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

Entre tots fem el poble gran!

S'ha col·locat la marquesina una de les entrades que dona 

accés al Centre Social Real Blanc

Cocentaina compta amb nous panells turístics en diferents 

indrets del poble

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

Neteja llavador Alcúdia.

(abans i després de l’actuació)

indrets del poble

Col·locació d’un tòtem 

informatiu al paratge de 

Santa Bàrbara
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El jutjat lleva la raó al FESEP i sentència que NO es va 
condemnar l’Ajuntament de Cocentaina a realitzar les 
proves COVID-19 al personal

E
l jutjat declara en la seua sentència sobre l’execució 

de mesures que l’ajuntament de Cocentaina NO va 

ser condemnant en l’estiu de 2020 a fer les proves 

diagnòstiques de COVID-19 al seu personal tal com va 

anunciar falsament en tots els mitjans el sindicat de policies 

FESEP.

La sentència és molt clara al respecte i diu textualment: 

«La sentencia NO condenó al Ayuntamiento a someter 

a pruebas diagnósticas de afectación al COVID-19 a los 

empleados públicos en contacto con el público, tal y como 

concretaba el suplico de la demanda; fue una estimación 

sustancial de la demanda que NO recogió tal petición, a 

la que se aquietó el sindicato demandante, por lo que NO 

puede requerirse al Ayuntamiento a su realización.»

Amb aquesta acció el jutjat dóna per finalitzat el periple 

judicial que va iniciar el sindicat policial del FESEP contra 

l’ajuntament i que ha suposat una despesa innecessària en 

advocats per a les butxaques de tots els veïns del poble que 

supera els 3.300 €.

Ajuntament de Cocentaina- regidoria de Personal

Em preocupa

J
a ha començat l’any nou, estem al segon mes i el 13 de 

febrer tindrem les primeres eleccions de l’any: es tracta 

de les Eleccions a les Corts de Castilla y León. Com 

sempre els partits han començat la campanya electoral. 

Falses promeses, moltes fotos en unes terres oblidades per 

la majoria dels polítics i el que més en preocupa, que quasi 

sempre amaguen el seu programa electoral

Les terres d’eixa comunitat són pobres. Els seus habitants 

viuen de l’agricultura i la ramaderia extensiva i de qualitat. Els 

partits conservadors saben que en aquestes terres tenen molts 

votants i encara que els enganyen els votaran. Ara, els veïns 

estan preocupats perquè van apareixent unes grans granges 

que contaminen les terres, l’aigua, i els fan la competència.

Els partits conservadors com no saben que contar per 

enganyar a la gent, s’inventen mentides o com ara diuen 

“bulos”.i agafen una entrevista del ministre de consum 

Garzón al prestigiós diari anglés, The Guardian. on diu entre 

altres informacions que cal donar suport a la ramaderia 

extensiva, ja que les "macrogranges" són molt contaminants 

i produeixen una carn de pitjor qualitat que la ramaderia 

extensiva. En una enquesta feta per TVE un 68% estava 

conforme amb aquesta informació.

Quan comença la mentida? Quan una assessoria de grans 

empreses càrnies trau un titular per a les xarxes que diu: 

“Garzón afirma que España exporta carne de mala calidad 

de animales maltratados”, Així comença la gran campanya 

de desinformació i difamació on els partits conservadors 

comencen a parlar d’aquesta gran mentida i deixen de 

parlar dels programes electorals per a Castella i Lleó. Totes 

les televisions, diaris, ràdios, comencen a orquestrar eixa 

gran campanya basant-se en una mentida per a intentar fer 

caure el primer govern progressista de la democràcia. Fins 

alguns membres del  Partit Socialista participen d’aquesta 

campanya, quan  Pedro Sánchez el 2019 deia que “apostava 

per una ramaderia ecològica.”

Gran part del periodisme seriós digué que ja està bé i 

que no deixarien que una mentida interessada omplira 

les tertúlies dels grans mitjans d’incomunicació. El Partit 

Popular volia amagar amb aquesta campanya mentidera que 

es parlara del cap de llista que presentava a les eleccions 

vinents per suposada corrupció i aconseguia que no es 

parlara d’altres temes com la baixada de l’atur, el cas de 

corrupció de Zaplana, la reforma laboral…,

Així és com actuen els partits conservadors. Tenen pànic 

a les reformes que augmenten el benestar de la majoria 

de la població. La pena és que molta gent de les classes 

populars voten a aquests partits que sols defensen els 

interessos d’eixa minoria que té el poder i sempre ha fet el 

que ha volgut.

Paco Fuster

Un equip de govern sense projecte de poble

L
a política és la ferramenta perquè ens serveix per a 

canviar i millorar les coses, i les persones que entrem 

en política ho hem de fer amb l'estima pel nostre poble, 

pel nostre entorn i sobretot amb la intenció de deixar-nos 

el nostre trosset de món millor del que ens l'havíem trobat 

abans d'agafar la gran responsabilitat de gestionar.

Aquesta afirmació què, a parer meu, hauríem de tindre 

ben present totes les persones que estem en política no són 

així al nostre poble o vostés expliquem a mi per què tenim a 

tantes persones cobrant un sou públic de l'Ajuntament sense 

haver-n'hi massa canvis en quasi tres anys de legislatura? 

Quins projectes ha tirat endavant l'equip de govern durant 

aquesta legislatura? Jo no sé vostés, però jo visc al nostre 

poble i veig que aquests darrers anys el poble ha anat a pitjor 

i aquest equip de govern ha anat d'escàndol en escàndol.

