’ha programat (en pàgines posteriors podran 

veure la programació): tenim contacontes, dansa, ludoteca, 

música...un sense parar d’actuacions i activitats que 

culminaran en un campament real organitzat pel Patronat 

Sagrat Cor de Jesús i que servirà per a que els xiquets vagen 

fent-se a la idea que Melcior, Gaspar i Baltasar tornaran a 

Cocentaina tancant aquest període de l’any.

-Però anem per parts, Paqui, comencem desembre, arranca 

el Nadal contestà

-Si així és, i ja podem veure que està posant-se l’enllumenat 

de Nadal pel Passeig, al Pla, pel carrer Major, carrer Mare 

de Déu del Miracle, avinguda País Valencià (sols a un costat 

perquè a l’altre tenim la megafonia) i a les pedanies. És un 

enllumenat nou al Passeig i que canvia de colors també als 

altres indrets del poble anomenats. Posem enllumenat en 

les artèries principals del poble on discorre tot i on hi ha una 

major concentració d’establiments i comerç. Encendrem 

l’enllumenat el dimecres 7 de desembre. Ho farem amb 

música, acompanyats de la colla Mal Passet amb una 

xicoteta cercavila pel Passeig per acabar a la part baixa on 

tindrem el racó de Nadal i allí, amb les mestresses de casa, 

farem un berenar per a grans i xiquets, un berenar apte per 

a tots perquè a banda del xocolate i la coca hi haurà també 

menjar sense gluten

-Pel que diu, comptarem enguany també amb el racó del 

Nadal

-Si, eixe raconet de la part de baix del Passeig es convertirà 

de nou en un punt d’encontre per al Nadal contestà, tindrem 

actuacions, contacontes...moltes activitats i tot decorat amb 

un escenari, un arbre i enguany, estrenarem també foto call 

nou, no tindrem el mateix decorat perquè estava deteriorat 

i n’estrenarem un altre que de segur ens agrada i sobretot, 

identifica Cocentaina.

-Una novetat, n’hi ha més?

-Si enguany, hem volgut també ornamentar alguns edificis 

municipals, no vaig avançar res més perquè volem que 

siga una sorpresa, però volem que el Nadal estiga present 

també en els nostres edificis. Però tenim més novetats 

perquè enguany estrenem un nou naixement, aquest va 

ser una proposta dels pressupostos participatius i el nou 

pessebre en breu el col·locarem al Pla. L’altra gran novetat 

ens ve de la mà del Patronat, ells són l’entitat que enguany 

s’encarregarà d’organitzar la visita de ses majestats d’Orient 

i estan preparant un campament real que s’ubicarà en el 

Pla i el mateix Palau per a que els xiquets i xiquetes puguen 

acostar-se i veure tot l’entramat que Melcior, Gaspar i 

Baltasar porten per vindre a Cocentaina. Pense que és 

una iniciativa molt bonica i que pot resultar molt, sé que el 

Patronat està treballant de valent perquè així siga. Açò no 

lleva altres tradicions contestanes, perquè també serà el 

Patronat l’encarregat de guiar a l’emissari real l’1 de gener 

per a que puguem tirar les nostres cartes i el 5 de gener, 

acompanyaran al paje de migdia a Santa Maria i ja a la 

vesprada, seran els encarregats de què Melcior, Gaspar i 

Baltasar arriben a la Vila Comtal carregats d’il·lusions i regals.

-Paqui, enguany per fi tenim un Nadal sense restriccions

-Sí així és. Han passat quatre anys des que em vaig posar 

al capdavant de la regidoria i en 2019, vam tindre un Nadal 

normal, sense presagiar el que venia. Ja 2020 i 2021 hem 

hagut de treballar per a que el Nadal se celebrara i sobretot 

perquè la màgia dels Reis arribarà a Cocentaina. En 2020, 

els Reis Mags van recórrer tots els carrers, no hi va haver 

cavalcada unànime, sinó que el poble i pedanies es van 

dividir per seccions i tots van tindre visita real. L’any passat, 
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amb la Junta de Festes vam organitzar ja una cavalcada 

“normal”, apel·lant a la responsabilitat de la gent a l’hora 

de no massificar-se i guardar distàncies i no llevar-nos la 

mascareta, de fet els emissaris i els Reis la duien posada i 

els més menuts no van poder acostar-se a besar-los la ma...

però enguany, tornem a els nostres costums i tradicions i 

els Reis tornaran a estar prop dels xiquets. Com et deia, sé 

que el Patronat està treballant per aquesta organització.

També un Nadal sense restriccions indica que podrem 

gaudir dels espectacles del racó de Nadal, sense tindre 

aforament ni límit de gent ni de públics. Per l’escenari 

del racó del Nadal passaran els ballets d’Alícia Montava i 

Mónica Talens, les escoles de música de l’Ateneu i la Unió 

Musical, tindrem contacontes i una ludoteca, aquesta serà 

al Teular, per a que els pares i mares puguen realitzar les 

seues compres al comerç local mentre els més menuts 

disfruten fent manualitats.

-Què és el que més li crida l’atenció, com a regidora, del 

Nadal contestà?

-El Nadal a Cocentaina és música. M’agrada molt veure 

com els xiquets dels col·legis amb les seues panderetes 

venen a l’Ajuntament a cantar-nos i demanar-nos l’aguinaldo 

i com en la Nit de Nadal el Mal Passet ix a alegrar el Passeig 

amb la música nadalenca. Hi ha concerts de Nadal dels 

nostres cors i tenim també l’aplec de Nadaletes júniors 

i enguany de nou, les Nadaletes al Convent dels Pares 

Franciscans. També els escoles de música de la Unió i 

l’Ateneu ixen al carrer amb els seus instruments i això, fa 

molt d’ambient perquè Cocentaina és terra de música.

A Cocentaina hi ha moltes tradicions, cada estació de 

l’any ve marcada per un esdeveniment diferent, ara tenim 

la corriola, el dia de la Puríssima que és el dia en què 

comencem a muntar el Betlem i arreglar la casa per al 

Nadal i tenim també el concurs de Betlems que organitza 

la parròquia de El Salvador.

Em crida l’atenció com es prepara la vinguda dels Reis, 

sobretot l’emissari del dia 1 i el paje del migdia que du la 

bandeja de dolços, únic i exclusiu de Cocentaina i també, 

em diverteix molt, com segueixen les tradicions revivint a 

l’home de les orelles que s’hostada a l’Hostalet, un home 

que sempre ve a Cocentaina el 31 de gener i que té més 

orelles que dies queden a l’any. El Nadal a Cocentaina és 

especial i des de la regidoria intentem treballar per a què no 

es perguen els bons costums i poder arribar a tots.

-Paqui, tenim una agenda completeta, completeta

-Sí, per a què després diguen que no hi ha res!!! A més, no 

vull que me s’oblide que el Nadal i les vacances són ideals 

per a llegir, i perquè et dic açò, doncs perquè a partir del 

9 de desembre a la biblioteca de Cocentaina, tindrem una 

exposició de llibres per a que els hi triem i ens el duguen 

els Reis o per a pillar-lo en préstec i a més, la visita a la 

biblioteca aquest Nadal serà obligada perquè un any més, 

Miguel Ángel Pardo i Juan Ignacio Carbonell muntaran el 

Betlem de Paymòbil que tant encisa a grans i menuts, per 

tant, tota Cocentaina és Nadal.

-Com bé ha dit, el Nadal contestà el començarem amb 

l’encesa de llums i amb eixa altra tradició contestana com 

és la corriola, el 8 de desembre dia de la Puríssima

-Sí, enguany tornarem a pujar a Santa Bàrbara i fer sonar la 

campaneta de valent, això sí, amb el pa redó en forat enmig 

i la llonganissa que no falten!!! També per a este dia, des 

de la regidoria de tradicions hem preparat un matí divertit 

per a que tots juguen i es divertisquen. Comptarem amb 

els júniors Sol Sortit i Generació Oberta que s’encarregaran 

de muntar activitats a tall de fireta per a tots els qui vulguen 

jugar, també tindran la seua tómbola amb llepolies. El Mal 

Passet amenitzarà el lloc mentre gaudirem dels números i 

de les figures de les muixerangues del grup Penyeta Blanca 

de Cocentaina i com a novetat, tindrem l’animació lectora 

del llibre de La Corriola que l’ escriptor Jordi Raúl Verdú va 

presentar en Fira. Ell estarà amb nosaltres presentant-nos 

i parlant-nos de la corriola al mateix temps que podrem 

adquirir aquest nou treball que parla d’una de les tradicions 

més antigues i fermes de Cocentaina

-Tot llest per a disfrutar de la corriola i el Nadal

-Sí així és, espere que l’oratge ens permeta poder-ho dur 

tot a terme i que la gent disfrute de tot el que hem preparat, 

que isquen i que participen i sobretot, espere i desitge que 

tinguen unes Bones Festes de Nadal i que el 2023 ens duga 

alegries, pau i bé. Bones festes i feliç any nou!!
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L’Ajuntament de Cocentaina prepara la Festa de la Corriola
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de la Regidoria de Tradicions de l’Ajuntament 

de Cocentaina està preparant-se, un any més, la 

tradicional Festa de la Corriola que se celebra al 

paratge del Santa Bàrbara cada 8 de desembre.

Com és ban sabut, aquesta tradició tan contestana 

consisteix a pujar a l'ermita de Santa Bàrbara i acostar-se 

a tocar la campana, un fet que ja genera una assistència 

multitudinària, però, a més, tant grans com menuts aprofiten 

per a esmorzar allí «la Corriola» una rosca de pa redona 

feta amb un llevat especial que s’acompanya amb una 

llonganissa roja tendra.

Com cada any, enguany també hi ha previstes una sèrie 

d’activitats per a amenitzar l’acte i entretenir els assistents, 

que podran eixir a les 9.30 h des del Racó del Nadal en 

direcció al paratge acompanyats de la Colla Mal Passet. A 

les 10.00 h està programada una animació lectora a càrrec 

de Jordi Raül Verdú, que ens contarà el que conté el seu 

darrer llibre publicat al voltant de la tradició contestana de 

la Corriola.

En acabar aquesta activitat, està prevista l’actuació de la 

Muixeranga Penyeta Blanca, acompanyada per les dolçaines 

i els tabals del Mal Passet. Finalment, seran els Júniors MD 

qui organitzaran una sèrie de jocs per a esplaiar els més 

menuts.

Paqui Ruiz, regidora de Tradicions a l’Ajuntament, convida 

un any més tot el poble de Cocentaina i les localitats veïnes 

de la comarca a participar en aquest costum de la Corriola 

que cada 8 de desembre se celebra en un indret tan fabulós 

com és el paratge de Santa Bàrbara, envoltats de naturalesa 

i de cultura popular.

L’Ajuntament de Cocentaina encendrà les llums de Nadal 
el pròxim 7 de desembre
NP Ajuntament de Cocentaina

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

Cocentaina s’informa que el dimecres 7 de desembre, 

a les 7 de la vesprada, tindrà lloc la tradicional encesa 

de llums, enguany de nou amb l’acompanyament de la Colla 

de Dolçaines i Tabals Mal Passet, un acte que dona el tret 

de sortida al Nadal Contestà.

Posteriorment, al Racó del Nadal, de nou ubicat al 

capdavall del Passeig, al solar de l’edifici de les antigues 

Contestanes, està previst oferir una una xocolatada popular 

per a tots els assistents en què col·labora l’Associació de 

Mestresses de Casa, les components de la qual, un any 

més, amb la seua feina i el seu bon fer ens alegren amb la 

dolçor del xocolate l’inici del Nadal.

Paqui Ruiz, regidora de Tradicions a l’Ajuntament de 

Cocentaina, explica que amb «aquesta encesa de llums es 

pretén començar a ambientar les vies principals del poble 

amb motius nadalencs i amb les llums tan tradicionals i 

entranyables per a fer-nos gaudir d’uns dies de família i 

de germanor». Així mateix, agraïa la col·laboració de les 

persones implicades, tant el Mal Passet com també la labor 

de les ames de casa.
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L’Ajuntament de Cocentaina torna a organitzar una nova 
edició postpandèmica de l’Home de les Orelles
NP Ajuntament de Cocentaina

C
om cada any, s’acosta el 31 de desembre, dia en 

què té lloc a Cocentaina una tradició molt estimada 

i peculiar: l’Home de les Orelles. En els darrers dos 

anys, la situació sanitària no ha permés celebrar de manera 

habitual aquest matí festiu, però enguany, igual que l’any 

passat, tindrà lloc de nou a la zona del Pla de la Font, lloc 

proper a l’Hostalet, on, segons la tradició, apareix cada 

31 de desembre un home que té més orelles que dies li 

queden a l’any.

Un any més, la Regidoria de Promoció Lingüística, a 

través de l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, ha 

decidit arrancar la cercavila des de la part alta del Passeig 

a càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, que 

acompanyarà el pregoner fins al Pla de la Font. on s’ha 

organitzat de nou una gimcana per al públic infantil i juvenil 

que vulga participar en la recerca de les orelles de l’Home al 

Pla de la Font, amb una gran sorpresa final que, de moment, 

no podem desvetllar.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, es mostrava 

molt il·lusionat amb el format original que tindrà de nou 

enguany la tradició, ja que: «implica un retorn als orígens 

de la festa en un espai de carrer on esperem que tant grans 

com menuts puguen gaudir d’aquest dia tan estimat per tots 

els contestans i contestanes».
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La parròquia de Santa Maria organitza el que serà el II 
mercat de productes nadalencs
Redacció

E
l comerç local i els nostres carrers principals, ja 

presenten el típic enramat nadalenc, i fins i tot ja 

tenim quasi en marxa el que serà el Racó de Nadal 

a Cocentaina. Doncs bé, falta també arreglar les nostres 

cases per rebre aquestes dates i poder festejar l’alegria del 

bon Jesuset.

La parròquia de Santa Maria ha organitzat per al diumenge 

11 de desembre un mercat de Nadal. A la plaça de l’Església 

podrem trobar diverses paradetes amb ornamentacions 

nadalenques: hi haurà pessebres i naixements, corones per 

a les portes, ornaments per als nostres arbres o finestres, per 

a preparar les nostres taules de Nadal són manualitats en les 

que els feligresos de la parròquia han estat treballant  per 

poder així omplir les cases de la festa del Nadal. Les diferents 

confraries, grups d’oració, júniors i grups parroquials, han 

confeccionat una gran varietat de productes artesanals que 

podrem comprar el dia 11, o en els dies posteriors als locals 

parroquials. El mercat de Nadal s’obrirà vora les 10h del 

matí i estarà fins a les 14h.

L’any passat va ser la primera edició i va tindre una molt 

bona acollida, tant que en a penes unes hores, ja hi havia 

comandes perquè el gros del producte s’havia esgotat.

La finalitat d’aquesta tasca no és una altra que traure 

beneficis per poder el campanar del temple parroquial. Tot 

el que és recapte anirà íntegrament per a aquesta finalitat.

Recordem que l’Església de Santa Maria acull tant el pregó 

de la Mare de Déu com la xarrada al voltant de Sant Hipòlit 

i el pregó de la Setmana Santa contestana (quan és el torn 

d’alguna de les confraries de la parròquia: Ecce Homo; 

Crist de la Columna; Crist dels Llauradors o Arxiconfraria 

del Sacrament) i el festival de nadaletes. Tanmateix, també 

celebra la festa del Corpus Christi interparroquial, la festa 

del Sagrat Cor de Jesús o la trilogia de la Mare de Déu i 

festes majors de Sant Hipòlit, sense deixar de banda les 

Eucaristies diàries, comunions, bodes, batejos, funerals o 

festivitats eclesiàstiques com la Setmana Santa o el Nadal. 

L’Església de Santa Maria de Cocentaina es va fundar en 

el segle XIII, va ser reconstruïda en el XVI i reedificada en 

1666 en estil barroc, comptant amb obres de reformes i 

ampliacions dels segles XVIII i XIX. En ella es troba la talla 

del Crist dels Llauradors, una de les més antigues i més 

venerades de la Comunitat Valenciana. Tanmateix, l’Església 

custodia la imatge del Patró de Cocentaina.

La parròquia El Salvador de Cocentaina convoca el XLI 
Concurs de Betlems

U
na tradició de Nadal ben consolidada a Cocentaina 

és el tradicional Concurs de Betlems, organitzat per 

Juniors MD Sol Sortit, amb la col·laboració de les 

confraries de la Parròquia de El Salvador de Cocentaina. 

Enguany, a banda de les seccions de sempre, s’estrenen 

dues categories més.Les seccions clàssiques al concurs 

són: la 1ª i 2ª categoria, en les que un jurat valorarà i 

premiarà els millors Betlems presentats, i la tradicional 

secció Infantil. Recordem que la 1ª secció ha d’incloure el 

naixement i almenys tres escenes més, com per exemple 

el Reis, l’Anunciació, Herodes, etc., i AIGUA en moviment. 