La pressió veïnal i l'oposició frontal del meu partit van fer 

que el projecte de la gasolinera es pararà, o que el futur 

projecte d'Ecoparc a la pujada de la cantera Botella estiga 

ara mateixa en standby. Tanmateix i al marge d'aquestes 

'cagades' del govern, que més han fet? On estan les 

subvencions que anaven a arribar per a revitalitzar el barri 

del Raval o el centre històric?

Benvolguts veïns i veïnes, espere que tant vostés com jo, 

puguem continuar treballant per una Cocentaina millor, on 

hi haja un projecte de poble, uns polígons generadors de 

faena i un poble en què donen ganes de quedar-se a viure.

Javier A. Sansalvador Pérez
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Ràdio Cocentaina estrena noves instal·lacions

És porta a terme el pla d’avaluació de l’arbolat de tot el municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
2018 es va realitzar per part d’una empresa 

especialitzada amb aquest tipus d’actuacions i 

manteniment de parcs i jardins com per exemple el 

Botànic de València un pla d’avaluació de l’arbolat de tot el 

municipi. Aquest estudi mostra l’estat de tots els arbres que 

hi han a la localitat i als seus paratges naturals, en el que, 

s'avalua el risc i es proposa les actuacions arbre per arbre 

que han de dur-se a terme.

El que està duent-se a terme es tan sols les actuacions 

proposades amb la substitució dels arbres que es lleven , 

perquè estan en mal estat i molt important amb perill per 

als vianants.

Sabem i entenem que quan és lleva o substitueixen 

arbres en zones tan emblemàtiques del nostre municipi 

crea crispació, però hem d’entendre que el primordial es 

la seguretat dels ciutadans i així actuem i actuarem, i que 

estem duent a terme les accions de establides en un informe 

molt complet,  elaborats per experts i que saben les accions 

que han de fer-se donat la situació de l’arbre, per això s'actua 

poc a poc i des de 2018 no s’havia fet, perquè entenem que 

han de fer-se poc a poc per no crear un impacte paisatgístic 

en certes zones del nostre municipi.

Redacció

A
questes darreres setmanes, hauran pogut notar que 

la ràdio no arriba als racons de costum, hem tingut 

la programació trastocada i és que, per fi, la ràdio 

del poble ha sigut traslladada a un lloc més cèntric i més 

a l’abast de tots.

Fa molts anys que els treballadors i col·laboradors 

d’aquesta casa demanàvem el canvi d’ubicació per garantir 

l’accessibilitat dels convidats, per poder estar més visibles a 

la gent i sobretot, perquè l’edifici on estàvem estava clavillat, 

tal volta, no caiga mai, però els badalls i humitat posaven en 

rics als treballadors i treballadores.

Doncs bé, després de molts entrebancs, a la fi, es trobava 

una nova ubicació: l’edifici municipal del Mercat, la segona 

planta. Aquesta era una sala diàfana i s’ha adequat per a 

la ràdio i la revista. 

El trasllat ha costat, per motius de Covid entre els 

responsables dels aparells i retards en la recepció de mobles, 

(havíem d’estar a principi d’any) amb tot, l’espera valdrà la 

pena i ja quan isca la revista, de segur que estem emetent 

des de la nova ubicació: la segona planta de l’edifici del 

Mercat. 

Hem aconseguit més lloc, un estudi de gravació nou, una 

visibilitat major d’on està la ràdio i la revista i sobretot eixa 

accessibilitat (hi ha ascensor).

Demanar disculpes als nostres oients i col·laboradors, 

ja que els hem tingut “castigats” durant tres setmanes. 

L’emissió no ha parat, però no hem pogut oferir la qualitat que 

els nostres oients es mereixen. Hem estat treballant partits: 

uns dalt i altres baix col·locant tota la discoteca, habilitant 

els despatxos, controlant les taules d’emissió...ha sigut un 

poc estrany, però és el que s’havia de fer

El mes que ve, en imatges, podran veure les noves 

instal·lacions, tot i que estem oberts perquè aquesta és la 

seua casa...estem “on air”.
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Cocentaina torna amb força a FITUR
Np Ajuntament de Cocentaina

C
ocentaina ha estat present en FITUR dintre de l’estand 

que la Comunitat Valenciana té reservat per a la 

província d’Alacant.

Fins al recinte firal madrileny es van traslladar el 20 de 

gener l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, el regidor 

de Turisme, Ivan Jover i la regidora de Fira, Eugenia Miguel, 

per a parlar de la potència turística del municipi en una 

intensa jornada que els va ocupar més de 10 h.

El dia es va iniciar amb un tast d’olis que la Cooperativa 

Agrícola de Cocentaina va celebrar al racó Exquisit de la 

Comunitat, seguidament es va mantindre una reunió de 

treball amb l’empresa basca que va redactar l’estudi per a 

convertir la Fira de Tots Sants en un esdeveniment totalment 

inclusiu. A l’encontre es van comentar les conclusions de 

la visita que van fer els auditors a l’edició de 2021 i es va 

plantejar un nou objectiu per a 2022: convertir la Fira en 

una activitat accessible tant físicament com sensorialment.

Tot seguit, Mireia Estepa i Eugenia Miguel van assistir 

a l’assemblea general de l’Associació de Fires Espanyola 

(AFE), de la qual la nostra Fira és membre, per a votar la 

memòria d’activitats i el pressupost d’aquest any, entre 

altres punts.

Encetada la vesprada va arribar el torn de les entrevistes en 

els diferents mitjans de comunicació i la presentació de les 

noves rutes turístiques programades per la regidoria d’Ivan 

Jover. A més, va tindre lloc l’estrena absoluta del nou vídeo 

promocional dels recursos turístics contestans sota el títol 

«Cocentaina – La Història que viu en tu», tot un èxit entre el 

públic assistent i en el seu llançament en les xarxes socials.