La 2ª  secció inclourà el naixement i almenys dues escenes 

més. Els premis de la 1ª secció són: 120€ per al primer 

classificat, 100€ per al segon i 90€ per al tercer. Els premis 

de la 2ª secció són: 90€ per al primer classificat, 60€ per al 

segon i 30€ per al tercer. La secció infantil inclourà almenys 

el naixement i tots els participants rebran un obsequi.Tot 

això conforme a les bases del concurs. 

A més a més, enguany hi ha dues categories més:

Una categoria d’APARADORS de COMERCOS, en la que 

qualsevol comerç pot participar amb un betlem que continga 

el naixement i estiga exposat al públic en el seu aparador o 

a l’interior de l’establiment.

Una categoria FOTOGRÀFICA, en la que qualsevol casa pot 

participar enviant una única foto del seu Betlem, i el nom 

complet, per Whatsapp al 634300420. Ha de contenir com 

a mínim el naixement. El jurat no passarà per la casa sinó 

que valorarà la fotografia enviada.    

Els betlems guanyadors de les dues seccions noves rebran 

un detall commemoratiu.

Per a totes les modalitats, la data d’inscripció dels 

participants, i també de l’enviament de la foto per Whatsapp 

en la categoria fotogràfica, és fins el 19 de desembre. Les 

fulles d’inscripció es troben a les parròquies i comerços de 

costum. 

El premis es lliuraran el dimarts dia 3 de gener a la 

Parròquia del Salvador, després de la missa de les 19 hores. 

Com sempre l’organització vol animar a tota la gent del 

poble a mantenir viva la tradició nadalenca de muntar el 

Betlem i a participar en el concurs





ACTUALITAT10 Revista El Comtat desembre 2022

Cocentaina programa el seu futur amb l’elaboració de la 
planificació estratègica alineada amb l’Agenda Urbana 2030

NP Ajuntament de Cocentaina

L’Ajuntament prepara la seua pròpia “Agenda Urbana” amb el propòsit d’alinear els 
seus objectius de desenvolupament a les línies del Pla Next Generation

C
ocentaina està dissenyant una estratègia d'actuació per 

a organitzar l'absorció dels fons europeus. Aquest pla 

definirà les línies d'acció a seguir durant els pròxims 

anys mirant a Europa i les oportunitats de creixement que 

ofereix el marc comunitari, per a reforçar així l'aposta de la 

localitat per una governança europeista. Aquest document 

suposa una oportunitat per a planificar un desenvolupament 

intel·ligent adoptant noves pràctiques de gestió que posen 

el focus en un impacte multiplicador de les polítiques 

públiques impulsades per diverses administracions.

En una conjuntura com l'actual, amb greus problemes a 

escala global, l'acció i la perspectiva local resulten claus per 

a posicionar als municipis,

com a actors destacats que han de contribuir, de manera 

decisiva, a solucionar els problemes de la població i 

buscar alternatives eficients i sostenibles als reptes que 

se'ns presenten. La planificació que es definirà en aquest 

document posicionarà a Cocentaina com un municipi alineat 

amb les polítiques públiques actuals en el marc de l'Agenda 

Urbana Espanyola i el Pla de Recuperació, Transició i 

Resiliència “España Puede” per als Next Generation, la qual 

cosa garanteix el seu posicionament per a optar i gestionar 

convocatòries europees amb les quals portar avant noves 

transformacions urbanes. Aquesta treball de planificació 

compta amb el finançament de la diputació d’Alacant.

El primer pas per a la consecució d'aquesta estratègia 

ha sigut llançar una consulta telemàtica oberta a la 

ciutadania. El veïnat de Cocentaina podrà mostrar la 

seua opinió a través del següent enllaç: https://forms.

gle/cnMnYCoWhbam1pKCA. L'Ajuntament anima a la 

ciutadania a prendre part d'aquest procés per a poder actuar 

amb una òptica més àmplia.

109 luminàries de Cocentaina passen a LED per baixar 
el consum i reduir les emissions de CO2
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la convocatòria 

per a la renovació de l’enllumenat públic per sistemes 

de major eficiència energètica de l’IVACE, renova els 

fanals dels carrers Sant Francesc, Convent, Miguel Crevea, 

Pare Torró, Ausiàs March, Literat Azorín, Ben Khanis, Ben 

Alsahagi i els de la plaça Anselmo Martí.

L’objectiu primordial d’aquesta renovació és aconseguir 

major eficiència, menys consums, i reduir les emissions de 

CO2 a fi de protegir el Medi Ambient. La quantitat a la qual 

ascendeix aquest projecte és de 43.820,48€, amb el canvi 

de 109 lluminàries, de les quals la potència passarà de 18,37 

kw a 8,40 kw totes dotades de tecnologia LED.

En la mateixa línia, es portarà a terme la renovació de 

l’enllumenat públic en una altra zona de la població, al 

carrer Donants de Sang, Asil, Francisco Ferrer, Vicent Belda 

i Juan Maria Carbonell. Aquesta inversió serà de 15.000€ 

amb càrrec al romanent de tresoreria de l’Ajuntament de 

Cocentaina i es suma al canvi d’enllumenat que es va dur 

a terme en altres zones de la població en 2021.

Des de la regidoria d’Obres i Serveis es té com a línia 

prioritària el canvi d’enllumenat públic a sistema LED de tota 

la població, va treballant-se paulatinament per zones. Així 

mateix, la finalitat és contribuir a reduir les emissions de CO2 

i apostar per evitar un augment dels efectes de l’escalfament 

global. «Portem dos legislatures canviant la llum a tecnologia 

LED, tant als carrers com als edificis municipals, buscant 

ser un poble cada vegada més sostenible», apunta Mariona 

Carbonell.
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Arranca el Pressupost Participatiu de 2023 a Cocentaina
Enguany el termini de presentació de propostes serà fins al 31 de desembre. La votació, 
igual que l’any passat, està prevista per a finals del mes de febrer
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina acaba de posar en marxa 

el procés per a presentar projectes de pressupostos 

participatius que es votaran i s’executaran el pròxim 

2023. Enguany, el termini es tancarà l’últim dia de l’any, 

és a dir, el 31 de desembre, de manera que els informes 

de viabilitat puguen estar redactats dins del mes de gener 

i així poder votar a finals de febrer, després d’un període 

obligatori d’al·legacions.

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació 

i de gestió municipal a través d’un procés democràtic en 

el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es 

destina una part del pressupost municipal. La participació 

en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 

anys i empadronades a Cocentaina.

Per a poder presentar les propostes hi ha dues vies: de 

manera presencial, al Servei d’Informació a la Ciutadania 

(SIC), ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament, a través d’una 

instància general en paper; o bé telemàticament, l’opció 

més recomanable, mitjançant el tràmit destacat en la Seu 

Electrònica (cocentaina.sedeelectronica.es).

Així mateix, cal adjuntar a la sol·licitud un document 

explicatiu on es detalle què es vol fer i amb quin objectiu, el 

motiu pel qual es presenta la proposta, com també el lloc i el 

pressupost aproximat, si és possible. A aquest document es 

poden afegir fotografies, plànols o tot allò que es considere 

adient per a fer més atractiva i interessant la proposta de 

cara a l’estudi i a la votació.

Una vegada tancat el termini per a presentar les propostes, 

passaran a la fase d’estudi de la viabilitat per part del 

personal tècnic municipal, que ha d’emetre els informes 

abans que s’acabe el mes de gener de 2023, moment en 

què es faran públiques les propostes a fi que la gent les 

conega i les valore, ja que la votació està previst que tinga 

lloc a finals del mes de febrer.

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, 

subratlla de nou la importància que té presentar propostes, 

que és la primera fase del procés que comença tot just 

aquest mes de novembre. Així mateix, anima a presentar-ne 

per part de les persones que no n’han presentat mai cap i a 

confiar en l’ajuda que se’ls pot oferir per part del personal 

municipal en cas que tinguen dubtes o bé que no tinguen 

clar el procés que cal seguir per a presentar les propostes.

Més informació en la web https://www.cocentainaparticipa.

com
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El Refugi de Cocentaina registra en aquesta Fira de Tots Sants 
xifres rècord amb més de 5.600 visites comptabilitzades
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina, es va decidir obrir el Refugi 

Antiaeri del Palau Comtal en un horari especial de Fira, 

una decisió molt encertada vist el resultat, ja que que 

hi ha hagut un total de 5.652 visites des de l’inici de la Fira 

de Tots Sants que es va inaugurar el passat 29 d’octubre i 

que va durar fins al dimarts 1 de novembre, amb un horari 

d’obertura de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h. En 

aquest interval de temps, aquest Bé de Rellevància Local 

ha estat freqüentat per una mitjana de 35 persones cada 12 

minuts. La recuperació en 2020 d’aquest edifici, projectat 

l’any 1937 mitjançant la construcció de tres grans corredors 

que ocupen una extensió de vora 400 m2, el converteixen 

en un dels més grans de tota la província d’Alacant.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, ha assenyalat que 

«aquestes xifres evidencien el gran interès que desperta 

entre tots els visitants conèixer el refugi, un espai del qual 

podem dir que s’ha consolidat com un dels principals 

atractius turístics de la nostra localitat». Així mateix, el regidor 

ha volgut recordar també que durant els últims mesos s’ha 

treballat, mitjançant un taller d’ocupació, un «Escape Room» 

on han pogut participar diferents centres educatius per a 

conèixer de primera mà aquest bé patrimonial.

Després de la Fira de Tots Sants, la visita al Refugi Antiaeri 

continuarà sent gratuïta en horari de  divendres, de 18:00 

a 19:30 hores, i els dissabtes d’11:00 a 12:30 h, tot i que 

s'està estudiant la possibilitat d’ampliar aquest horari.

L’Ajuntament de Cocentaina posa en marxa l’Escola de 
Nadal gratuïta

L
’ajuntament de Cocentaina 

torna a posar en marxa 

l’Escola de Nadal 2022 per 

a les xiquetes i els xiquets de 3 

a 12 anys (Infantil i Primària). 

Serà totalment gratuïta i tindrà 

lloc del 23 al 30 de desembre a 

les instal·lacions del CEIP Sant 

Joan Bosco (1) amb un horari 

de 9h a 14h els dies laborables.

Aquesta proposta de la 

regidoria de Benestar Social, 

coordinada amb Joventut, es 

suma a les exitoses experiències 

que es van obtindre en escola 

d’Estiu i en la de Pasqua, i que 

s’engloben dins de les activitats 

del programa amb el qual 

l’entitat pública es va presentar 

a la subvenció de Conselleria del 

Pla Corresponsables, finançat a 

través del Ministeri d’Igualtat.

Les places són limitades, ja 

que sols hi ha 50 i la inscripció 

es podrà fer accedint al formulari 

del QR del cartell o a l’enllaç web. Serà indispensable 

adjuntar la documentació que justifique la puntuació 

obtinguda per tal de fer la matrícula, que va estar oberta 

del 21 al 25 de novembre.

NP Ajuntament de Cocentaina

En cas que les sol·licituds 

superaren les places disponibles, 

s’aplicarà el barem que ve definit 

pel Decret 178/2021 del Consell 

i que prioritza, per damunt 

de tot, que els progenitors 

estiguen treballant, ja que el Pla 

Corresponsables va destinat a la 

conciliació laboral i familiar.

En aquest punt l’alcaldessa, 

Mireia Estepa, explica que 

«tornem amb una iniciativa que 

va funcionar excel·lentment 

en estiu i de la qual l’alumnat 

parlava meravelles i les famílies 

també, ja que deixaven als seus 

fills i filles en un espai segur on 

l’entreteniment estava garantit 

i on es facilita una conciliació 

laboral real». La regidora de 

l’àrea social ens comenta que 

a banda dels tallers que es 

realitzaran, els i les beneficiàries 

aniran d’excursió al museu 

del Joguet en Onil, tindran un 

espectacle de titelles, una jornada de jocs arcade i una sessió 

de cinema nadalenc, «tot un recull d’activitats per passar de 

forma divertida alguns dels dies de les vacances de Nadal».
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Presa de possessió de 6 funcionaris de carrera en 
l’Ajuntament de Cocentaina

E
l 23 d'octubre va tindre lloc la presa de possessió de 

6 auxiliars administratius com a funcionaris de carrera 

en els Departaments d'Intervenció, Urbanisme, SIC, 

Biblioteca i Serveis Socials, a l'acte que va tindre lloc el Saló 

de Plens, va acudir l'alcaldessa Mireia Estepa i el Regidor 

d'ocupació Toni Hernández.

Les professionals que formen part de la plantilla de 

l'Ajuntament, han ocupat les places vacants, seguint 

els criteris constitucionals de capacitat, mèrit i igualtat 

d'oportunitats, que eren ocupades interinament.

NP Ajuntament de Cocentaina

Finalitza el taller d’ocupació Dinàmic-Cocentaina i s’inicia 
un altre taller d’ocupació
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
la fi d'octubre finalitzava el Taller 

d'ocupació Dinàmic-Cocentaina, 

que ha tingut una duració d'un any. 

En aquest projecte han participat 10 

estudiants-treballadors majors de 25 anys 

que estaven aturats i que han obtingut els 

certificats de professionalitat en Dinamització 

d'activitats de temps lliure infantil i juvenil 

de nivell 2 i Dinamització, programació i 

desenvolupament d'accions culturals de 

nivell 3.

Durant el desenvolupament de l'acte, que 

ha comptat amb l'assistència de l'Alcaldessa 

Mireia Estepa i del regidor d'ocupació Toni 

Hernández, s'ha projectat un vídeo en el 

qual s'ha mostrat tots els treballs i activitats 

realitzades al llarg de l'any. En finalitzar, 

s'ha fet lliurament a l'alumnat d'un diploma 

acreditatiu dels mòduls impartits. 

El passat 7 de novembre de 2022 va començar el 

projecte subvencionat per la Direcció General del LABORA, 

l'Ajuntament de Cocentaina i Fons Social Europeu, destinat 

a la contractació d'aturats que compleixen els requisits de 

tindre 18 anys o més, ser demandant d'ocupació, estar 

registrat en els serveis públics d'ocupació o ser  persona 

ocupada registrada en millora d'ocupació i complir els 

requisits establerts en la normativa d'aplicació per a 

formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge. 

Les persones beneficiàries realitzaran les pràctiques 

professionals i diverses activitats formatives complementàries 

en diferents àrees i departaments municipals.

El Taller d'Ocupació té com a objectiu formar en activitats 

administratives amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat de 

l'alumnat i la seua inserció laboral.

Per a l'execució d'aquest projecte, l'Ajuntament ha rebut 

una subvenció que ascendeix a 251.354,40 euros, destinat 

a la contractació dels 10 alumnes-treballadors, 1 directora 

i una docent, així com per al desenvolupament de les 

actuacions establides en el projecte formatiu.

Toni Hernández, regidor d'ocupació, ha recordat que 

“gràcies a aquests certificats de professionalitat s'ofereix la 

possibilitat d'aprendre un nou ofici, la qual cosa augmenta 

les oportunitats de les persones que més el necessiten i els 

obri una nova porta al mercat laboral”. 
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Black Friday, la pesadilla del pequeño comercio
La Diputación de Alicante apoya al pequeño comercio con la iniciativa bono comsumo. 
Cocentaina recibirá más de 76.000 euros que revertirán en el comercio local
Paula Agulló. Populares Cocentaina

D
esde hace ya unos años, 

el mes de noviembre se ha 

convertido en el mes de las 

compras navideñas. Y no porque 

seamos precavidos, no. 

Esta moda estadounidense, 

q u e  e m p e z ó  c o m o  u n 

pequeño descuento, el último 

viernes del mes con algunos 

artículos seleccionados, se ha 

convertido, en las grandes cadenas de tiendas, en 

descuentos de hasta el 50 y el 70%, durante varias 

semanas e incluso todo el mes en todos los productos. 

Mucha gente espera ansiosa la llegada del “Black Friday” 

para hacer las compras navideñas aprovechando los precios 

rebajados. Este año con la inflación de los precios aún puede 

haber más compras por el “Black Friday”. Por si esto no 

fuera suficiente, también aparece el cibermonday, no vaya 

a ser que alguien se haya quedado sin poder comprar algo 

después de todo el mes en rebajas. 

Tantas promociones seguidas, en las grandes cadenas 

de tiendas, acaban siendo una auténtica pesadilla para 

los pequeños negocios locales, cuyas estructuras no les 

permiten asumir tanta presión promocional.

 Prueba evidente del continuo cierre de locales comerciales 

es ver que las calles están repletas de carteles de “se alquila”. 

Las políticas municipales, las tasas y los altos impuestos 

impiden que el pequeño comercio pueda desarrollarse en 

un marco de prosperidad. El comercio de Cocentaina no es 

ajeno a esta circunstancia. 

Para frenar la vorágine de promociones de las grandes 

superficies, tan perjudicial para el comercio local, hay una 

iniciativa que ya está funcionando en poblaciones de la 

provincia de Alicante. Una de las soluciones que tenemos 

este año para poder afrontar la temporada navideña son los 

“Bono Consumo”. A través de 

estos bonos Cocentaina recibirá 

más de 76.000 euros de la 

Diputación de Alicante que 

revertirán en el comercio local. 

Tenemos que ser conscientes 

de que el comercio local, crea 

comunidad, da vida a nuestra 

calles, genera riqueza y empleo 

local, pero que, lógicamente, no 

puede competir con las grandes cadenas de tiendas, que a 

lo largo de todo el año nos invaden con descuentos y ofertas, 

totalmente imposibles de asumir por el pequeño comercio. 

Ahora más que nunca hemos de hacer nuestras compras 

en los comercios locales de Cocentaina.

 En el caso de la moda, que es el que conozco en primera 

persona, la temporada de otoño/invierno siempre ha sido 

la mas difícil de “sobrevivir”. Si sumamos el “veroño”, que 

cada vez es más largo, con el Black Friday y las rebajas 

pasadas las Navidades… ¿podremos mantener el negocio 

abierto después de estas fechas? Este año con la inflación, la 

constante subida de la luz, del gas, del agua, los impuestos, 

las tasas, la cuota de autónomo... sólo podremos subsistir 

pagándolo todo de nuestros ahorros. 

Apoyemos nuestro comercio, nuestra industria y nuestros 

productos locales. Según reflejan estudios económicos, si 

cada uno de los alicantinos “consumiéramos un 5% más 

nuestros productos autóctonos, estaríamos creando 40.000 

nuevos puestos de trabajo, en la provincia”. 

Volvamos a ser una ciudad viva durante todo el año, capaz 

de generar el entorno necesario para que todas las personas 

tengamos una vida digna, nos sintamos contentas de vivir en 

Cocentaina y podamos seguir contando con comercios locales 

de calidad, de proximidad y de atención personal, donde el 

negocio no es "black" sino claro, transparente y de confianza.
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Verònica Cantó i Marzà conversen amb Jordi Pla sobre 
l’autogovern
El Col·lectiu-Compromís va preparar un acte al voltant del 9 d’octubre on va participar 
la contestana i presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, 
i l’exconseller d’Educació i actual portaveu adjunt de Compromís a les Corts, Vicent 
Marzà. Tot, moderat i condüit per Jordi Pla, portaveu de la coalició a l’Ajuntament.

NP Col·lectiu-Compromís

E
l 9 d’octubre és el dia de les valencianes i els valencians. 

En aquest sentit, el Col·lectiu-Compromís ho va celebrar 

amb un acte públic que va comptar amb la participació 

de la contestana i presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, Verònica Cantó, i l’exconseller d’Educació i actual 

portaveu adjunt de Compromís a les Corts, Vicent Marzà. 

Aquest acte va estar moderat pel portaveu del Col·lectiu-

Compromís a l’Ajuntament, Jordi Pla.

Aquestes converses van tindre lloc el divendres 7 d’octubre 

i es va reflexionar sobre la llengua, la cultura, la indústria o 

les comunitats energètiques locals com a ferramenta per a 

baixar el preu de la llum.

Col·lectiu-Compromís denuncia que la privatització dels 
auxiliars d’informació de la Fira els fa perdre un 30% del jornal

Col·lectiu-Compromís

El Col·lectiu 03820-Compromís demana que la regidora de Fira es pose a treballar en 
una nova convocatòria de la borsa d’auxiliars d’informació de la Fira i que el servei 
prestat torne al consistori contestà. 

L
a Fira de Tots Sants s’ha caracteritzat per oferir tot tipus 

de serveis al visitant i per oferir-los-en informació de 

proximitat en clau local. L’informació que el visitant rep 

de la nostra Fira, sempre s’ha caractertizat per oferir-se des 

del propi consistori des de la proximitat, oferint mitjançant 

una borsa de treball, accés a poder treballar informant al 

visitant sobre tot allò que la Fira ofereix.

Des del Col·lectiu 03820-Compromís s’han adonat de la 

falta d’interès per part de la regidoria de Fira en el servei 

d’informadors, observant una clara tendència cap a la 

privatització els darrers anys. Cal recordar-li a la ciutadania 

que l’ultim any que es va oferir aquest servei integrament 

per part del consistori va ser en 2019 mentre que en 2021 

quan es va recuperar la Fira després de la Covid-19, el servei 

va ser prestat entre el consistori i una empresa privada amb 

fins lucratius. 

“No pot ser que l’Ajuntament li pague a 10€ l’hora a un 

informador de Fira mentre que amb la empresa contractada 

l’informador no arribe als 7€”, afirma Jordi Pla.

És per això que, des de la formació valencianista li 

exigeixen a la regidora de Fira que torne a convocar una 

nova borsa de treball ja que el servei oferit des del consistori 

contestà és garantia de qualitat. 
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Representantes de la Universidad de Alicante visitan la 
Cooperativa agrícola católica coop. v. de Cocentaina
Cooperativa agrícola católica Coop. V.

L
a Directora del Centro de Gastronomía del Mediterráneo 

UA-Denia GASTERRA, Juana Dolores  Jordá Guijarro, la  

Decana de la Facultad de Ciencias Magdalena Garcia 

Irles, Celia Garcia Llopis   Vice Decana de Practicas Externas 

de la Facultad de Ciencias,  Aránzazu Valdés  Garcia 

coordinadora del grado de Gastronomía  y el Coordinador de 

Gastronomía y Artes de Culinarias Enrique Molto  Mantero, 

han visitado y mantenido hoy 9/11 una reunion de trabajo  

con la dirección de la Cooperativa  con el fin de poder iniciar 

una colaboración  para parte de  ambas entidades mediante 

un convenio que englobe  aspectos de  investigación y de 

difusión de nuestros aceites entre futuros profesionales, asi 

como también  apoyos a iniciativas de I+D  que la cooperativa 

viene realizando año tras año con la colaboración  de la 

Conselleria de Agricultura sobre diversos aspectos para la 

mejora de la productividad del olivo (abono verde/micorrizas 

etc.) además d la posibilidad de realizar , análisis geológicos  

y otros aspectos muy interesantes.

Se les han explicado el funcionamiento de nuestra 

cooperativa, su antigüedad, la igualdad en el consejo rector, 

aspectos de nuestro plan estratégico de cara al futuro, los 

problemas a los que nos enfrentamos en nuestra zona en 

la actualidad, fiscalidad advera, nuestra prioridad en la 

calidad de nuestros aceites, la sostenibilidad del territorio, 

del funcionamiento de nuestra almazara etc.

Igualmente, se les han explicado las jornadas técnicas 

oleícolas dentro del III AOVE FORUM INTERNACIONAL Y 

JORNADAS TECNICAS OLEICOLAS FIRA DE TOTS SANTS 

COCENTAINA 2022, que organiza la Cooperativa asi como 

otros aspectos del concurso internacional de aceites, túnel 

del aceite de este año, la oficialidad del mismo con la cata 

realizada por el laboratorio de rfa. de la C. V. y el apoyo 

institucional del Ayuntamiento al evento, habiendo visitado 

las instalaciones de nuestra almazara en funcionamiento 

para aceitunas ecológicas y convencionales. 

Desde la Universidad han resaltado todas las características 

de lo que representa la cooperativa como nexo de unión 

y valores entre la comunidad y sus socios y el abanico 

de posibilidades de colaboración que se abre entre la 

Universidad de Alicante y La Cooperativa.

Desde la Cooperativa estamos muy ilusionados por lo 

que puede representar esta iniciativa, una vez que sea 

debatido y aprobado por nuestro órgano rector y a su vez 

para Cocentaina. 

Miembros de la Universidad asistirán a los eventos 

programados del III AOVE FORUM y esperamos en breve 

poder cerrar esta colaboración con la aprobación de todas 

las partes.

Cocentaina disposa d’una marca pròpia de cervesa 
artesanal

C
ocentaina ja disposa de la seua primera cervesa 

artesanal, es tracta de l’Alberri Premium Craft Beer o 

també coneguda com Alberri Beer.

Es tracta d’una cervesa d’estil Pale Lager totalment natural 

i artesanal elaborada amb quatre tipus de maltes i dos 

classes de llúpols distints, sense pasteuritzar ni tampoc 

gas injectat. El llançament de la cervesa va tindre lloc 

en la Fira de Tots Sants amb un estand propi en la zona 

d’alimentació de productes ecològics i D.O., cal dir que el 

resultat del mateix va resultar tot un èxit. La gent que ha 

provat la cervesa coincideix en el bon sabor que té i en la 

qualitat del producte, la recomana a la gent coneguda i la 

fa seua al ser un producte local. 

La marca de cervesa nascuda a Cocentaina té el seu origen 

durant l’estiu del 2018 en una caseta de la serra de Mariola per 

la zona de l’Alberri. Allà, tres joves apassionats per la cervesa 

artesanal van començar a experimentar en la fabricació de 

cervesa artesanal mitjançant una aposta entre ells per veure 

si serien capaços d’elaborar la seua pròpia cervesa per 

poder-la maridar amb les tapes i menjars típics de la zona. 

El resultat d’aquella aventura, la bona acceptació del 

producte per amics i familiars més la perfecció posterior de 

la recepta per una coneguda mestra cervesera, va fer que es 

decidiren a treure-la al mercat amb el nom d’Alberri Beer. 

Pel que fa a la seua imatge, es pot observar la fusió del llúpol 

amb la muntanya de l’Alberri, aquesta és la personalitat de 

la cervesa, l’amor cap aquesta terra i la passió per la cervesa 

més artesanal.

La cervesa es troba a la venda en diferents establiments 

comercials i de restauració del Comtat i l’Alcoià. També 

poden seguir-los i preguntar mitjançant Instagram @

alberribeer, per telèfon 611 555 861 o per correu electrònic 

alberribeer@gmail.com.

Redacció
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La germana agustina Ana María Juan serà la pregonera 
de les festes de la Mare de Déu del Miracle
Redacció

A 
falta de poc menys de mig any per a les festes patronals 

de la Mare de Déu del Miracle, la Pia Unió, presidida 

per José Torró i MªDolores Franco han fet públic el nom 

de la persona encarregada de pregonar la festa mariana, 

ella és Ana Juan Mira, germana agustina del Monestir de la 

Conversió a Sotillo de la Adrada (Àvila).

La germana Ana Maria va professar els vots simples el 12 

d’octubre de 2020. És una gran coneixedora de la devoció 

contestana perquè ha estat vivint a Cocentaina durant molts 

anys i de fet, la seua família viu a la capital del Comtal. Ha 

estat com a vocal en la confraria del Crist dels Llauradors.

Alegre, senzilla, humil i afable, la germana Ana Maria 

serà l’encarregada de preparar els cors dels contestans per 

venerar a la seua Patrona en les festes de 2023.

El pregó serà al mes de març.

Rafael Monar Blanes, nou president de la Junta de Festes 
de Moros i Cristians
Redacció

E
l passat dissabte 19 de novembre, es proclamava, 

de manera oficial, Rafael Monar Blanes com a nou 

president de la Junta de Festes de Moros i Cristians 

de Cocentaina.

La candidatura presentada per Rafael, va ser l’única que 

optava al càrrec. La va presentar el divendres 4 de novembre 

i com que no hi van haver al·legacions, va passar a ser la 

candidatura definitiva per a regir l’entitat festera.

Recordem que al mes d’octubre es va obrir el període 

electoral. Els possibles candidats havien de presentar una 

llista amb un mínim de 10 festers per a conformar la junta. 

Mentrestant, hi va haver una junta gestora formada pel fester 

més veterà i el fester més jove major d’edat censats. Tots 

dos amb altres membres festers, van estar quinze dies a 

la casa del fester esperant la presentació de candidatures. 

Com déiem, l’única presentada va ser la de Rafal Monar 

qui al no tindre cap al·legació, s’ha convertit de manera 

automàtica en el nou president de la Junta de Festes de 

Moros i cristians de Cocentaina.

Ara al mes de desembre, se celebrarà una Eucaristia per 

formalitzar dita presa de possessió. Serà a l’Església de Santa 

Maria, lloc on es troba el nostre Patró Sant Hipòlit.

Ara hi ha també un període de reunions amb les dues 

juntes i seguir la continuïtat de la nostra festa. En breu es 

presentarà al calendari fester i ja al mes de gener, posarem 

cara i noms als nous membres que acompanyaran a Rafel 

Monar en aquest trienni fester.
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El contestà Mario Coloma publica un EP en directe sota 
el nom de Hal C
Redacció

D
escobrim en la revista la faceta musical i de producció 

del contestà Mario Coloma Cerver. La seua passió per 

la música es desperta als 7 anys quan sa mare, Tere 

Cerver, el va apuntar a classes de piano i percussió com a 

instruments en la Unió Musical de Cocentaina. La seua ansia 

musical i creativitat artística va anar creixent i aleshores va 

iniciar els seus estudis professionals de piano clàssic en el 

Conservatori d'Ontinyent i, als 18 es va mudar a Salamanca 

per a estudiar musicologia en la Universitat, on també va 

acabar el grau professional de piano.

Amb la llicenciatura de Musicologia i el grau professional 

de piano davall del braç, es va traslladar a Barcelona per 

a realitzar els estudis superiors de Teclats en l’especialitat 

de Música Moderna a l’Esmuc (Escola Superior de Música 

de Catalunya).

Just acabada la carrera, Alizz, un artista conegut en el 

panorama musical actual, es va posar en contacte amb ell 

per entrar a formar part del seu projecte amb els teclats i 

sintetitzadors. Mario de seguida va acceptar i es va convertir 

en un dels quatre músics que formen la seua banda. Amb 

Alizzz va enregistrar un live de la cançó "Salir", ha gravat 

algun videoclip, i se’n va anar de gira del seu últim disc. El 

músic confessa: “Possiblement ha sigut la gira més gran 

que he fet a la meua vida i la que més experiència m’ha 

donat damunt dels escenaris. La gira d'Alizzz ha sigut d'unes 

dimensions increïbles per a mi, perquè de sobte m'he vist 

fent concerts davant de moltíssima gent i amb un equip 

molt eficient”.

Un altre dels aspectes que cal destacar en la biografia 

de Mario, és el seu salt a la producció. El març de 2021 

va començar a treballar a El Tercero Studios amb Carlos 

Manzanares com a productor. Aquest esdeveniment ha 

fet que fins avui dia, el músic haja estat treballant amb 

diferents artistes i amb diferents gèneres, un factor molt 

important perquè, segons Coloma: “Cada vegada em fan 

veure la música des de perspectives diferents per seguir 

creixent com a músic”.

Entre els projectes que Mario té entre mans es troba anar 

publicant singles amb diferents artistes i de diferents gèneres 

per poder donar-se a conéixer i poder fer-se un nom com a 

productor. D’aquesta manera, anirà complint, a poc a poc, 

el seu principal objectiu que és “arribar a què la gent vulga 

treballar amb mi pel que faig i pel que soc”.

De moment, podem seguir a Mario en la seua faceta de 

productor a les noves tecnologies i ha publicat un EP en 

directe sota el nom de Hal C. Aquest treball consisteix en tres 

cançons que van formar part del seu projecte final de Carrera 

i estan gravades en directe. Cadascuna de les cançons 

prové d’una casa diferent. “In Da Hood”, està escrita per 

Bernat Tortajada (Vernat) i parla del barri i de la cultura 

que ens ha envoltat en tot moment. Un altre dels temes és 

“Before I Go Away”, escrita per Aitana López (Nyah) i parla 

dels sentiments de desamor. I, per la seua part, “Rain” està 

escrita per Mario Coloma (Hal C) i parla sobre dos joves que 

conversen sobre allò que passa després de la mort. Una 

reflexió d’on venim i on anem.

Aquestes cançons tenen cadascuna un vídeo i estan 

disponibles en totes les plataformes.

Mario Coloma és un músic i productor multiinstrumentista 

que toca especialment el piano, els teclats i sintetitzadors, 

però que també pot fer sonar la bateria, el baix, la guitarra 

i, “si li deixen”, la dolçaina. Amb aquests dots musicals, 

el contestà ha arribat molt lluny en el món musical i té 

projectes de futur prometedors. Amb tot és conscient de la 

seua formació i de la grandiositat del paradís musical per 

això afirma que “han sigut quasi 18 anys estudiant música 

per a arribar ací. Malgrat això cada dia m'adone que no 

deixaré d'estudiar música mai en la vida”.