Per finalitzar la jornada, els representants del govern 

contestà es van reunir amb altra empresa dedicada a 

destins turístics accessibles per traslladar el seu interés de 

formar part de la seua oferta, un projecte que es continuarà 

treballant des del poble.

«Un FITUR dels més intensos que hem viscut», explica 

Mireia Estepa, que assegura sentir-se molt satisfeta amb el 

treball fet a l’encontre turístic més important del món. «Hem 

dut, un any més, el nom de Cocentaina i l’àmplia gamma 

d’atributs que fan del nostre poble un potent atractiu turístic 

a FITUR, ara desitgem que tots els contactes que hem fet 

donen els seus fruits i que el poble faça gaudir amb els cinc 

sentits a les persones que ens visiten».

La Cooperativa Agrícola Católica COOP. V. en la 42 edición 
Fitur 2022, stand c.v. zona de catas de exquisit Mediterrani 

E
n la edición de este año de Fitur estuvo presente la 

Cooperativa realizando una cata de nuestros aceites, 

mostrando las diferentes características organolépticas 

de la mano de nuestro técnico almazarero Iñaki Aracil, 

igualmente se presentaron las diferentes rutas oloturisticas 

programadas, Cocentaina Monumental e histórica y 

Pasión por el aceite entre otras, igualmente  presentamos 

a diferentes operadores  nuestro concurso AOVE FORUM 

INTERNACIONAL FIRA DE TOTS SANTS, con el fin de 

promocionarlo en más  amplios  sectores oleícolas y 

conseguir nuestro objetivo de que Cocentaina y la Fira  sea 

un referente en nuestro sector. 

La Cooperativa contempla el futuro de nuestro olivar 

tradicional volcándose en sacar el mayor valor añadido de 

nuestras diferentes monovarietales apostando por la calidad, 

la diferenciación y las practicas sostenibles, también es 

importante la biodiversidad que generamos en el paisaje y la 

Cooperativa Agrícola Católica

riqueza que emana de todas nuestras explotaciones, con la 

absorción de ingentes toneladas de CO2, -El aceite es nuestra 

seña de identidad y de ahí nuestro impulso a la producción 

ecológica en nuestra almazara, las políticas  y directrices 

europeas caminan de forma imparable en esta línea.
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L’Ajuntament de Cocentaina instal·la panells informatius 
per a conèixer la programació cultural
Np Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha instal·lat panells 

informatius en diferents punts de la localitat per 

a facilitar informació dels actes culturals, festius i 

tradicionals del municipi.

En total hi ha 8 panells que s’han col·locat als principals 

carrers contestans com també al voltant dels punts en què 

se solen programar diferents activitats i espectacles, com ara 

el centre cultural El Teular, el centre social, la Casa Joventut 

o la biblioteca.

Les persones que els consulten aquests panells, que 

tindran una periodicitat mensual, podran trobar l'agenda 

d'activitats i els actes que hi ha prevists, com també els 

cartells dels principals esdeveniments festius, com ara la Fira 

de Tots Sants, les Festes de Moros i Cristians o la Mare de Déu.

Aquesta difusió física de la informació de les activitats 

culturals a Cocentaina es suma a la publicitat virtual que ja 

existeix en xarxes socials, com ara la pàgina de Facebook de 

l'Ajuntament de Cocentaina o bé l’edició en paper i en format 

digital de la Revista El Comtat amb la finalitat que encara hi 

haja més contestans i contestanes que s'assabenten l’àmplia 

i variada programació que tenen al seu abast.

La Biblioteca de Cocentaina, guardonada amb els Premis 
Fundació Bromera 2022

E
ls Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 

reconeixen enguany la trajectòria de l’escriptor Carles 

Cano i el treball a favor de la lectura, la cultura i la 

llengua d’Albena Teatre i la Biblioteca Pública Municipal 

Pare Arques de Cocentaina. Els guardons, impulsats per la 

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, distingeixen 

aquelles persones i entitats que, gràcies al seu impuls vital, 

representen els valors i els objectius que promou l’entitat, 

com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

L’acte de lliurament tindrà lloc el dissabte 26 de febrer, a 

les 12 hores, a la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural 

la Beneficència de València, on assistiran representants del 

món polític, cultural i educatiu, així com familiars i amics, 

que acompanyaran els guardonats i guardonades eixe dia.

Carles Cano és un dels escriptors de literatura infantil i 

juvenil més llegits del País Valencià i ha transmés el seu 

amor per les lletres a països com França, Mèxic, Guinea o 

el Marroc. Cano és un contador d’històries, que de manera 

àgil i enlluernadora endinsa grans i menuts en un món màgic 

on regna la imaginació, la fantasia i la diversió.

En la modalitat col·lectiva, el guardó ha sigut enguany per 

a la companyia teatral i audiovisual Albena. Amb prop de 30 

anys de trajectòria i gràcies al treball en equip que defenen 

els seus fundadors, Carles Alberola i Antoni Benavent, ha 

contribuït a visibilitzar les obres d’autoria valenciana i a 

difondre la literatura en valencià. En total, ha acumulat 

més de 50 premis, unes 3.000 representacions, més d’una 

desena de produccions televisives i el somni complit d’haver 

arribat al cinema. 