El panorama musical contestà s’obri de nou, un nou camí, 

un nou artista: Mario Coloma Cerver, Hal C.
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“Un nou món” rep el premi al millor disc de cançò d’autor 
als premis Ovidi Montllor
Redacció

L
a 17a gala dels premis Ovidi ha posat de manifest el 

gran moment de la música en valencià feta per artistes 

valencians. En la seua nota de premsa de proclamació 

dels finalistes, el jurat ja advertia que estàvem davant de 

l’any amb més produccions de qualitat i que en algunes 

categories havien quedat fora de les nominacions discos 

que altres anys fàcilment s’haurien pogut endur el premi. 

El divendres 18 de novembre a la nit, al Teatre Auditori 

de Catarroja, s'han fet evidents aquestes dificultats i hi 

ha hagut 13 guanyadors diferents, un per cada categoria, 

incloses les de vídeoclip i disseny, que van premiar artistes 

que el jurat musical havia considerat entre els finalistes. El 

jurat ha valorat 231 propostes, la mateixa quantitat que el 

2021, però ha fet constar un increment notable de qualitat 

en totes les categories, especialment a les de cançó d’autor 

i mestissatge. A més, per primer any, també s'ha lliurat un 

premi al millor disc per a públic familiar.

Un dels guardons ha sigut per al cantautor contestà 

Andreu Valor, que amb la seua música i les seues lletres 

compostes per ell, canten a la vida, a la pau, a la justícia…

tot un trobador i un cantaire de la nostra llengua i de les 

nostres terres.

Andreu Valor es mostrava agraït i publicava a les xarxes 

aquesta felicitat dient que “que açò ha sigut possible gràcies 

a la qualitat professional i humana de: Blai A. Vañó, Hèctor 

Tirado, Enric Alepuz, Rafa Cortés, Daniel Serrano, Mònica 

Font, Sergio Bisbal, Ernesto Llorens, Sandra Monfort, Víctor 

Garcia, Gabriel Soler, Arnau Muria, Juan Castelló, Carles 

Carbonell, Josep Bas, Vicent Colonques, Berta Iníguez, Pau 

Valor, Lluc Valor, Ada Valor, Fil de Vint, Chus Lacort, Jose 

Querol, Ruth Mateu, Toni Cove, Ricard Prats, Susa Ribes, 

Metrònom, El cor de la Costera, La Fera CC...Totes aquestes 

persones, de vegades invisibles són les responsables d'un 

projecte que ha obtingut aquesta amable valoració. Va per 

ells/es!!!”.

El cantautor segueix amb la seua gira i amb noves 

produccions, com ara la creació d’un nou videoclip, com a 

curiositat i perquè sàpien el bagatge i l’estima que Andreu 

presenta davant el seu públic, dir-los que Andreu va llançar 

una crida per a buscar gent per a poder gravar el nou 

videoclip, a les 24 hores ja tenia més d’un centenar de 

persones que de manera desinteressada, volien col·laborar 

en la gravació!!!

Un nou guardó, el de millor disc d’autor per “Un nou món” 

i amb una guitarra plena de música i una maleta plena de 

lletres i somnis, desitjos que amb la seua veu, Andreu Valor 

intenta en cada concert i actuació fer realitat.
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Berenar homenatge
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 20 de novembre, la Junta Directiva de 

l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina 

va organitzar un berenar homenatge al Centre Social 

Real Blanc. Aquest alegre i simpàtic acte va estar presidit 

per la nostra alcaldessa, Mireia Estepa. i per Rafa Briet, 

sotsdirector de la Conselleria de Política Territorial i Obres 

públiques; així mateix, també can comptar amb la presència 

de la presidenta de l’Associació, Milagro Carbonell, els quals, 

en tot moment, van donar suport a les persones que aquest 

any rebien l’homenatge de tots els seus companys.

Les persones que van rebre aquest sincer i merescut 

homenatge van ser les següents: Dolores Montava Jordà, 

Teresa Torró Cardona, Àngel Marta Valentín i José Alemany 

Vallés. Tots mereixedors d’aquest homenatge, per la seua 

antiguitat i fidelitat amb aquesta Associació. Totes aquestes 

persones van estar també molt ben acompanyades pels seus 

familiars que, amb la seua presència, van voler manifestar-

los el seu recolzament i la seua estima.

Tots els homenatjats van rebre un xicotet detall de part 

de l’Associació, com a reconeixement de la seua antiguitat, 

els quals en tot moment van mostrar el seu agraïment i la 

seua alegria per tota l’atenció que estaven rebent de part 

de tots els presents.

Amb la seua natural senzillesa, aquestes persones porten 

un cabàs d’anys a l’esquena, tota una vida de treball, 

d’esforç, de sacrifici i, possiblement, alguna que altra 

privació. Tots ells, en companyia de les seues famílies, han 

marcat, amb la seua modèstia, una part molt important 

en la història del nostre poble. Per tot açò, i per la seua 

veterania, eren mereixedors que la junta directiva haja 

pensat amb ells, per a dedicar-los aquest cordial i simpàtic 

berenar homenatge.

En definitiva, va ser una vesprada farcida d’harmonia i de 

bon humor que tots els presents varen gaudir i compartir. 

La vetlada va acabar, com no podia ser d’una altra manera, 

en el saló d’actes d’aquest mateix centre, on cadascú va 

mostrar les seues habilitats com a ballarins.

Capítulo Electivo de la Orden Franciscana Seglar de Cocentaina
Elies Sánchez Reig

S
egún el artículo número 49 de las Constituciones 

Generales de la Orden Franciscana Seglar (O.F.S.), cada 

tres años, en Asamblea o Capítulo Electivo, se deben 

elegir a los miembros del Consejo de la Fraternidad Local 

formado por los siguientes oficios: Ministro, Viceministro, 

Secretario, Tesorero y Responsable de la Formación.

Así pues el pasado día 26 de noviembre de 2022, la 

Fraternidad Local de Cocentaina celebró un Capítulo Electivo 

para renovar los cargos de su Consejo de Gobierno. Dicho 

Capítulo se hizo coincidir, además, con la Visita Fraterna y 

Pastoral llevada a cabo por el Consejo Regional de la Zona 

de Levante.

A esta cita acudieron un total de quince hermanos y fue 

presidida por el Ministro Regional Juan Fabado.

A las once en punto de la mañana empezaba la 

Visita Fraterna y Pastoral con unas breves e ilustrativas 

palabras sobre la vida y funcionamiento de la Fraternidad 

efectuadas por el Ministro Regional y el Asistente Espiritual. 

A continuación, y tras revisar los libros de la Fraternidad, 

tuvo lugar la renovación del Consejo Local. La nueva Junta 

que regirá los destinos de la Fraternidad de Cocentaina 

de la O.F.S. durante los próximos tres años quedó, pues, 

constituida por los siguientes hermanos: Asistente Espiritual, 

Fr. Fernando Fuertes Garrigós; Ministra,.Carmen Inés 

Moncho Oltra; Viceministra, Mª Dolores López Gallardo; 

Secretaria, Francisca Ruiz Molina; Tesorero, Juan Rafael 

Agulló Agulló; Responsable de la Formación, Elies Sánchez 

Reig; Vocales, Ana Callado González y Lourdes Nadal Camps.

Los hermanos elegidos testificaron su vocación franciscana 

y disponibilidad para el servicio de Dios y el de sus hermanos 

de fraternidad, siendo confirmados por el Ministro Regional 

en sus respectivos servicios según el Ritual de la O.F.S.

Por todo damos gracias a Dios y esperamos que de esta 

reunión de hermanos salgan frutos abundantes para mayor 

gloria de Dios, de su Iglesia y de la Orden Franciscana. 
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Premi de la Conselleria de Cultura Valenciana a Mª Dolors 
Insa Ribelles, Directora de la Biblioteca Municipal, per 
la seua “Trajectòria Professional”

E
l passat dia 21 de novembre de 2022, a les 13:00 

hores, va tenir lloc al saló d’actes de la seu de la 

Biblioteca Valenciana –monestir de sant Miquel dels 

Reis-, l’entrega de guardons que la Conselleria de Cultura 

Valenciana atorga cada any per premiar als millors llibres, 

editorials i llibreries de la Comunitat Valenciana. Aquests 

premis es donen aprofitant que el 20 de novembre celebrem 

el Dia de les Lletres Valencianes. És una festa per a tots els 

valencians i valencianes que estimem els llibres, la lectura 

i la nostra cultura.

Enguany, per primera vegada, s’han inclòs les biblioteques, 

donant dos premis: un, al Foment Lector, que ha recaigut 

en la Biblioteca d’Onda; l’altre, a la Trajectòria Professional, 

que se li ha concedit a Mª Dolors Insa Ribelles, directora de 

la nostra Biblioteca Pública Municipal.

Aquest premi vol destacar i reconèixer públicament, des de 

la Conselleria de Cultura, la llavor que la nostra bibliotecària 

ve fent, dia a dia, al llarg de 40 anys, pel foment de la lectura, 

la formació d’usuaris, la integració de  la biblioteca en tots 

els grups d’edat de la nostra població, la difusió digital 

dels llibres i la lectura i un llarg etcètera. La Biblioteca de 

Cocentaina s’ha convertit en un referent per als socarrats 

i socarrades i per a la gent de la nostra comarca, però 

també un referent dins del camp de biblioteques a la nostra 

Comunitat i de la resta d’Espanya. Mª Dolors Insa, sempre 

perseguint l’objectiu d’apropar els llibres a tota la població i 

fomentar la diversitat lectora, ha estat capdavantera en molt 

projectes d’àmbit nacional, com per exemple la celebració 

de les I Jornades Nacionals de Poesia Infantil i Juvenil, en 

col·laboració amb el Ministeri de Cultura i la Universitat 

d’Alacant; o la creació de la Bibliopiscina Municipal; o el 

muntatge de l’Exposició de Llibres Infantils i Juvenils per 

a que els Reis Mags regalen fantàstics llibres en nadal; o 

la realització d’un programa setmanal a Ràdio Cocentaina, 

des dels seus inicis; o les campanyes anuals d’animació 

lectora i formació d’usuaris amb els tres col·legis d’Infantil 

i Primària de Cocentaina, treballant conjuntament escola, 

família i biblioteca, etc.

A més, en aquests darrers anys, Mª Dolors Insa Ribelles, 

ha aconseguit que la presència digital de la nostra biblioteca 

siga també referent, convertint-se en una curadora de 

continguts digitals (digital content curator, professional que 

investiga i recopila la informació que existeix diàriament a 

Internet i selecciona el contingut més rellevant i valuós de 

la seva temàtica). Els temps canvien i la manera d’apropar-

se al llibre i a la informació també, i la biblioteca sempre 

s’adequà als canvis. Usuaris presencials i virtuals accedeixen 

per igual als serveis que presta la biblioteca. Donen testimoni 

del que diem la web de la biblioteca, els seus blogs i seua 

presència en les xarxes socials (Tumblr, Facebook, Twitter, 

Pinterest, Scribd, etc.).

L’acte d’entrega dels guardons fou curt, entranyable i 

emocionant. Els premis foren donats per la Consellera 

d’Educació i Cultura, Raquel Tamarit i s’inicia amb  un 

interessant parlament de Carmen Amoraga, Directora 

General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 

Van assistir a l’acte nombroses autoritats de Cultura i 

Educació de la Conselleria, a més de Verónica Cantó, 

Presidenta de l’Acadèmia de la Llengua Valenciana i Ivan 

Joven, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina.

Ens diu Dolors: “M’encanta la feina que des de fa tant de 

temps estic realitzant a la nostra biblioteca i arxiu municipal. 

Les coses han canviat molt des dels meus inicis, com han 

canviat les persones i les situacions lectores i sempre he 

procurat adaptar-me per aconseguir una societat lectora, 

formada i crítica.  És molt bonic i emocionant que des de 

la Conselleria de Cultura, per primera vegada, és reconega 

la trajectòria professional dels bibliotecaris i bibliotecàries, i 

que hagin pensat en mi per encetar aquest guardó. 

És tot un reconeixement institucional a una bona tasca 

desenvolupada al llarg d’aquests anys fomentant la lectura. 

I en aquesta feina sempre he tingut fent-me costat a 

l’Ajuntament de Cocentaina i a tot un poble que ha respost 

activament a l’oferta lectora que se’ls proposava. És, 

doncs, un mèrit compartit amb molta gent, amb moltes 

institucions a les que agraeixo la seua col·laboració, sempre 

desinteressada, per fomentar la lectura en el nostre poble”.



CULTURA 23Revista El Comtat desembre 2022

L’artista contestà Juan Pascual presenta l’exposició 
“Exoplanetas” al Refugi Antiaeri del Palau Comtal
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l dijous 10 de novembre, a les 19.30 hores, es va 

inaugurar l’exposició “Exoplanetas” de l’artista de 

Cocentaina Juan Pascual, comissariada per Patricia 

Miró y produïda per Lucas Sáez (Siroco Cultural) amb el 

suport de l’Ajuntament de Cocentaina. En aquesta exposició, 

es mostra la faceta d’inventor de l’artista, els jocs amb la 

ciència i la capacitat d’imaginar que té d’altres formes i altres 

mons en la seua multitud d’universos possibles.

«Al llarg de l’exposició, podreu veure cada una de les 

peces que formen part de la cosmologia pròpia de l’autor», 

assenyala la comissària d’aquesta, Patricia Miró.

La clau de l’exposició és el material lumínic, utilitzat 

per l’artista, amb el que estan elaborades les obres. 

Aquest permet explorar una nova realitat de les formes, 

d’experimentar com la llum fa percebre el món que 

s’observa, d’una manera concreta i com aquesta pot canviar 

amb tan sols apagar la llum; oferint un ampli ventall de 

tonalitats i textures, que estan ací des del principi, vibrant 

a diferents freqüències, esperant tan sols ser descobertes.

L’exposició “Exoplanetas” es podrà veure en el Refugi 

Antiaeri del Palau Comtal fins al desembre a través de visites 

acompanyades.

L’Espardenya Teatre celebra una dècada als escenaris
NP L’Espardenya Teatre

E
l grup de teatre contestà L'Espardenya tanca 

un any molt especial per als seus membres, ja 

que celebren deu anys sobre les taules. Com no 

podia ser d'altra forma, ho han fet amb molta comèdia 

i irreverència, marca de la casa, en més d'una localitat 

del Comtat i l'Alcoià.

Ha sigut l'any de “La caza del conejo”, una versió lliure, 

en clau de comèdia, de la coneguda peça d'Agatha 

Christie, “La ratonera”, l'obra més representada de la 

història. Amb l’ajuda d’una cuidada escenografia, el 

grup  ha  traslladat els espectadors a l’Anglaterra rural 

dels anys cinquanta per tal de descobrir un assassí 

amagat entre huit desconeguts ben extravagants. 

Després de l’estrena a Cocentaina el grup també ha portat 

l’obra a Benilloba i Planes, on ha participat en la mostra de 

teatre de la localitat. Un esdeveniment oferit pel grup informal 

de teatre El Galliner amb motiu del seu 25é aniversari.

A banda, la companyia també ha estat present a les 

mostres de microteatre d’Alcoi, organitzades per la Sociedad 

El Trabajo. En la primera, ha sigut “Les robinsones del Tròpic” 

l’obra escollida, de la mà de les mítiques Conxi i Maru, 

mentre que “Exilio nacional” ha arribat a la ciutat dels ponts 

en novembre per a narrar una ucronia sobre Franco i Carmen 

Polo en l’exili. Ambdues han estat escrites pel guionista i 

director Roger Garrido, qui ha manifestat la seua satisfacció 

amb els resultats del grup en aquesta primera dècada.
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Després de la I Jornades de Memòria Democràtica de 
l’Alcoià i Comtat, el Fòrum torna a les activitats més 
relaxades i col·laborant amb institucions o entitats 
culturals de les nostres comarques i País

L
a Memòria Històrica i Democràtica, als països del nostre 

entorn el fet de reconèixer el significat de Democràcia 

i Dictadura és una activitat normalitzada des de que 

finalitzarà la II Guerra Mundial contra el nazisme. A l'estat 

Espanyol, les activitats van incrementant com forme, va 

passant els anys, la ressent aprovació de la Llei de Memòria 

Democràtica, després de vuit dècades que hem passat, fa 

necessari el fet d'incrementar la realització d'activitats de 

tota mena, per aconseguir la "Veritat, Justícia i Reparació".

El dia 21 d'octubre, amb les paraules de Salomé Pasqual 

va començar l'acte, d'homenatge a les víctimes de Muro 

dels camps de concentració del nazisme, el descobriment 

al corredor i entrada de l'Ajuntament de les Rajoletes de 

Construït Memòria, “Conselleria de Qualitat Democràtica”, 

Joaquin Calatayud, Vicente Tomàs i Antoni Carbonell, l'acte 

ha estat molt emotius, com no podia ser d'una altra manera, 

sense dubtar qui són els prioritaris, Víctimes i Familiars.

El descobriment de les Rajoletes de les tres víctimes de 

Muro, els aplaudiments han deixat al fons el so de la Tuba de 

Vicent Pasqual i les seues notes d'esperança. KiKe Pasqual, 

regidor de participació ciutadana, amb les seues paraules 

ressalta la necessitat de l'acte i el mandat de la col·locació 

de les Rajoletes, en un lloc que dignifiquen les víctimes. 

Adrian Blas, d'Amical Mauthausen, ens va llegir una de les 

cartes que va escriure fa 82 anys Joaquin Calatayud i altres, 

demana'n permís per exiliar-se a Mèxic. Les investigacions 

d'Adrian a descobert que Vicente Montagut Ferrer, nascut 

a Muro, tenint la seua partida de naixement, l'Ajuntament a 

pres el compromís de col·locar la quarta Rajoleta.

La segona part de l'acte, la presentació de la unitat 

didàctica “No oblidem”, Rafa Enguix i Àlex Barber, part dels 

protagonistes del projecte, que junts a Diego Fernández 

i el dissenyador de Roman Sánchez. La informació dels 

seus continguts per part d'Àlex i Rafa, explica'n algunes 

de les experiències en implantar-lo als seus IES. Ens dona 

la garantia i ens gratifica al Fòrum que prenguérem la 

decisió encertada, el realitza la Unitat Didàctica pel seu 

valor pedagògic. Tanca l'acte el poema "MEMÒRIA VIVA", 

el seu actor, Joan Jordà i Sanchis, que va ser acompanyat 

per Marisa Bosch i el seu violoncel, en el seu so relaxant.

A l'entrada passadís de l'Ajuntament estaven exposats 

els 23 panells del “No Oblidem”, una forma més per a que 

la nostra unitat didàctica siga introduïda a les aules i en la 

societat en general.

Una de les activitats que estem preparant perquè es quede 

com un valor afegit, a la Cultura i la Memòria Història de 

Cocentaina, serà la Ruta dels carrers de la Cocentaina de la II 

República, estem donant-li la forma i la informació adequada, 

el 26 novembre. El Fòrum convidant a col·lectius i particulars 

que els interessa i si és possible aportar a la futura ruta.

Una altra de les activitats a l'1 de desembre es presenta 

el llibre còmic de Jordi Peiró "Aquella guerra que perdimos", 

el Fòrum col·laborarà amb la biblioteca.

L'acte de l'entrega de les Rajoletes de "Construït Memòria", 

a les víctimes dels Camps de Concentració del nazisme, 

de les comarques de l'Alcoià i la Folla, el 12 de desembre 

a Tibi, de la GVA i la Conselleria de Qualitat Democràcia. 

La col·laboració del Fòrum entre altres el facilita alguns 

contactes i gestions com l'exposició de Paco Aura “L'últim 

deportat a Mauthausen”. Va ser exposada i inaugura un mes 

després que Paco Aura que va morir, el 27 desembre del 

2018 a Alcoi, sent el primer lliurament de les Rajoletes a 

les víctimes d'Alcoi, en aquest acte es tancarà el lliurament 

a l'Alcoià i Comtat, actes emotius i necessaris.

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina
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Confiscació de fàbriques (17)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
a sublevació militar contra la República va provocar una 

greu situació per a la ciutadania en general. També per 

aquell objectiu republicà, burges i pacífic que va dur 

la República. Aquesta negativa situació no estava prevista, 

però el feixisme va actuar violentament ajudant els seus aliats 

italians i alemanys per tal d’assajar a Espanya la confrontació 

bèl·lica mundial. Açò fou l’aperitiu. El clima enrarit d’Espanya 

era l’adequat per aprofitar-lo violentament i tallar les ales a 

una petita au republicana que encara estava emplomant.    

Després de la rebel·lió els esdeveniments es precipitaren 

i s’obriren tants fronts a la vegada, que necessàriament 

hi van haver molts errors. Vist des d’ara, cal entendre el 

que passava per la ment de classes mitges i baixes tant 

apassionants pel que oferia la República: la possibilitat 

d’intervindre en l’administració de l’estat per acabar amb els 

privilegis, desigualtats i desequilibri social. Eixa dicotomia és 

la que va enfrontar mortalment dos sectors de la societat: 

uns que somniaven un món més digne per a tots; i altre per 

implantar un món autoritari que separava més a uns i altres.

Ens agrada posar noms i cognoms a aquesta situació, als 

errors i encerts, per tal de fer-ho més entenedor i arribe a 

tots. El mes passat ja parlàvem de incautacions de la terra. 

Hui insistirem el tema en la indústria. L’administració local 

i sindicats, responent a les lleis que dictava el parlament 

republicà, va haver de gestionar confiscacions de  indústries. 

En aquest punt pensem en la societat contestana perplexa 

i desconcertada davant d’aquest moviment desconegut.

Concretarem documentalment en la confiscació d’una 

indústria. De com es van col·lectivitzar dues fàbriques de 

mosaic, rajoles i teules. Una de Jaume Molina, que feia 

rajoles; l’altra, d’Emilio Ferrandiz, que feia rajoles, teules i 

mosaic. Primerament es feia un inventari amb tots els actius 

i passius seguit d’una acta de confiscació. Tots els inventaris 

com les actes porten data de 28 de setembre de 1936 i 

estan signades pels sindicats i per l’empresari, almenys la 

de Molina. Els sindicats i empresaris van signar els inventaris 

de les dues fàbriques. En el cas del teular d’Emilio Ferrandis 

van signar dos sindicalistes i un dels empresaris per poder, 

Francisco Uris. Més avall completarem aquesta situació. 

L’altre inventari i acta de confiscació del teular de 

Molina, fou signat pels mateixos sindicalistes i per un dels 

empresaris, Jaume Molina. Que per cert, a l’acta fa constar 

que està d’acord si es fa en bé dels operaris, del poble i 

de la indústria. Tenim a la pàgina web del Fòrum els dos 

inventaris i l’acta que hem pogut recuperar de l’Arxiu de la 

Guerra Civil. Tothom pot tindre lliure accés. 

L loc  web de l  Fòrum:  s i tes .goog le .com/v iew/

frummhidcocentaina

Les empreses passaven a ser propietat de la Delegació 

Provincial de Incautació del Ministeri d’Hisenda, tant si 

era agrícola com industrial. Hi havia diferents maneres de 

gestionar-les. Podien fer-ho: Per Control Obrer. Mitjançant 

un consell que regia l'empresa i que regulava totes les 

operacions tècniques i comercials amb la participació de 

l’antic propietari.  Per apropiació. Quan l'amo estava a la 

presó o havia fugit, quedava igualment en propietat del 

Ministeri d'Hisenda i es creava un comitè d’empresa o de 

direcció. De qualsevol manera que es fera, sempre quedava 

previst fer la corresponent amortització a l’antic propietari. 

També sempre, cabia la possibilitat que el propietari quedara 

com a tècnic i membre de la plantilla d'operaris. Alguns eren 

manifestament desafectes o pertanyien a partits il·legals o, 

vista l’agressivitat del moment, estaven amagats. Coneixem 

oralment el comentari d’un empresari cocentainer: «en 

tornaren la fàbrica en millors condicions que la vaig deixar»

Potser no hem interpretat exactament les diferents 

maneres de fer aquests canvis ni si hi havien alguns altres. 

De qualsevol manera hi han manuals rigorosos que conten 

fil per randa el tema. També cal suposar que podia tractar-se 

de la disponibilitat del propietari.

Per acabar hem de dir que en els moments de la 

confiscació, Emilio Ferrandiz estava a la presó i de moment 

no coneixem el procés que li feren. També sabem que 

la presó fou assaltada a punta de pistola per forasters 

que mai foren identificats. Segrestaren el Sr. Ferrandis, i 

altres infortunats socarrats que dissortadament tots foren 

assassinats, prop d’una dotzena, l’1 d’octubre de 1936.

Paquito Uris a la boca del forn



LA FIRA DE TOTS SANTS26 Revista El Comtat desembre 2022

Un nou sistema de comptatge registra una afluència de 
534.548 persones durant la Fira de Tots Sants
Departamen Fira 

L
a 676 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina s'ha 

tancat superant totes les expectatives, aconseguint les 

534.548 visites durant els quatre dies de celebració del 

certamen. A aquesta xifra, cal afegir les 64.408 persones 

que es van acostar a la Vila Comtal el divendres abans de 

la inauguració oficial, amb una afluència total de 598.956 

visitants, des del 28 d'octubre a l'1 de novembre. Però, 

com es realitza el comptatge per a conéixer l'afluència de 

públic assistent? 

Per al seu registre, la Fira de Cocentaina ha comptat 

amb una tecnologia única, Data for Life patentada per una 

empresa de Muro d'Alcoi amb el mateix nom, que permet 

el rastreig de mòbils registrant paràmetres comuns a tots 

ells, sense necessitat d'App’s, wifi ni de bluetooth. A través 

d'un sistema de nodes o comptadors instal·lats en punts 

estratègics del recorregut, aquest sistema no sols ofereix 

dades d'afluència en temps real, sinó que permet analitzar 

el comportament dels assistents en les diferents zones 

del certamen, la qual cosa resulta de gran utilitat per a 

l'organització, per a detectar qualsevol problema d'afluència 

en una zona i per a millorar l'experiència dels visitants de 

cara a pròximes edicions.

Després de quatre dies de certamen, la que ha sigut 

la primera Fira en format original d'un cap de setmana 

es tancava el passat 1 de novembre complint totes les 

previsions i superant els 500.000 visitants. De manera 

detallada, el dissabte 29 d'octubre, dia de la Inauguració es 

van acostar a Cocentaina, 133.071 persones; el diumenge 

30 d'octubre, va ser el dia de major concurrència amb 

157.329 visitants, sent l'hora punta les 14 hores; el dilluns 

31 d'octubre, es registraven 101.735 persones, i l'1 de 

novembre, dia de la festivitat de Tots els Sants, s'aconseguien 

els 142.413 visitants. A aquests cal sumar les 64.408 

persones que es van acostar a Cocentaina, el divendres 

28 d'octubre, abans de la inauguració. Amb tot, els 4 dies 

de Fira més el divendres anterior, el sistema de comptatge 

ofereix unes xifres totals de 598.956 persones.

Sobre la base d'aquesta nova tecnologia, també podem 

saber, per exemple, que dels aproximadament 140.000 metres 

quadrats d'exposició, la zona que major densitat de visitants 

ha acumulat la Fira ha sigut l'encreuament entre Passeig del 

Comtat i els carrers Sant Francés, Jaume I i Bisbe Estanya, 

amb 195.101 visitants en només 26.000 metres quadrats.

Concretament, per a fer el seguiment d'afluència de 

visitants a la Fira de Cocentaina es van instal·lar 5 nodes o 

comptadors, un en l'assenyalat encreuament del Passeig 

del Comtat amb Sant Francés, Jaume I i Bisbe Estanya; un 

segon, en l'inici del Passeig, un altre en la Plaça del Pla, 

un quart al Pla de la Font i un cinqué en l'àrea de la fira 

d'atraccions.

Segons explica el CEO de l'empresa Data for Life, Juan 

Balaguer, “els nodes se situen en les principals zones 

d'accés a la Fira i registren una àrea de 15.000 metres 

quadrats. Les dades són continuades a temps real des d'una 

plataforma digital, per hores i zones, la qual cosa ens permet 

conéixer l'afluència de públic i a més veure el comportament 

dels assistents en cadascuna de les àrees”. La novetat 

d'aquesta tecnologia, explica que és “que no necessita de 

xarxes wifi, bluetooth ni App’s específiques, ja que mitjançant 

la tècniques conegudes com fingerprinting o empremtes 

digitals, no es basen en paràmetres únics (mac, imsi, imei) 

sinó en centenars de paràmetres comuns a tots els mòbils”. 

Així mateix, insisteix que el sistema “no es recapta cap 

informació continguda, identificador, ni cap dada personal, 

i el que es detecta la presència mateixa del dispositiu”.

Amb tot, Juan Balaguer assenyala que “la nostra eficàcia 

en la detecció dels mòbils dels assistents és d'entre un 80% 

– 90%. En el cas concret de Cocentaina, comptem amb 

un 20% aproximat de marge de més pensant en xiquets i 

persones majors que no porten mòbils”.

D’altra banda, des de la regidoria de Fira, la seua 

responsable Eugenia Miguel, destaca “el valor de totes 

aquestes dades, tant per a monitoritzar les zones en temps 

real durant la Fira i detectar qualsevol incidència com per a 

analitzar i adoptar mesures de cara a pròximes edicions que 

milloren el recorregut de la gent que ens visita”. Finalment, 

s'ha mostrat satisfeta “per la gran afluència de públic que 

ens ha visitat enguany i perquè tot el treball realitzat per a 

continuar millorant la Fira s'ha vist reflectit en una gran edició”.
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Concert de Fira de “La Paloma”
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 5 de novembre, l’Orquestra de Pols i Plectre 

“La Paloma” va realitzar un extraordinari concert al 

Centre Cultural el Teular, un concert emmarcat dins 

dels actes culturals i musicals que la Regidoria de Fira va 

organitzar per a celebrar la 676 edició, de la Fira de Tots 

Sants. Igualment, el concert va comptar amb el suport de 

les regidories de Cultura i Fira del nostre Ajuntament, a les 

quals “La Paloma” els dona les més expressives gràcies. 

Així mateix, també a Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, 

per la seua col·laboració.

Malgrat haver passat els dies grans de la nostra fira, a 

Cocentaina encara continuava estant present la música, els 

colors i els sabors tan  característics i tradicionals que ens 

porta la nostra fira, amb el seu bullici per tots els carrers 

del poble.

Aquest concert especial de fira, va constar de dues 

parts, amb un programa força atractiu i molt ben acurat. 

Encetaren la primera part, amb un pasdoble fester «Mirhab» 

que el músic alcoià, Evaristo Pérez Monllor, 1880-1930, va 

escriure en 1925. Continuant amb la fantasia de l’òpera 

«Tosca», de Giacomo Puccini, 1858-1924, obra estrenada 

al teatre Costanci de Roma en 1900. Tot seguit del músic 

català, Isaac Albéniz, 1860-1909, escoltàrem la serenata 

espanyola, «Cadiz», aquest autor té escrites nombroses 

obres, tant orquestrals com de cambra. Tancant la primera 

part amb la fantasia de la sarsuela, «Chateau Margaux», del 

músic murcià Manuel Fernández Caballero, 1835-1906, 

sarsuela còmica i desenfadada, estrenada en 1887, al teatre 

Variedades de Madrid.

Després d’un xicotet descans, continuaren amb el concert 

de Fira: obrint la segona part igual que la primera, amb un 

pasdoble fester, «San Hipólito», de Joaquín Sansalvador 

Moltó, 1928-1999, on el músic socarrat ens descriu la 

festivitat i l’alegria del dia del nostre Patró, amb efectes 

que evoquen les campanes i el murmuri fester, amb 

un perfecte teixit harmoniós i ple de fervor. De nou fou 

protagonista la música del compositor murcià, Fernández 

Caballero, interpretant el cor de repatriats i la jota, de la 

sarsuela «Gigantes y Cabezudos»; el titol fa referència a 

les figures de cartó-pedra que desfilen en passacarrers i 

festes populars dels nostres pobles; l’obra es va estrenar 

en 1898 al teatre Principal de Zaragoza. Continuant amb 

«la escena del reloj», de la sarsuela «La Vaquerita», escrita 

pel músic alacantí, Ernesto Pérez Rosillo, 1893-1968, l’obra 

va ser estrenada l’any 1924. Finalitzaren el concert a ritme 

de tango, interpretant del compositor i director d’orquestra 

anglés, George Posford, 1906-1976, «En la Balalaika», obra 

estrenada al teatre Adelfi de Londres en 1936.

Després d’escoltar aquest magnífic concert, tan sols ens 

resta felicitar i donar l’enhorabona a tots els components 

de “La Paloma”. Actuacions com aquesta desmostren que 

l’entitat continua plena de vida i fidel als seus principis 

d’interpretar bona música, amb la finalitat que tots puguem 

gaudir escoltant-la.
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E
l club Soca Run Cocentaina, 

va  conc loure  la  F i ra 

esportiva amb un gran trail 

que una vegada més ha superat 

expectatives de participació i 

organització.

Si durant els dies de Fira hem 

gaudit amb la pilota valenciana, 

la setmana següent l’esport i la 

Fira sumaven quilòmetres de la 

ma del V Trail i el socarunners 

contestans.

500  pa r t i c ipan t s  en t re 

corredors i marxistes (és el 

màxim que permet la regulació 

del parc de la Mariola) es va donar cita a Cocentaina el 

diumenge 5 de novembre tot i que ja dissabte, hi va haver 

gran ambient al Palau gràcies a la xerrada de l’entrenador, 

runner i trail runner Juan Maria Jiménez i arreplegada de 

dorsals.