Per últim, la distinció de la modalitat d’institucions 

públiques és per a la Biblioteca de Cocentaina, una de les 

primeres a crear espais virtuals centrats en el món de la 

lectura. Blogs on la poesia infantil i juvenil i la il·lustració 

són protagonistes, podcasts radiofònics on es parla de 

lectura i llibres, guies temàtiques per a famílies i un grapat 

d’activitats d’animació lectora defineixen el model de bones 

pràctiques dut a terme per l’equip de professionals que 

gestionen l’entitat. Una institució que ha demostrat que les 

biblioteques són capaces de transformar-se, adaptar-se i 

projectar-se cap a un futur inclusiu, innovador i plural. Dolors 

Insa, bibliotecaria i arxivera municipal donava les gràcies 

“a la Fundació Bromera pel premi atorgat a la Biblioteca 

de Cocentaina per la seua trajectòria fomentant la lectura 

a grans i menuts. Emocionada i molt contenta, a més, per 

compartir el premi amb Carles Cano i Albena Teatre i amb 

persones i institucions que abans l'han rebut... Tot un goig!!!”

A més, amb motiu de la sisena edició dels premis, s’ha 

editat un llibre que conté un perfil i una entrevista de Carles 

Cano feta per la periodista Lourdes Toledo i dos reportatges: 

un sobre Albena, escrit per Antoni Torreño, professor i 

escriptor, i un altre sobre la Biblioteca de Cocentaina, escrit 

per la catedràtica de la Universitat de València Gemma Lluch.
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El pavelló municipal continuarà sense ser accessible perquè 
l’Ajuntament renuncia a una subvenció de més de 65.000 euros
El Col·lectiu-Compromís denuncia que l’Ajuntament renuncie a la subvenció per a fer el 
pavelló municipal accessible i per eliminar barreres arquitectòniques del poliesportiu. 
La coalició contestana reivindica que és una obra que ja arriba molt tard.
NP Col·lectiu-Compromís

L
’Ajuntament de Cocentaina ha renunciat a l’ajuda 

de 65.264’56 euros per a l’eliminació de barreres 

arquitectóniques al poliesportiu municipal. El Col·lectiu 

03820-Compromís a través del seu portaveu, Jordi Pla, 

qualifica “de mala notícia i exemple de mala gestió que 

encara continue el pavelló sense ser accessible. I encara 

de més mala gestió deixar perdre la subvenció de més de 

65.000 euros per fer l’obra.”

“Fa molt de temps que anem reivindicant l’accessibilitat del 

Pavelló. No és cap novetat. Però no pot ser que l’Ajuntament 

deixe altre any sense fer aquesta obra necessària. Fa molt de 

temps que vam demanar la memòria per fer-ho accessible. 

No avancem i és una obra que ja arriba molt tard”, explica 

Pla.

Per tant, el pavelló continuarà un any més sense ser 

accessible per a persones diversitat funcional, carros de 

xiquetes i xiquets i per a persones amb dificultat de mobilitat. 

Una obra que per al Col·lectiu-Compromís és necessària i 

que ja arriba molt tard.

Col·lectiu-Compromís proposa que s’amplien els horaris 
dels monuments i es promocione Cocentaina en les àrees 
metropolitanes
El Col·lectiu-Compromís aposta per tindre una política turística real i raona que 
l’eixida de l’associació Serra Mariola és l’exemple de la gestió turística de l’Ajuntament

NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís reclama una vertadera política 

turística en Cocentaina. La formació expressa que 

per començar, és necessari que hi haja un horari 

per a visitar el Castell i el Castell de Penella. A més a més, 

reclamen ampliar l’horari del Palau i del Refugi. També 

proposen que es faça promoció de Cocentaina en l’eix 

Alacant-Elx i en l’àrea metropolitana de València i que hi 

haja una política turística comarcal.

Des del Col·lectiu-Compromís es pregunten si pel fet de 

posar uns cartells en les entrades del municipi va a millorar 

el turisme i reclamen una política turística real.

“Amb el turisme, sembla que sempre estiguem en el dia 

de la marmota. Passen els anys i continuen uns horaris 

ridículs per al Palau. Els horaris per a visitar el Refugi també 

són insuficients”, explica Jordi Pla, portaveu del Col·lectiu-

Compromís a l’Ajuntament.

“Continuem sense horari de visita per al castell i per 

al castell de Penella. Cal canviar tot açò. I és qüestió de 

voluntat. Des del Col·lectiu-Compromís apostem per una 

política turística real, promocionant Cocentaina en les 

àrees metropolitanes de València i d’Alacant-Elx i tenint 

una política turística comarcal. No es pot fer política de 

campanar.”, raona Pla.

Per al Col·lectiu-Compromís, “l’eixida de l’associació Serra 
de Mariola és el millor exemple de la política turística de 

l’Ajuntament”.
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L’Ajuntament de Cocentaina margina el valencià en la 
remodelació del Mercat Municipal
El Col·lectiu-Compromís denuncia que l’equip de govern margina el valencià en la 
remodelació del Mercat Municipal vulnerant el Reglament de Normalització Lingüística 
de Cocentaina
NP Col·lectiu-Compromís

L
a remodelació feta en els últims mesos al Mercat 

Municipal de Cocentaina ha marginat el valencià del 

seu espai. Un espai que és municipal i que hauria 

de potenciar el valencià com element cohesionador del 

poble de Cocentaina i la ciutadania. Aquest fet vulnera 

el Reglament de Normalització Lingüística de Cocentaina 

en el seu article 11.1 on diu que “L'Ajuntament de 

Cocentaina ha de promoure i utilitzar el valencià en totes 

les dependències municipals de l'Ajuntament, tant centrals 

com descentralitzades, en els segells municipals, en la 

retolació, en els serveis culturals (biblioteca, arxiu, museu, 

etc.), serveis educatius (guarderies, escoles, etc.), serveis 

esportius (poliesportiu), Policia Municipal, mitjans i canals 

de comunicació propis (ràdio, revistes, anuncis publicitaris,  

bans, etc.), empreses arrendatàries de serveis públics 

(neteja, brossa, etc.), serveis d'assistència social, festes 

locals, i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal.”