De bon matí, l’oratge ja presagiava un bon dia per a córrer 

i sobretot per omplir el poble de gran ambient, perquè com 

dèiem, 500 corredors es donaven cita al nostre poble, més 

els seus acompanyants que impacients esperaven a la línia 

de meta ubicada al Pla.

La música i l’ambientació del speaker Xavi Albero 

animaren als congregats al Pla i a les 9 en punt, es donava 

V Trail Fira de Tots Sants

el tret d’eixida a la primera prova, la més dura, la dels 20 

quilòmetres. Tot seguit, eixien els corredors de 8 quilòmetres 

i finalment els marxistes.

La prova es caracteritza a més, per la gran convocatòria 

que té el club Soca Run i l’ajuda i col·laboració que tenen 

de diferents clubs i entitats esportives que es col·loquen en 

diferents indrets del recorregut com a punt d’avituallament 

o punt d’animació per al corredor (Tien 21; la solana vivers; 

la filà Muladís, el club de bàsquet Iris Contestà, l’escola de 

ciclisme Rafa Valls, el Centre excursionista contestà, la colla 

Mal Passet, el grup de batucada de l’Ateneu….).

La festa esportiva estava garantida i no van decebre 

amb marques de rècord i corredors contents per la bona 

organització i al temps, duresa de la prova. 

Sobren les paraules, calen felicitacions per tots i cadascun 

dels membres del Soca Run per tota la tasca feta i per 

consolidar aquest Trail Fira de Tots Sants.

A continuació, exposem els resultats i marques finals de 

cada modalitat i categoria:

20km amb un desnivell de 1140m+

*General masculí: David Belda----1’40’32’’

*General femení: Núria Orta ----2’15’36’’

*Júnior masculí: Jaume Tomás ----1’55’52’’

*Júnior femení: María Barrull ----2’40’05’’

*Màster masculí: Pedro Trelis ----2’14’14’’

*Màster femení: Montse Martínez ----2’44’37’’

*Sènior masculí: Josep Asensio ----1’57’26’’

*Sènior femení: Aloma Albero ----2’32’01’’

*Veterà masculí: Ernesto Molines ----1’59’32’’

*Veterà femení: Elia Moya ----2’42’40’’

8km amb un desnivell de 515 m+

*General masculí: Marcos de Diego ----37’36’’

*General femení: Raquel Rodríguez ----48’55’’

*Júnior masculí: Quique Moltó ----55’40’’

*Júnior femení: Malena Solbes ----1’00’39’’
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*Màster masculí: Rubén Verdú: 41’59’’

*Màster femení: Núria González ----1’00’39’’

*Sènior masculí: Vicent agulló 40’43’’

*Sènior femení: sonia Bernabeu ----52’46’’

*Veterà masculí: Carlos Pascual 40’59’’

*Veterà femení: Maria Sánchez ----53’52’’

Amb tot hi van haver més premiats, perquè gràcies a 

la col·laboració de diversos comerços i establiments es 

van donar regals que es van sortejar entre els inscrits. Els 

col·laboradors van ser: Gabri Pastor, fisioterapia avanzada; 9 

oliveres; Tien 21 Cocentaina; Nuria Esport; masajes y estética 

Alicia Bautista; Marta López yoga y mindfulnes; La Solana 

Vivers; electricidad Dimas Pascual; Be Urban running; 

Embutidos sierra de Mariola i Natxo Sellés restaurante.
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Actea Cor Femení de Barcelona guanyador de la 42 edició 
del Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina
Departament de Fira. Fotos: Ull de peix. Marc Pascual

A
ctea Cor Femení, de Barcelona, ha sigut guardonat 

amb el primer premi, dotat amb 3.000€ i trofeu, al 

obtindre la millor puntuació del jurat, i el Premi del 

Públic amb una àmplia majoria de vots.

Aquesta 42 edició del Certamen va atorgar altres 3 premis, 

que es van lliurar de la següent manera:

Segon Premi, dotat amb 1.800€ i trofeu: Coro Interludio, 

de Burgos.

Tercer Premi, dotat amb 1.200€ i trofeu: Voces Blancas 

CSA, de Griñón.

Millor Director, dotat amb 500€ i trofeu: Javier Grande 

Rodríguez, del Coro Interludio.

Actea Cor femení participarà al proper VI Premi Firacor 

que es celebrarà al 2025 i també ha obtingut una plaça per 

a participar al proper Gran Premio Nacional de Canto Coral.

Els tres cors han interpretat l’obra obligada d’enguany, La 

Pau, amb música del compositor basc Xabier Sarasola sobre 

un poema del poeta valencià Marc Granell. L’organització del 

certamen encarrega, des de fa vint-i-sis anys, una obra de 

nova creació en valencià, amb la finalitat de donar difusió de la 

música coral escrita en la nostra llengua, sent l’únic certamen 

coral de la Comunitat Valenciana que promou aquesta acció.

El concurs ha estat conduït per la periodista i presentadora 

Ajo Valls i presidit per l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, per diverses autoritats locals i provincials i pel 

president del Cor de Cambra Discantus, Lluís Vercet.

Abans de procedir a la lectura de les actes de la decisió 

del jurat, integrat per Ana Luisa Chova, Nadia Stoyanova, 

Jose R. Ballesteros, Luis Gil, Xabier Sarasola i Josep Robert 

Sellés, secretari del jurat, va actuar amb gran èxit el quartet 

valencià de tenors Quattrocento Voce.

Raúl Belda, coordinador del Certamen, va posar en valor 

l’esforç dels cors participants per la preparació del repertori, 

a les empreses privades que el recolzen, així com a totes les 

administracions que el subvencionen, a tota l’organització 

del Certamen i especialment al Cor de Cambra Discantus 

per la seua activa dedicació. Tanmateix va manifestar que 

“el següent objectiu a aconseguir per al Certamen Coral Fira 

de Tots Sants ha de ser el recolzament clar i sincer a aquest 

esdeveniment per part de les institucions i administracions 

públiques, sense les que no es podria celebrar, i per a 

enfortir-lo i fer-lo créixer“. 

Seguidament Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, va 

aplaudir, una vegada més “la qualitat dels cors participants 

i l'èxit de l'organització en aquesta 42 edició. I també la 

meua més sincera enhorabona al cor guanyador per la 

seua magnífica actuació”. Estepa va assenyalar en el seu 

discurs el seu compromís per a donar continuïtat i suport al 

Certamen. En aquest sentit, va anunciar que l'Ajuntament 

de Cocentaina assumirà la inversió que suposa que el 

Certamen Coral forme part del Gran Premi Nacional de Cant 

Coral. Després de totes dues intervencions es va procedir al 

lliurament dels guardons.

Per a finalitzar l’acte es va demanar la presència a l’escenari 

del cor guanyador que va rebre una gran ovació del públic 

assistent que omplia l’aforament del centre Cultural El Teular.
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Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho/ ADL

El consum i l’impacte de la petjada 
ecològica en Nadal

El concepte "petjada ecològica" sorgeix com un indicador 

de sostenibilitat que tracta de mesurar l'impacte que la 

nostra manera de vida té sobre l'entorn.

Totes les decisions que com a consumidors prenem en la 

nostra vida quotidiana tenen un impacte sobre el planeta. 

Aquest impacte ambiental s'expressa com la quantitat 

de terreny biològicament productiu que es necessita 

per persona per a produir els recursos necessaris per a 

mantindre el seu estil de vida.

Aquest model de consum és insostenible a llarg termini. 

La solució passa perquè estats, empreses i ciutadans 

transformem l'economia. Els estats han d'incentivar la 

producció responsable i legislar perquè les empreses 

produïsquen de manera respectuosa i accepten les 

externalitats dels seus processos. Els consumidors hem 

d'exigir productes responsables i prendre decisions de 

compres informades; i les empreses han de dissenyar 

productes de manera responsable i canviar el model lineal de 

producció cap a un circular en el qual es reparen, reutilitzen 

i aprofiten els productes obsolets. S'aconsella consumir 

els aliments naturals i mínimament processats i evitar els 

aliments fora d'estació, així mateix tindre en compte la seua 

procedència.

T'animem a comprovar la teua petjada ecològica i a 

realitzar una compra més sostenible i de proximitat en 

aquestes dates de Nadal i Reis.

Cal recordar que gaudir de les festes no significa caure 

en excessos, per tant, és important tindre en compte una 

sèrie de consells bàsics per a comprar amb responsabilitat:

Planifica les compres. Fes una llista d'acord amb el teu 

pressupost i compara preus en diversos establiments.

Afavoreix el consum de proximitat. D'aquesta manera 

reforces l'economia local i contribueixes al creixement del 

nostre país.

Evita malgastar aliments. Planifica els menjars, compra 

el menjar en quantitats adequades i ajusta les racions a les 

persones que sou.

Compra joguets segurs. Revisa que tinguen la marca 

CE i evita aquells que fomenten actituds violentes o que 

impliquen distincions sexistes.

Redueix el volum de residus. Evita envasos i embolcalls 

innecessaris fets de materials no renovables o reciclables.

Conserva els tiquets de compra. Són la teua garantia i els 

necessitaràs si has de reclamar.

Bones Festes de Nadal i fes un consum responsable i 

saludable.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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“Una emoció molt gran i indescriptible”
Ceip Real Blanc

A
mb aquestes paraules, s'acomiadava la nostra 

companya Xelo Carbonell, de les famílies, de l'alumnat 

i de companyes i companys que volguérem compartir 

aquest moment amb ella.

Després de 34 anys al CEIP REAL BLANC com a mestra d' 

infantil, es jubila i comença una nova etapa en la seua vida. 

Des del centre, volem agrair la seua implicació, dedicació 

i professionalitat i la passió per ensenyar a l' alumnat que 

sempre ha demostrat.

Lectura Tirant lo Blanc
Ceip Real Blanc

E
l passat dimarts 22 de novembre, se celebrà la IV 

Lectura col.lectiva del Tirant lo Blanc a l'IES Pare 

Arqués de Cocentaina tot coincidint amb la primera 

publicació de la novel·la en 1490.

L'alumnat de 5é i 6é de primària del CEIP REAL BLANC, 

va fer lectura de dos capítols d'aquesta obra de cavalleria 

medieval i van participar en diferents tallers organitzats per 

l'IES.
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Novembre al col·legi Sant Francesc d’Assís

N
ovembre ha estat un mes carregat d´activitats. I es que 

a Cocentaina esperem tot l´any els dies de Fira que ja 

teníem ganes de tornar a cel.lebrar sense cap tipus de 

restricció. A l´escola els xiquets i xiquetes d’educació infantil 

van gaudir d´una actuació molt especial “El Privilegi de la Fira 

de Tots Sants” preparada pels alumnes de 3r d’ESO. El text 

ha estat escrit per Pablo León, professor de secundària, per 

contar als més menuts com Pere IV li va atorgar l'any 1346 

al poble de Cocentaina el PRIVILEGI de poder fer la Fira. 

Col·legi Sant Francesc d’Assís

Un teatre per contar l´origen de la Fira i un fum d´activitats 

per conèixer de primera ma els colors i olors de la Fira 

actual. Els alumnes d´educació infantil es van fer una 

disfressa de bruixes i fins i tot una vesprada van pujar a 

diferents atraccions amb els amiguets del col.le. Aprofitem 

per donar les gràcies a les famílies que ens van acompanyar 

i a l’ajuntament del poble per fer-ho possible. 

També els primers cursos de primària van anar de visita 

per tot el poble per veure el muntatge de la fira. Un fum de 

persones treballant i muntant els seus llocs, per fer possible 

aquesta FIRA DE COCENTAINA tan estimada. 

Per altra banda els alumnes de secundària van fer el seu 
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treball la setmana de desprès de Fira a l´àrea d´educació 

plàstica. Van treballar amb el logotip de la Fira preparant 

diferents propostes per si ens feren el proper any l´encàrrec 

de dissenyar el “photocall”. Primer van veure el que es 

va estrenar aquest any per tal d´esbrinar el motius que 

representen aquest esdeveniment i que decorarien el nostre 

cavall de Fira.

Tradicional concert de Nadal 

Tornem a recuperar el tradicional i esperat Concert 

de Nadal a l´església del Convent dels franciscans de 

Cocentaina. Recordem aquesta data, dia 22 de desembre 

de 2022 a les 7 de la vesprada. Vos esperem a tots en la 

XXIV edició d´aquest concert!!! 

El cartell per anunciar aquest esdeveniment ha estat 

escollit entre els treballs presentats el curs passat pels 

alumnes de 3r d´ESO. Aquest any la guanyadora d´aquest 

concurs és Carla Brotons Antolí. Enhorabona Carla!!
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Firabosco
Ceip Sant Joan Bosco

U
na de les festivitats més importants per a Cocentaina 

és la fira de Tot Sants. 

I, al Bosco ho hem celebrat sense escatimar.

Pere IV a la nostra escola va arribar i la Fira va inaugurar,

El Privilegi va llegir i tots vam aplaudir, la Fira encetada, 

festa assegurada.

El col·le es va preparar per a tan gran celebració; 

b e n  e n g a l a n a t ,  a m b  b a n d e r o l e s  i  m ú s i c a .

Amb la representació de l’Albarder de Cocentaina, d’Enric 

Valor, vam mostrar al nostre alumnat oficis i costums d’altra època.

Al dia següent vam trobar una gran sorpresa: ooooohhh 

què serà?!

Burretes per passejar, cotó-en-pel per menjar, un auca que 

vam poder gaudir i la història de la Fira vam poder escoltar. 

I, com no, un matí vam anar amb les nostres famílies a les 

atraccions i vam passar un dia d’allò més divertit.

Finalment i, com a colofó, vam visitar el Palau Comtal per 

admirar l’exposició dels «Playmobils» de Miguel Ángel Pardo, 

que reprodueix la Fira en forma de ninots.
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Un mes molt literari
IV lectura col·lectiva del Tirant Lo Blanc a l’IES Pare 
Arques
Àlex Barber Miró. IES Pare Arques - Vicedirector

E
l dimarts 22 de novembre acollirem al nostre centre 

la celebració del Dia del Llibre en valencià llegint 

fragments del nostre clàssic del segle XV, el Tirant Lo 

Blanc. Alumnat de tota la comarca del Comtat va passar per 

l'IES Pare Arques, des dels més menuts, de 4t de primaria 

del Bosco, del Real Blanc, o del Convent, fins a persones de 

més de 60 anys de la FPA Beniassent. També va participar 

alumnat d'ESO de l'IES Pare Arques de Benilloba, de l'IES 

Serra de Mariola de Muro, i del Convent.

El professorat de Música de l'IES Pare Arques, amb l'ajuda 

de les alumnes del nostre centre: Marina, Claudia, Leonor, 

Carme i Amina, van ensenyar els balls de moda de l'Edat 

Mitjana a l'alumnat dels centres que ens van visitar.

Gran part de l'alumnat que va participar en l’esdeveniment 

es va emportar de record una moneda feta d'estany fos. Amb 

les seues mans, i amb l’ajuda del professorat d’Història, 

van fer un motle d'una replica d'una moneda antiga, un 

follis de l'emperador Justinià, de Constantinoble, un dels 

escenaris del Tirant, i van veure com l'estany es fon al foc i 

es transforma en una nova moneda.

Les professores d'Educació Física del nostre centre, van 

organitzar tot un conjunt de justes, competicions d'espasa, i 

proves d'habilitat inspirades en l'edat mitjana. Tot l'alumnat 

participant es va divertir molt

Altra activitat que es va fer fou la de crear xapes 

commemoratives de la IV Lectura, amb l’ajuda del 

professorat de Tecnologia, i amb el logotip ideat a partir del 

cartell dissenyat per Oriol Agulló, alumne de Batxillerat del 

nostre centre.

Va tindre molt d’èxit el fotocall del Tirant, organitzat pel 

professorat de Plàstica: es podíem fer fotos amb l’armadura 

i l’espasa.

Hem d’agrair especialment a l’alumnat de 1r FP Bàsica 

d'indústries alimentàries que va cuinar galetes per a tots els 

assistents: Aitor, Salma, Nouhaila, Said, Bilal, Ivan,Gabriel, 

Assia i Madeleine. I també als de 2n d’FPB que ens 

van ajudar a penjar la decoració: Fàtima, Imane, Jesús, 

Ivan, Mohamad, Iker, Dani i Naoufal. També a l’empresa 

Balconets Mercats medievals que ens va deixar les garlandes 

i banderoles que decoraren el nostre centre. I per últim a 

les persones que, en horari de vesprada, van vindre a llegir 

el seu fragment del Tirant. L’IES Cotes Baixes ens va deixar 

les siluetes, a tamany natural de Tirant i Carmesina. En els 

tallers de cicles formatius del nostre centre es va construir 

el faristol de fusta des del qual es feien les lectures.

Per últim, també hem de donar les gràcies a les regidores 

de l’ajuntament Paqui Ruiz i Eli Aleix, i als regidors Ivan Jover 

i Jordi Pla, que participaren en la lectura, i especialment a 

Vicent Santamaría, tècnic lingüístic de l’ajuntament, que ens 

va ajudar molt en l’organització de l’esdeveniment.

3 D'ESO ASSISTEIX A LA REPRESENTACIÓ TEATRAL DEL 

QUIXOT DE LA MANXA

El passat 16 de novembre, l'alumnat de 3r d'ESO va 

acudir fins a Alacant per a gaudir de la representació teatral 

del Quixot de la Manxa. L'escenificació va tenir lloc en el 

Teatre Aula del Mediterrani i va ser a càrrec de la companyia 

Micomicona

En total, cinquanta alumnes de l'IES Pare Arques van 

conèixer de primera mà la història d'Alonso Quijano, un 

gentilhome pobre que de tant llegir novel·les de cavalleria 

acabaria embogint i creient ser un cavaller errant. A més de 

presenciar la teatralització de la famosa novel·la de Miguel 

de Cervantes, la jornada va servir com a dia de convivència 

per a l'alumnat assistent. Aquesta iniciativa va ser posada 

en marxa pel Departament de Castellà.
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L’escola infantil municipal Sant Hipòlit renova la seua 
imatge i els materials educatius
Regidoria d’educació Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria d’Educació ha invertit 10.000 € del romanent 

en continuar renovant i millorant les instal·lacions de 

l’escola infantil municipal Sant Hipòlit, quantia que es 

suma a la del pressupost general anual.

Aquest centre educatiu destinat a les xiquetes i els xiquets 

d’entre 1 i 3 anys, disposa de 3 aules per a l’alumnat, 

menjador, aula d’estimulació sensorial i altra aula equipada 

per a fer activitats motrius.

El gros de la inversió del romanent durant aquest curs ha 

consistit en pintar tot el centre, donant-li un aspecte molt 

més net i uniforme, també s’ha invertit a renovar algunes 

persianes, així com en l’equipament de l’escola.

Tant el claustre com la regidoria seguixen treballant per 

què aquesta escola continue sent el millor centre on iniciar 

l’educació infantil dels més menuts i menudes del poble, 

ja que no sols compta amb diversitat d’aules i materials 

didàctics innovadors i de qualitat, sinó que disposa d’un 

espai a l’aire lliure inigualable.



CENTRES educatius 39Revista El Comtat desembre 2022

La regidoria d’Educació envia als centres educatius més 
de 300 llibres
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria d’Educació ha repartit a tots centres 

educatius de Cocentaina vora 300 llibres per enriquir 

les seues biblioteques.

Els exemplars són llibres editats en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Cocentaina i que formaven part del fons 

bibliogràfic de l’entitat local. Més d’una dotzena de títols 

diferents són els que es faran arribar amb una temàtica tan 

variada com:

- La llegenda de la Mariola.

- La Corriola. Presentant durant els dies de la Fira de Tots 

Sants i acabat d’editar.

- No oblidem – proposta didàctica.

- Paquito el Xocolatero.

- Etc.

A més, s’han facilitat unitats suficients perquè els 

centres d’educació Primària del Bosco, el Real Blanc i Sant 

Francesc d’Assís, facen arribar un còmic sobre la Fira a cada 

alumne i alumna de 5é i 6é. Un còmic que va ser editat en 

col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

La regidora de l’àrea, Mireia Estepa, explica que la 

iniciativa naix de l’interés per compartir part de la nodrida 

biblioteca que ha anat consolidant l’ajuntament durant els 

últims anys, dedicada, especialment, al públic infanto-

juvenil. «Per això, cada any des de la regidoria d’Educació 

participem en l’edició d’algun llibre per a aquest sector de 

la població, enguany ha sigut el cas de «La Corriola» i de la 

proposta didàctica «No oblidem».

Visita la nostra web i Instagram!!
radiococentaina.com
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NADAL JOVE 2022

A
rriba el Nadal i des de la Casa de la Joventut tenim preparada tota la programació per a aquests dies. Recordeu que 

en aquesta mateixa revista i en les xarxes socials de la Casa de la Joventut (@cocentainajove) i de l'Ajuntament de 

Cocentaina podreu trobar molta més informació sobre totes les activitats programades al Racó de Nadal i altres espais 

del nostre poble. Teniu molt per a escollir!

Dimarts 27 de desembre

17 h - Casa de la Joventut

Arribem enguany a la V edició del campionat del joc "La Fallera Calavera". Els premis del IV Torneig de la Fallera Calavera 

ja estan esperant-vos! Tenim per a escollir cartes extraordinàries, packs d'expansió i altres premis. Inscripcions a la Casa 

de la Joventut: 965592795 o a cocentainajove@cocentaina.org

Dimecres 28 al divendres 30 de desembre

De 17 a 20 h - Casa de la Joventut

Vesprada de jocs. Consoles, campionat de futbolí, HamaBeads, taller de xapes, jocs de taula... Vos esperem per a 

passar unes vesprades divertides amb nosaltres! A les xarxes socials anirem anunciant-vos les inscripcions en els diferents 

campionats que farem aquests dies.

Dijous 29 de desembre

9 h - Parada bus Bosco I

Bus gratuït al Festivern. Enguany torna el festival on acomiadar l'any amb la música: La Fúmiga, Els Catarres, Buhos, 

Auxili... i molts més! Inscripcions a la Casa de la Joventut. La tornada serà l'1 de gener al matí. Inscripcions a la Casa de 

la Joventut: 965592795 o en cocentainajove@cocentaina.org

Dilluns 2 de gener

9 h - Parada bus Bosco I

Bus gratuït a Expojove. Ens n’anem en família a visitar l'Expojove de València. La Fira de la Infància i la Joventut de 

València és ja una cita ineludible per a milers de famílies durant el període nadalenc. Un lloc ple d’activitats, teatre, música, 

entreteniment… Xiquets, xiquetes, pares, mares i iaios tenen a l’abast una proposta diferent amb la qual acomiadar 

l’any. L'arribada a Cocentaina està prevista cap a les 19:30 - 20 h. Inscripcions a la Casa de la Joventut: 965592795 o a 

cocentainajove@cocentaina.org

BEQUES D’ESTUDIS UNIVERSITARIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Fins al 14 de desembre es poden sol·licitar les Beques Salari de la Generalitat Valenciana per a estudis universitaris (grau 

o màster habilitant) a la Comunitat Valenciana. Aquestes beques complementen, si la tenim concedida, l'ajuda de renda 

del Ministeri (1.700 €) amb 4.300 € més. En cas de no tenir l'ajuda del Ministeri, la beca serà de 6.000 €. Per a obtenir 

la beca cal complir requisits acadèmics i econòmics (no superar certs llindars de renda) que podeu consultar a la web o 

a la Casa de la Joventut.

La sol·licitud es fa online en la web https://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta on trobareu 

tota la informació sobre els requisits, preguntes freqüents, etc.

Recordeu que per a aquest tràmit cal accedir amb Certificat Digital, DNI electrònic o Clave. En cas de no tindre’n cap, a 

la Casa de la Joventut vos podem fer el Certificat Digital. I, com sempre, també a la Casa de la Joventut vos podem resoldre 

aquells dubtes que tingueu sobre la beca.

També pròximament es publicarà per part de la Generalitat la convocatòria de beques per a estudis universitaris a la 

Comunitat Valenciana. Aquesta beca cobreix l'import de la matrícula amb uns requisits un poc més fàcils d'aconseguir 

que la del Ministeri. Les dos beques són incompatibles, per tant, si no vos han concedit la del Ministeri o no la demanàreu 

podreu sol·licitar aquesta. Per a tramitar-la també cal tindre el Certificat Digital, per la qual cosa vos recomanem que, si 

no el teniu, vingueu a la Casa de la Joventut on el podreu aconseguir.  
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En Afama Cocentaina i comarca celebrem l’arribada de la Fira

A
mb motiu de la celebració de la Fira de Tots Sants 

de Cocentaina 2022,el dia 28 d’octubre les persones 

usuàries del Taller de Matí, junt als professionals i 

membres de la Junta van realitzar una eixida per la Fira, 

recorrent els carrers decorats i palpant de prop l’ambient 

de fira, amb parada inclosa per a gaudir d’un bon esmorzar. 

Aquesta eixida alegra moltíssim als nostres majors, a més 

de contribuir a  que participen en les tradicions i d’aquesta 

forma mantinguen la il·lusió. Els dies 29,30, 31 d’octubre i 

1 de novembre la Junta Directiva va estar present a la Fira 

de Cocentaina. Ens complau agrair a totes les persones 

que es van apropar a col·laborar amb l’associació, així com 

també a l’alcaldessa Mireia Estepa i a la regidora de Fira, 

Eugenia Miguel, les quals ens van tornar a fer la visita el 3 de 

novembre al Taller de Matí, gràcies a les quals les persones 

usuàries van poder degustar els dolços típics de fira. 

El dia  2 de novembre des  del Centre de Salut de 

Cocentaina van administrar les vacunes de la grip i del 

Covid-19 a les persones usuàries. 

Als tallers d’ A.F.A.M.A. Cocentaina i Comarca treballem 

la psicomotricitat fina, els exercicis que fem suposen una 

millora en la qualitat de vida i en l'autonomia de la persona.

Entre els objectius que pretenem aconseguir amb les 

activitats que treballem es troben:

-Promoure un envelliment saludable, i que l'usuari se 

senta bé en tots els àmbits de la salut. Especialment en el 

físic, però també en el psíquic i afectiu.

-Tractar que l'usuari mantinga la seua autonomia en les 

activitats pròpies del dia a dia.

-Millores en la mobilitat, l'equilibri i el manteniment d'una 

musculatura forta

-Afavorir l'autoestima i la positivitat en aquest moment de 

la vida i davant els canvis que es produeixen.

I per finalitzar, volem dedicar-li l’últim paràgraf al nostre 

estimat Jordi de la Ortopedia Ortoprono, que ens ha 

realitzat una donació d’un tensiòmetre, un fonendo i un 

pulsioxímetre. Moltes gràcies, ens seran molt útils per als 

serveis d’infermeria i mèdic. 
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Fira de Tots Sants al Centre de Respir

D
esprés de diversos anys de pandèmia i d'anar 

adaptant-nos a la situació sanitària del moment amb 

l'únic objectiu de protegir i cuidar la salut de tots, 

molt especialment la de les persones majors i usuàries del 

centre de Respir, enguany s'ha pogut celebrar, amb una 

certa normalitat, al Centre de Respir, la Fira de Tots Sants. 

Sense dubte es tracta de l'esdeveniment cultural més antic, 

estimat i tradicional per al poble de Cocentaina i la seua 

comarca. I és que la Fira no és una Fira més, perquè és la 

Fira de totes les Fires. Sobretot, per a les persones majors, 

ja que els evoca experiències viscudes que els traslladen al 

passat, un recorregut sensorial de sabors tradicionals, olors, 

colors, etc., de gran vivor i emotivitat.

Enguany, que ja sembla que s'ha estabilitzat la situació 

sanitària, al Centre de Respir s'ha celebrat la Fira de Tots 

Sants amb més il·lusió, si és possible.

Per a això, les setmanes anteriors es van organitzar una 

sèrie d'activitats especials al voltant d’aquesta gran festa. 

Vam aprofitar el taller de pintura setmanal per a realitzar un 

mural amb la temàtica de la Fira que va servir per a decorar 

les sales del Centre de Respir. Mentrestant els usuaris i les 

usuàries anaven contant anècdotes i records lligats a aquest 

esdeveniment.

El 26 d'octubre es va celebrar amb un esmorzar típic i 

tradicional del poble contestà, on no va faltar les llonganisses, 

aigua-sal, embotits i dolços típics. Es va amenitzar l'ambient 

amb música popular valenciana. A més de jugar un bingo 

especial amb regalets sorpresa.

El 28 d'octubre, vam realitzar una eixida per a continuar 

gaudint de la Fira, passejant pels seus carrers decorats, 

recorrent tot tipus d'olors i de sabors típics, en un matí 

assolellat en el qual els nostres majors van poder participar 

i viure l'ambient de la Fira d'enguany.

Des del Respir volem recalcar que aquesta activitat no 

haguera sigut possible sense la col·laboració dels familiars 

d'usuaris i usuàries i des d'ací els donem el nostre agraïment 

de tot cor.

La programació d'activitats de la Fira va finalitzar el dijous 

3 de novembre amb la visita de l'alcaldessa i regidora de 

Benestar Social de Cocentaina, Mireia Estepa, i de la regidora 

de Fira, Eugenia Miguel, que obsequiaren tots els usuaris i 

usuàries del Centre de Respir amb exquisits dolços i torrons 

típics de Fira.
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Campanya de vacunació antigripal i covid 2022 al Respir

L
a vacuna contra la grip és una de les més recomanades 

pel Sistema Nacional de Salut. Sobretot, en la població 

major de 65 anys, ja que són grups de risc i poden 

patir complicacions i ingressos hospitalaris més freqüents 

en contraure-la. Per això, en coordinació amb el Centre de 

Curs cuidadors no professionals de persones en situació 
de dependència

E
l departament de Benestar Social ha posat en marxa 

el mes de novembre el curs de formació per a 

cuidadors no professionals de persones en situació 

de dependència.

Cuidar a una persona en situació de dependència 

comporta un gran esforç físic,  emocional i econòmic.

Cuidar significa dedicació, lliurament de temps i d'afecte 

cap a la persona cuidada.

Permet el descobriment d'habilitats que d'una altra 

manera hagueren passat desapercebudes però també 

comporta un esforç que, en molts casos, implica canvis i 

renúncies en la forma de vida del cuidador.

Tot això pot produir una sobrecàrrega en el cuidador 

que pot desencadenar problemes de salut, dolors crònics, 

aïllament… Per tot això, el primer pas per a cuidar bé un 

familiar és cuidar-se un mateix.

Aquest curs va dirigit a les persones que s'han configurat 

com a cuidadors no professionals d'algun familiar que 

té reconegut un grau de dependència per la Conselleria 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i pel qual se li concedeix 

una prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar.

Perquè una persona puga configurar-se com a cuidador 

del seu familiar dependent ha de reunir una sèrie de 

requisits. Entre altres, ha d'acreditar una formació específica 

en matèria de cures a persones en situació de dependència 

o bé tenen l'obligació de participar en els programes de 

formació que la Conselleria desenvoluparà en coordinació 

amb l'Administració Local.

L'objectiu general del curs és facilitar als cuidadores o a 

les cuidadores no professionals els coneixements necessaris 

per a comprendre les necessitats i les característiques de 

les persones dependents al seu càrrec.

Al mateix temps, els objectius específics són els següents:

-Facilitar a les famílies de les persones en situació de 

dependència assessorament, informació i orientació segons 

les seues necessitats.

-Potenciar la participació de la família en els processos 

de promoció de l'autonomia i prevenció de la dependència.

-Disminuir el nivell de saturació i de sobrecàrrega del 

cuidador o cuidadora principal de la persona en situació de 

dependència. Oferir suport emocional a la persona cuidadora 

no professional.

- Facilitar coneixements bàsics a les persones cuidadores 

no professionals de persones en situació de dependència 

per a millorar l’atenció sociosanitària d'aquestes.

-Dotar els cuidadors i les cuidadores d'estratègies bàsiques 

sobre el maneig físic i conductual de les persona amb 

dependència.

-Fomentar el coneixement de les eines necessàries per a 

gestionar les situacions associades a l'aparició d'una malaltia 

neurodegenerativa.

-Oferir a les persones cuidadores no professionals 

informació, orientació i assessorament sobre productes de 

suport, recursos, serveis i prestacions disponibles en matèria 

de dependència per a garantir les cures, l'assistència i millorar 

la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

-Garantir l'accés de la persona cuidadora principal a 

formació especialitzada i específica per a una atenció 

adequada a la persona dependent.

-Aprendre canvis posturals i transferències.

-Establir un espai d'intercanvi d'informació amb l'objectiu 

de proporcionar una xarxa de suport on compartir 

experiències amb altres persones en situacions similars.

La formació està dissenyada per a propiciar el foment 

de les habilitats, coneixements i experiències per al 

desenvolupament del cuidador o cuidadora no professional 

dins de l'àmbit de la llar, família i social.

La metodologia és molt dinàmica i participativa, ja que els 

participants viuran experiències i exemples del dia a dia, i 

els facilitarà un aprenentatge més significatiu.

La metodologia de la formació es desenvoluparà en tres 

fases: coneixement de les diferents realitats dels participants, 

la capacitació per a l'acció i la motivació per a l'acció de les 

persones beneficiàries.

El curs té una duració de 25 hores presencials de les 

quals 15 hores són de formació general i 10 de formació 

especifica. S'han distribuït en 5 sessions realitzades el mes 

de novembre al Centre Social.