Per al portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís a 

l’Ajuntament, Jordi Pla, “és un fet greu retirar el valencià 

dels espais municipals i més, sent el mercat municipal un 

centre neuràlgic d'activitat dins del poble de Cocentaina”

“A més a més, l’equip de govern vulnera el Reglament de 

Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Cocentaina, 

que explica que s’ha de retolar en valencià en els espais 

públics. No podem permetre donar passos enrere en l’ús 

del valencià, per això sol·licitem a l’equip de govern que 

rectifique i torne a posar la nostra llengua en el Mercat 

Municipal.”, explica Pla.

Per tant, des del Col·lectiu-Compromís insten a rectificar a 

l’equip de govern i retolar en valencià en el Mercat Municipal. 

“Tal volta tot açò de reduir la presència del valencià en 

l’espai públic ha de vore amb els sous que es paguen al 

PP i Ciudadanos, que són aliats de l’equip de govern”, 

suggereix Pla.

Col·lectiu-Compromís proposa que es compre un camió de 
la brossa en lloc de pagar 7.000€ al mes per un de lloguer
El Col·lectiu-Compromís va proposar al plenari municipal que l’Ajuntament adquirisca 
un camió de la brossa en propietat. A dia de hui, l’Ajuntament paga 7.000€ al mes 
del lloguer per un camió usat. Comprant-lo l’Ajuntament, rebaixaria el futur preu 
del contracte de la brossa.
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís aposta perquè 

l’Ajuntament de Cocentaina compre un camió de la 

brossa. La coalició aposta per la compra d’un camió 

en propietat degut al cost de 7.000 euros de lloguer que 

paga el consistori per un camió usat. Vist que es preveu que 

el contracte de la brossa no es podrà licitar en uns quants 

mesos i fins i tot potser en més d’un any, el Col·lectiu-

Compromís proposa que en lloc de continuar amb el 

pagament de 7.000 euros al mes de lloguer per un camió 

usat de recollida de residus sòlids urbans, l’Ajuntament 

adquirisca un camió en propietat. Aquest camió podria ser 

nou (al voltant dels 160.000 euros) o bé de segona mà en 

bon estat (per uns 50.000-60.000 euros, que estaria pagat 

en 7 o 8 mesos en concordància amb el que es paga cada 

mes per lloguer).

A més a més, des del Col·lectiu-Compromís recorden 

que aquest camió comprat es trauria del futur contracte de 

la brossa i per tant, rebaixaria el seu import. En paraules 

del portaveu de la coalició a l’Ajuntament, Jordi Pla “pagar 

7.000 euros pel lloguer d’un camió de la brossa usat no 

és coherent. No és coherent perquè tot aquest procés fins 

tindre la licitació del contracte de la brossa va a allargar-se i 

no podem estar pagant 7.000 euros cada mes per un camió 

de la brossa usat i que mai serà de l’Ajuntament. Hem de 

garantir un bon ús dels diners públics”.

“En lloc de pagar 7.000 euros al mes pel lloguer del camió 

proposem que l’Ajuntament compre un camió. Després 

ens estalviarem eixos diners en el contracte de la brossa i 

podem tindre a dia de hui un camió en bones condicions i 

de l’Ajuntament”, ha conclòs Pla.
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L’Ajuntament de Cocentaina continua perdent oportunitats 
i no presenta cap projecte a les subvencions contra el 
canvi climàtic
El Col·lectiu-Compromís denuncia que l’equip de govern no ha presentat cap projecte 
a les ajudes contra el canvi climàtic de la Conselleria de Medi Ambient i lamenten 
que “l’equip de govern no té projecte de poble ni rumb”.
NP Col·lectiu-Compromís

L
’Ajuntament de Cocentaina ha perdut l’oportunitat de 

rebre fins a 200.000 euros i un 90% de subvenció per a 

projectes vinculats amb la lluita contra el canvi climàtic. 

En paraules del portaveu del Col·lectiu-Compromís, Jordi Pla, 

afirma que “Cocentaina perd altre tren d’oportunitats. Aquest 

equip de govern amb 12 alliberats ni està ni se li espera”.

“No podem perdre oportunitats. I més ara, amb les 

institucions bolcades oferint recursos als ajuntaments. 

Aquest equip de govern no té projecte de poble ni cap rumb. 

I les conseqüències les paga el poble. Estem perdent el tren 

de les oportunitats. I això és renunciar al futur de Cocentaina. 

Des del Col·lectiu-Compromís no ens conformem i volem fer 

del poble un poble d’oportunitats i amb futur”, afirma Pla.

Per últim, des del Col·lectiu-Compromís s’explica que 

aquestes ajudes contra el canvi climàtic serien positives 

per a Cocentaina per mitigar els efectes negatius del canvi 

climàtic i per fer de Cocentaina un poble del segle XXI.

Cal recordar que aquestes ajudes de la Conselleria de Medi 

Ambient de la Generalitat Valenciana eren per a:

-Integració del canvi climàtic i infraestructura verda en la 

planificació i gestió urbanística i intervencions en l’espai urbà

-Adaptació d’edificis públics per a previndre l’excés de 

calor i millorar l’eficiència energètica. 

-Obertura de «refugis climàtics», equipaments que 

mantenen temperatures apropiades, oberts a l’ús públic en 

períodes de calor excessiva.

-Aplicació de solucions basades en la naturalesa orientades 

a laprevenció de riscos associats al canvi climàtic en espais 

urbans i periurbans: riscos per altes temperatures, risc 

d’incendis en l’espai urbà-forestal, inundacions, fenòmens 

costaners, sequeres, etc.

-Intervencions en espais públics orientades a atenuar 

l’efecte illa de calor urbana (ombreig natural o artificial de 

carrers i places, reducció de la impermeabilitat del sòl, 

captació d’aigües pluvials, creació de microclimes amb 

làmines d’aigua, aplicació de solucions bioclimàtiques, etc.)

-Increment de la biodiversitat urbana i millora dels hàbitats 

per a la vida silvestre: 

-Millora de la infraestructura urbana verda i blava, 

caracteritzada per la multifuncionalitat: restauració de 

trams urbans de rius, zones inundables per a fer front en 

les avingudes extremes, millora de la connectivitat natural 

entre el medi urbà i periurbà, sistemes de drenatge urbà 

sostenible, etc.

-Disseny i implantació de zones de baixes emissions.

-Projectes a escala de barri que incidisquen sobre 

el metabolisme urbà, amb solucions més pròximes als 

processos naturals, aprofitant l’espai públic, espais urbans 

infrautilitzats i equipaments en desús per a integrar 

components d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.
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Ciudadanos de Cocentaina, insta a la Concejalía de 
Deportes, a habilitar una zona en el pabellón para 
espectadores con movilidad reducida  
Grupo Municipal Ciudadanos Cocentaina

E
l Grupo Municipal Ciudadanos de Cocentaina, insta 

a la Concejalía de Deportes, a habilitar una zona en 

el pabellón del polideportivo para espectadores con 

movilidad reducida. 

Ante la renuncia por parte del Ayuntamienro a la 

subvención de Diputación, por motivos que no entendemos, 

y alegando falta de tiempo para confeccionar el proyecto 

y el consiguiente pliego de condiciones. Una vez más, la 

accesibilidad al pabellón, para personas con movilidad 

reducida, queda pospuesta para más adelante. 

Viendo que se hace necesaria una solución (lo más 

rapida posible), ante este problema, este Grupo municipal 

insta y propone al equipo de Gobierno, tomar medidas al 

respecto, evidentemente ajustándose a la normativa de 

seguridad vigente, para habilitar una zona a píe de pista 

con la suficiente visibilidad para los asistentes a cualquier 

evento, bien deportivo o de otro índole que así lo deseen. 

Falta de pago a trabajadores desde la Feria de Todos los 
Santos de Cocentaina
Sindicato de Empleados Públicos (FESEP)

D
esde Sindicato de Empleados Públicos (FESEP) 

nos gustaría insistir nuevamente en dejar claro a la 

Alcaldesa de Cocentaina y a su respectivo equipo 

de Gobierno que el Sindicato FESEP vela por los intereses 

y defensa de los derechos de todas las trabajadoras y 

trabajadores del Ayuntamiento Cocentaina, que no se les 

olvide.

Desde este Sindicato nos gustaría informar a la ciudadanía 

la falta de diligencia que está teniendo este equipo de 

gobierno con aquellos trabajadores que acudieron a reforzar 

la seguridad en esta pasada Feria de Todos los Santos, a los 

cuales a día 20 de enero de 2022 aún se les sigue debiendo 

la prestación de sus servicios en esta pasada feria.

Tampoco entendemos como esta corporación aún no ha 

abonado los atrasos correspondientes a la actualización de 

las horas extraordinarias que corresponden al periodo que va 

entre enero y junio de 2021, actualización correspondiente 

a la subida anual del 0,9 fijada por el gobierno nacional. Ni 

tampoco entendemos porque no se le están abonando a 

algún funcionario la cantidad que le corresponde por ley a 

los funcionarios en relación a los trienios, llegando a superar 

la cantidades de 500€. Mucho alardear de dinero, pero no 

pagan a sus trabajadores lo que es suyo, mucho alardear 

de buena gestión.

Además nos gustaría aprovechar esta noticia para 

recordarles al equipo de gobierno que dejen de ensuciar 

la imagen de este Sindicato y que en vez de confundir a la 

gente con sus ‘’informaciones’’, más valdría que dedicaran 

ese tiempo en abonar a estas personas sus correspondientes 

cantidades por entregar su tiempo en velar por el buen 

funcionamiento y por proporcionar una mejor seguridad en 

dicho evento o por lo menos, dígnense en transmitirles algún 

tipo de explicación por el gran retraso que están sufriendo 

con el pago de sus retribuciones. Por lo descrito este 

sindicato se ha visto obligado a intervenir en el asunto y más 

todavía al habernos llegado multitud de quejas de diferentes 

trabajadores y trabajadoras, que día tras día se encuentran 

descontentos ante la falta del pago por sus servicios 

prestados, lo que podría provocar que en las próximas Ferias 

no quisieran reforzar la misma, y más cuando se observa 

por parte de estos trabajadores que este Ayuntamiento 

alardea de ese superávit de casi 7 millones de euros en 

las arcas públicas, motivo por el cual estos trabajadores 

no llegan a entender el porqué del retraso en sus pagos.

Por consiguiente, nos preguntamos y suponemos que 

en todo momento la Alcaldesa y el resto de su equipo de 

gobierno, desde Noviembre habrán cobrado sus respectivas 

nóminas y su respectiva paga extra de Navidad, verdad? 

Pues al igual que ustedes les agradeceríamos que hicieran 

lo mismo con los trabajadores que hicieron que funcionara 

el servicio público en el evento de la Feria de Todos los 

Santos de Cocentaina.