Salut de Cocentaina, es va administrar per a les persones 

usuàries del Centre de Respir, tant la vacuna de la grip com 

la del Covid, facilitant i estalviant als familiars i a les  persones 

usuàries el desplaçament al Centre de Salut.
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Rafa Valls enceta nova etapa profesional com a director 
esportiu de l’equip BikeExchange

L
’ex ciclista professional contestà Rafa Valls serà un dels 

directors esportius de l’equip BikeExchange. Ho feia 

públic aquest conjunt australià de cara a la temporada 

de 2023, en la qual Rafa Valls continuarà aportant la seua 

experiència després d’haver deixat la primera línia del 

ciclisme a dues rodes.

Diem a dues rodes perquè el contestà va estar en la 

directiva del Brugos BH en la passada Volta a Espanya i en 

la Volta a Portugal, aportant eixa experiència professional 

a les joves promeses del món del ciclisme. Sens dubte un 

bagatge important, que ha estat decisiu perquè Rafa Valls 

seguisca sent reconegut i respectat en el ciclisme aportant 

eixa experiència a aquest nou projecte personal i professional 

que no l’allunya de la seua carrera i la seua passió.

El grup BikeExchange és un equip ciclista professional 

nascut a Austràlia i de categoria UCI World Team, la màxima 

dins del ciclisme en ruta. Entre les seues files competeixen 

corredors de renom com Simon Yates, Michael Matthews 

o Tanel Kangert.

Acció formativa  d’iniciació als primers auxilis

E
l passat divendres 21 d’octubre de 2022 vàrem poder 

formar part d’una acció formativa impartida per la 

Creu Roja al poliesportiu municipal de Cocentaina. 

En concret, aquesta primera formació va constar en una 

iniciació als primers auxilis.

Des de la regidoria d’esports s’ha promogut aquesta idea 

perquè totes i tots els formadors, entrenadores, col·lectiu 

de la formació esportiva, i qualsevol que està participant de 

forma activa dins dels clubs esportius i està treballant dia 

darrere dia a peu d’instal·lació, puguen tindre els suficients 

recursos per a poder actuar en cas d’accident i necessitat 

d’una primera atenció fins que arriben l’ambulància i els 

serveis mèdics.    

 La formació va tindre lloc a la sala polivalent del pavelló 

municipal de Cocentaina, i es va centrar a conèixer els 

fonaments bàsics dels Primers Auxilis, posseir nocions 

mínimes sobre les tècniques de Reanimació Cardiopulmonar, 

conèixer tècniques bàsiques per a poder actuar front 

hemorràgies, contusions i cremades.

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

iniciativa és molt interessant per a consolidar-ho i que les 

accions formatives vagen repetint-se i complementant-se al 

nostre poliesportiu, podent així formar més i millor als que 

estan dia a dia a peu d’instal·lació amb els nostres xiquets i 

xiquetes. Donem les gràcies a Creu Roja, perquè ha sigut la 

primera que s’ha realitzat, però ja estem treballant amb ells 

perquè puguen ser moltes més les que es puguen impartir 

al poliesportiu, com per exemple la formació inicial per a 

l’ús de desfibril·lador automàtic.

Actuació canvi línies camp futbol La Via

E
l passat dijous 27 d’octubre de 2022 s’ha iniciat 

l’actuació de millora al camp de futbol de La Via al 

poliesportiu municipal de Cocentaina. Es tracta de la 

substitució de totes les línies dels dos camps de futbol 7 

que hi ha dins del camp de futbol de La Via.

Una actuació completament necessària per a l’estat 

que estaven quedant aquestes línies, per com afectava el 

desenvolupament del lloc quan el baló rodava per elles, i 

sobretot pel perill a possibles lesions esportives.

Des de la regidoria d’esports volem agrair la comprensió 

dels afectats per l’obra d’actuació de millora, ja que mentre 

dure l’actuació tots els entrenaments i competicions oficials 

hauran de disputar-se al Camp de la Morera.

El regidor d’Esports, Octavio Cerdà, explica que feia mesos 

que anem darrere d’aquesta necessària actuació de millora 

i que gràcies al romanent positiu de l’ajuntament del 2021 

hem pogut realitzar per a abans que acabe l’any 2022. Si 

durant aquest 2022 hem pogut fer el canvi de gespa del 

camp de La Morera, i ara tindrem el camp de La Via en 

les millors condicions possibles, podem assegurar que 

Cocentaina tindrà dos camps de futbol òptims per a totes i 

tots els amants al futbol.
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La penya madridista El Comtat estrena nova seu

E
l passat 19 de novembre, la penya madridista El Comtat 

va inaugurar la nova seu, el punt d’encontre on veure 

els partits merengues i intercanviar opinions sobre la 

lliga o ara el mundial. A la inauguració va estar el regidor 

d’esports Octavio Cerdá i també un veterà madridista: José 

Luis Morales.

La nova junta presidida per Juan Silvestre, estrena la seu 

pròpia. La seu la trobem al carrer Literato Azorín.

Juan Silvestre està acompanyat per Marcos Munllor a 

la vicpresidencia, Ángel García com a secretari, i David 

García, Juan Vicente Ripoll, Jacop Motos i Vicente Valls 

com a vocals. Actualment son vora 80 socis inscrits de 

Cocentaina i comarca.

M
es redó i complet per al Ye Faky que en quatre 

partits disputats aquest novembre, ha aconseguit 

sumar en tots.

La jornada 7, rebien a casa al Calpe fusta, guanyaren 4-0; 

la huitena jornada a Castalla, aconseguiren també sumar al 

guanyar 3-4; la novena jornada i de nou a casa, golejaven 

al  Callosa 7 a 2 i per últim, a Alacant li arrancaven un punt 

al Xaloc a l’empatar a 5.

Amb aquests resultats, el Ye Faky ocupa la huitena posició 

amb un total de 17 punts.

Recordem que el Ye Faky milita en la tercera divisió del 

futbol sala en el grup XV.

Ye Faky

Cd Contestano

E
l Cd Contestano ha tingut un mes agredolç, per una 

banda, el club comunicava a les portes de disputar-se 

la huitena jornada que Rafa Aguado deixava de ser 

l’entrenador del primer equip, li agraïen la seua aportació i 

li desitjaven molta sort.

Començava novembre sumant, aconseguien marcar-li dos 

gols importants a l’Alcúdia de Crespins; també per la mínima 

sumaven en la Via enfront del Benifairó, era la jornada 8. I ja 

les dues últimes jornades, la 9 i la 10 aconseguien empatar, 

primer a 2 enfront de l’Ontinyent 1931 i després a 0 enfront 

del Real Gandia.

A més, el Contestano va celebrar el partit 300 del 

seu capità, Octavio Cerdá. Va ser contra el Benifairó i 

precisament, el gol de la victòria va vindre de les botes del 

capità roget.

El Contestano milita en el grup VI de la primera regional. A 

dia de tancament de la revista, havent-se disputat la jornada 

10, el trobem a la quarta posició amb un total de 19 punts
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

HERBES REMEIERES PER A LES PEDRES AL RENYÓ
(Mal de pedra, càlculs urinaris)

A
mb aquests noms es designa a una malaltia originada 

per la precipitació o cristal·lització de residus o 

impureses contingudes en l'orina.

Els cossos o cristalls que puguen formar-se quan l'orina 

està sobrecarregada d'impureses, es desenvolupen unes 

vegades en la pelvis renal (cavitat dels renyons) i altres 

vegades en la bufeta urinària. El primer cas dona lloc als 

càlculs renals i el segon als càlculs de la bufeta.

Aquests càlculs aconsegueixen grandàries diverses 

i se'ls dona el nom d'arenetes quan no passen de ser 

fines partícules o sedimentacions; pedretes si tenen 

aproximadament la grandària de caps d'agulla, i pedres 

o verdaders càlculs si sobrepassen aquests volums, fins a 

arribar a vegades a la mesura d'un cigró.

CAUSES

En primer lloc, el règim alimentari adoptat. Si predominen 

aquells aliments que, per contindre moltes albúmines donen 

lloc a abundants residus àcids (carn roja, peix, formatge, 

ous, etc,,), l'orina portarà en suspensió un excés de residus 

o impureses que podran provocar aquesta malaltia.

També cal fer constar que l'ús continu o els freqüents 

abusos de licors, vi, café, tabac, etc., poden predisposar 

igualment al cos cap a la malaltia.

SÍMPTOMES

El principal símptoma és la presència de cristalls o 

sedimentacions en l'orina, mentre aquests són xicotets 

(arenetes o pedretes) travessen en general tots els conductes 

urinaris sense provocar dolor ni molèsties, per la qual cosa 

solen tardar a ser descoberts.

Però si els càlculs es converteixen en pedres, els 

símptomes dolorosos i molestos (còlics nefrítics) solen 

manifestar-se de manera fulminant. 

Els grans càlculs formats i desenvolupats en la pelvis 

o cavitat dels renyons han de travessar l'estret conducte 

anomenat urèter, que condueix l'orina dels renyons a la 

bufeta urinària, i per poc que excedisquen del diàmetre 

d'aquest conducte, passen amb dificultat i provoquen, 

amb el seu frec i pressió, els dolorosos còlics nefrítics 

que no cessen fins que el càlcul arriba a la bufeta. En 

aquest moment sol orinar-se gran quantitat i si hi ha hagut 

esquinçaments, erosions o xicotetes hemorràgies en l'urèter, 

l'orina ix tintada de sang.

Encara que el dolor s'origina en l'urèter corresponent, 

la sensació es propaga del renyó a la bufeta, així com a la 

cuixa de la part dolorosa. 

El càlcul que arriba a la bufeta, si no s'expulsa prompte, 

està exposat a patir noves sedimentacions i acumulacions, 

la qual cosa augmenta la seua grandària amb el perill de 

tapar l'eixida de l'orina per la uretra.

PREVENCIÓ i MESSURES ALIMENTARIES

Tindre amb compter 2 aspectes:

En primer lloc, cal previndre i curar els càlculs renals, i en 

segon lloc conéixer les indicacions necessàries per a calmar 

el còlic, i evitar en la mesura del possible la seua duració i 

conseqüències.

Per a la prevenció caldria normalitzar els processos de 

nutrició i d'eliminació de tal forma que s'evite la producció 

o retenció d'aquelles substàncies que puguen donar lloc als 

càlculs. Per a això requereix adoptar un règim alimentari 

apropiat.

Per tant, el que haja observat en la seua orina arenetes o 

pedretes i majorment el que ha sigut víctima d'algun còlic 

nefrític, haurà d'adoptar un règim alimentari purificador.

Reduir l'ús de la sal, llegums secs, bledes, i espinacs. 

Eliminar les impureses, provocant una bona diüresi prenent 

una bona temporada unes tasses d'herbes medicinals de 

gran eficàcia per al tractament dels càlculs.

TRACTAMENT AMB TISANES DE PLANTES MEDICINALS.

GAYUBA

ARRREL DE GRAMA

RÚBIA TINTORERA (el Dr. José Moltó prenia cada dia 

una tasseta de rúbia tintorera havent dinat).

HERBA URINÀRIA

CANYETA D'OR

TRENCAPEDRA

CUA DE CAVALL

CABELLERA DE DACSA

LEPIDIUM LATIFOLIUM (Armuelle)

MORRITORT
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¿DETRÁS DE QUE MÁSCARA TE ESCONDES?

L
os traumas, la ansiedad y las contradicciones 

existenciales ponen en marcha  numerosos mecanismos 

de defensa en nuestro inconsciente como  intento de 

aliviar el estrés y el malestar emocional que provocan. 

Todo ser humano termina desarrollando diferentes tipos 

de máscaras de personalidad para no tener que abordar 

nuestra herida de origen o  problema. 

Los mecanismos de defensa constituyen uno de los 

conceptos más importantes de la teoría del psicoanálisis 

surgida a partir de las obras de Sigmund Freud. Estos 

mecanismos se encargan de poner una especie de filtro a 

nuestros miedos e inseguridades para que queden negados 

o tan distorsionados que no nos puedan afectar. Las 

máscaras más comunes suelen ser las siguientes:

1. La personalidad evasiva (nada va conmigo)

Esta máscara define a quien pasa de puntillas por la vida. 

Es la que no se involucra en ninguna actividad, la que no 

quiere asumir responsabilidades, tiene mil excusas y parece 

que nada le preocupa en exceso. Esta dinámica que a veces 

podemos ver en los adolescentes, esconde más de una 

batalla interna y un gran cúmulo de inseguridades. 

2. La víctima  (todo me pasa a mí)

Suele culpabilizar a los demás de todo lo que le ocurre, 

suele generar lástima para llamar la atención y usa este 

recurso como mecanismo de defensa ante la ansiedad, 

el miedo, la mala gestión emocional o la baja autoestima. 

3. La personalidad agresiva (no sé qué hacer con mi ira)

La conducta desajustada y cargada de rabia esconde en su 

interior muchas frustraciones, soledades, afecto no recibido 

y emociones no gestionadas. Es una máscara que podemos 

desactivar prestando ayuda y ofreciendo herramientas 

adecuadas.

4. El humor (la personalidad que  se ríe por todo)

A veces, quien más hacer reír a los demás es quien más 

sufre. Sin embargo, en su interior lucha contra problemas 

y depresiones que nunca llegó a superar.

Es su barrera defensiva para eludir lo que llevan roto por 

dentro y no saben cómo atender, sanar o abordar.

5. La personalidad perfeccionista (tengo que controlarlo todo)

Un estudio de la Universidad de Pensilvania señala que 

el perfeccionismo es la ruina de la felicidad. La persona 

perfeccionista sufre por la ansiedad, por sus inseguridades 

y, a menudo, por una crianza autoritaria que fulminó su 

autoestima. 

La necesidad de hacerlo todo bien, de no tolerar fallos 

o errores, les puede llevar a sufrir importantes problemas 

mentales. El trastorno de la conducta alimentaria es un ejemplo.

6. La persona complaciente (te cuido para que me tengas 

en cuenta)

Son personas que necesitan agradar, que no discuten, 

sino que complacen hasta el extremo de ser poco más que 

un felpudo. Todos pasan sobre ellas, son el hombro en 

quien cualquiera se apoya y la figura que todo lo resuelve 

sin pedir nada a cambio.

Evidencia la necesidad de ser vistas, ser útiles y reforzar su 

baja autoestima. Buscan en los demás lo que no se ofrecen 

a sí mismas: presencia, ayuda y autovalidación.

7. La personalidad socializadora (conectar con todo el 

mundo, para no conectar conmigo)

Hay quien necesita estar con gente, tener contacto social 

casi en cada instante. Son también quienes no conciben 

estar sin pareja y tienen como prioridad convivir siempre 

con alguien. Sea quien sea. Esta forma de ser revela un 

gran miedo latente al abandono.

8. La personalidad conformista (quien todo lo ve bien)

La persona conformista, a diferencia de la evasiva, no 

esquiva ni rehúye de ninguna obligación. En realidad, se 

ajusta a cualquier circunstancia porque carece de iniciativa. 

Quien se conforma con todo es que nada anhela, nada 

desea ni nada sueña. Todo le viene bien porque no sabe 

realmente qué quiere en la vida. No lucha, se deja llevar 

allá donde la lleven. Esa apatía y falta de iniciativa refleja 

mucha inseguridad, falta de autoconfianza y hasta muchas 

tristezas no abordadas. La felicidad es ilusión y esperanza, 

no conformismo.

9.  La personalidad sarcástica (el deseo de hacer daño)

La persona sarcástica usa su mente brillante para hacer 

daño a los demás mediante la burla y la crítica encubierta. 

Esconde a alguien que no controla sus impulsos, que se 

siente frustrado y encuentra catártico infravalorar a otros. 

Son personas a quienes les gusta intimidar, pero que rara 

vez hacen un acto de autoconciencia y reflexión para 

comprender el porqué de dicha conducta.

Es muy posible que veas identificación en alguna o en 

varias de estas máscaras de personalidad, es de lo más 

normal. Recuerda que forman parte de nuestros mecanismos 

de defensa.  Si es así, después de identificarlas, retira esas 

corazas para mirar en tu interior y, simplemente, sanar…
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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: 1- 7- 10- 13- 19- 23- 25- 29

Dies:  3- 4- 8- 12- 16- 22- 28- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina DESEMBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 6- 14- 11- 18- 20- 26- 30

Dies: 5- 9- 11- 15- 21- 24- 27

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 04 77

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dimarts i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dilluns: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 18:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS- HIVERN
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

10:15; 11:15; 12:15; 13:15; 14:30;  

16:15; 17:15; 19:15; 20:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 15:00; 

16:45;  17:45; 19:45; 20:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

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

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

Ecoparc mòvil: Dimarts (plaça el Mercat) i dijous (recinte Fira-el Teular)