Para finalizar nos gustaría recordar que el sindicato FESEP 

realiza todas sus acciones en defensa de los derechos de las 

trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Cocentaina 

tanto con los funcionarios, ya sean de carrera como interinos, 

así como de todo el personal laboral y todo ello sin tener en 

cuenta en ningún momento las funciones que realicen ni al 

departamento de al que pertenezcan, nuestra labor y nuestro 

trabajo siempre será el camino para velar por sus derechos.
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El passat 5 de gener vam rebre a la pedania 
de L'Alcúdia la visita de Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient. Després d'un any sense 
celebrar-se a causa de les restriccions 
sanitàries. Van omplir d'esperança al poble, 
oferint-los regals als xiquets i majors. A l'any 
que ve els demanem que vinguen carregats 
de molta il·lusió. 
Moltíssimes gràcies a Melcior, Gaspar i 

Baltasar per la seua generositat en un dia 
tan especial.

La Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. celebró su 
asamblea anual 
Cooperativa Agrícola Católica Cop. V.

E
l pasado día 27/12 la Cooperativa celebro su asamblea 

anual correspondiente al ejercicio 2020/21 finalizado 

el  30/06/21, en el Centre Cultural El Teular de esta 

Villa, en esta cita estatutaria anual  se da cuenta a todos los 

socios del ejercicio cerrado y de aspectos como Inversiones, 

Comentarios sobre la marcha de la cooperativa, Perspectivas 

del ejercicio 2021/22,Actividades de I+D, y Sobre riesgos e 

incertidumbres a los que se enfrenta la cooperativa, en  el 

informe de gestión por parte de la Dirección, igualmente el 

auditor dio lectura  al informe de  auditoría realizada como 

cada año , sin ningún salvedad, siendo aprobadas las 

cuentas formuladas a continuación con resultado positivo 

en todas las secciones por unanimidad de los presentes.

A continuación, se dio cuenta de las personas que se 

incorporaron estatutariamente al Consejo Rector y los que 

fueron renovados en sus puestos. 

Posteriormente por  parte el presidente Rafael Montava 

dio cuenta de los hitos mas importantes ocurridos en el 

citado ejercicio, como la participación accionarial  de la   

Cooperativa  en Mediterránea Gourmet Olive Oils s.l. y su 

positivo resultado en el ejercicio realizado, el éxito del II 

AOVE FORUM INTERNACIONAL FIRA DE TOTS SANTS  

Presidente/Auditor/Abogado/Gerente/Jefa de contabilidad

DE COCENTAINA, el Premio de Igualdad de Oportunidades 

recibido de la mano del Ministro de Agricultura en Madrid 

, el Covid, El Oleoturismo emprendido por la Cooperativa, 

acciones en las redes sociales, y  la autorización del C.A.E 

(Comité de Agricultura Ecológica) como almazara ecológica, 

entre otros puntos de interés, pasando  posteriormente a 

ruegos y preguntas donde se dieron cumplida contestación  

a las  solicitadas.

Sin mas asuntos que tratar se cerró la Asamblea Anual.
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Sant Hipòlit patró de Mèxic
Heli Agulló Alós

E
l passat mes de desembre una família contestana va 

visitar Ciutat de Mèxic. Com sabia que Sant Hipòlit és 

patró de la ciutat, van decidir anar a veure’l a la seua 

església, situada a l'encreuament del Passeig de la Reforma 

i Avinguda Hidalgo. Allà ens van informar que Sant Hipòlit 

havia estat al centre del retaule major fins que en 1982 la 

imatge de Sant Judas Tadeo, a causa de la devoció popular, 

fou col·locada al centre del retaule major i Sant Hipòlit a 

l’esquerra.

El Temple de” San Hipólito y San Casiano” fou edificat pels 

espanyols per a commemorar la pressa de Tenochtitlán, el 

13 d’agost de 1521, damunt l’ermita nomenada dels Màrtirs 

on es guardaven els ossos dels soldats que van caure en la 

derrota de la “Noche Triste”.

L’any 1547, el rei Carles V va ordenar que a aquella 

església es fera cada any una commemoració el 13 d’agost 

per totes aquelles ànimes que allí havien mort. Per molts 

anys es feia una desfilada des del Palau Nacional fins a 

l’església de Sant Hipòlit.

L’any 1599 van començar a construir el temple que derruït, 

en afonar-se la cimentació, es reinicia en 1717 i les obres 

acabaren en 1739. En 1740 es construeixen les dues torres 

i la façana amb elements d’influència mudèjar.

Fou declarat Monument Nacional en 1931. 

Actualment el temple de “San Hipólito" i "San Casiano” és 

més reconegut com el santuari de "San Judas Tadeo", fet 

que no resta importància al seu valor històric.

Les siluetes que acompanyen el monument de Sant Hipòlit 
ja han tornat al seu lloc
Redacció

A
bans d'acabar 2021 van concloure els treballs 

d’adequació del Monument de Sant Hipòlit ubicat 

a la Plaça Alcalde Reig de #Cocentaina. Les figures 

del moro i cristià, que foren víctimes d’un acte vandàlic, 

han tornat al seu lloc gràcies a la reconstrucció feta per 

Fundiciones Bou d’Alcoi.
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Ja han prés possessió els càrrecs de les Festes Patronals de 2022
Redacció

E
l Monestir de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina 

va acollir el dissabte 15 de gener per la vesprada 

el traspàs de càrrecs entre els protagonistes de les 

festes patronals de la Mareta del 2021 i els que assumiran 

aquestes funcions en el mes vinent d’abril. Aquest acte té lloc 

habitualment entorn del 17 de gener, festivitat de Sant Antoni 

Abat, i sempre se celebra en la capella del Palau Comtal.

En aquesta ocasió es va haver de canviar la ubicació, a 

causa d’unes obres que s’estan desenvolupant a l’interior 

del mateix Palau i, per aquest motiu, es va efectuar dins 

del monestir.

L’acte va començar amb el res solemne de les vespres i 

seguidament Celia Torregrosa va cedir el testimoni a Vicent 

Gisbert com a encarregat de declamar la súplica en aquest 

2022;  Tanmateix, Germán Mollà Figuerola, Elia Martínez 

Payà i Bruno Cortés Oltra van rebre de mans dels seus 

predecessors els símbols que els acrediten com Conde (el 

ceptre), Comtessa ( un rosari) i Mossèn (un Quadre amb la 

Icona de la Mareta). Cal recordar que en 2021, i després de 

no haver-ho pogut fer en 2020 a causa del confinament, van 

exercir aquesta responsabilitat Pablo Jordà (Conde), Celia 

Boyero (Comtessa) i Joan Ferri (Mossèn).

En la recta final d’aquest traspàs de càrrecs, els 

recentment proclamats com a protagonistes de les festes 

de la Mare de Déu de 2022 van pujar al cambril per a visitar 

de prop a la Verge del Miracle. 

I és que així comença un any especial en el que ja sabem 

que la presentació del Cartell i pregó serà el 26 de febrer 

(acte que Ràdio Cocentaina els oferirà com sempre hem 

fet en directe)  i que culminarà a l’abril (dilluns de Pasqua 

seran les fogueres) amb la trilogia que la Pia Unió organitza 

per venerar a la Patrona Contestana i en la que esperem, 

que la cosa estiga més estabilitzada i puguem venerar a la 

Mare de Déu com ho hem fet, o almenys, de la manera més 

semblant possible.
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Inma Ribelles i Ruth Pérez autores del cartell anunciador 
de la Setmana Santa Contestana

Redacció

Mari Nieves Pascual serà la pregonera

E
l passat 17 de gener, des de la Junta Central de 

Confraries de Setmana Santa feien públic les persones 

elegides per a realitzar el cartell i el pregó de la 

pròxima Setmana Santa. Enguany és la confraria del Crist 

dels Llauradors l’encarregada de coordinar tots els actes 

que envolten la Setmana Santa contestana i la confraria 

presidida per Asun Jordá i Alfredo Ruiz van pensar en tres 

confrares per ser la imatge i la paraula de la festa cristina 

més important de tot l’any:

-El cartell de la Setmana Santa serà realitzat per Inma 

Ribelles Albors i Ruth Pérez Ribelles. Mare i filla, i les dues 

membres de la confraria. Inma Ribelles va estar en la junta 

passada del Crist i a més, ha estat la responsable de la 

restauració, cura i cuidat de la imatge més antiga que tenim 

al poble: el Crist dels Llauradors. És una talla realitzada 

per l'escultor valencià Joan Ximénez i encarnat pel pintor 

i daurador Sebastiano Zaydia en el 1596, artista de gran 

renom de les terres valencianes. La imatge és una talla 

excepcional que ha resistit al pas del temps, les guerres, els 

incendis… conservant-se fins als nostres dies. Artísticament 

la talla se situa en l'última fase del Renaixement espanyol.

-El pregó de la Setmana Santa serà realitzat per Mari 

Nieves Pascual Mur. Ella serà l’encarregada de preparar-nos 

per a viure de manera intensa i personal, els dies grans de la 

trilogia Pascual. També està molt vinculada a la confraria, ja 

que és membre confrare, i el seu home, Natxo Ferrándiz ha 

presidit la confraria, a més de ser portador del Crist.

L’acte se celebrarà a l’Església de Santa Maria el 26 de març.

Tanmateix la confraria del Crist dels Llauradors ha preparat 

altres actes que envolten la Setmana Santa, però d’això els 

en parlarem el mes que ve, ja que enguany, la Setmana 

Santa cau alta: la Quaresma la començarem el 2 de març 

amb el dimecres de cendra; el 10 d’abril serà Diumenge de 

Rams i ja el dia 14, celebrarem el Dijous Sant. Un apunt, 

dilluns de Pasqua seran les fogueres de la festa de la Mare 

de Déu (18 d’abril).

Recordem que la Junta Central de Confraries la conformen 

les confraries que actualment processen Divendres Sant (és 

quan ixen totes juntes perquè durant els dies de Setmana 

Santa hi ha diferents processons). Aquestes són: la confraria 

de Sant Cristòfol; la confraria de Jesús de l’Hort (Convent 

dels Pares Franciscans); confraria del Crist de la columna 

i confraria de l’Ecce Homo (parròquia de Santa Maria); 

confraria de Jesús Nazareno (monestir de la Mare de Déu); 

confraria de la Dolorosa (parròquia de El Salvador); confraria 

del Crist dels Llauradors i arxiconfraria del Santíssim 

Sacrament (parròquia de Santa Maria).
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Campanya reciclatge de vidre entre els establiments 
hostalers
Isabel Sancho/ADL

L
'Ajuntament de Cocentaina posa en marxa una 

campanya per a impulsar el reciclatge d'envasos de 

vidre en el sector hostaler de la localitat. 

La iniciativa, en una primera fase, començarà amb la 

realització d'enquestes i entrevistes als tots els establiments 

d'hostaleria de la localitat, per a conéixer de primera mà 

quines són les seues necessitats i poder adequar els 

recursos existents. A més, s'ofereix informació detallada als 

locals de com reciclar correctament i dels avantatges socials, 

econòmiques i mediambientals que té el reciclatge de vidre. 

En una segona fase, i per a facilitar el reciclatge de 

vidre en el canal Horeca (Hostaleria, Restauració i Servei 

d'àpats), s'instal·laran contenidors especials, dotats amb 

una boca més ampla, que permeten el reciclatge de grans 

quantitats de vidre com les generades pels hostalers. També 

s'entregaran poals adaptats amb rodes per a facilitar el 

transport dels residus de vidre i el seu posterior buidatge 

en els contenidors. 

El sector de l'hostaleria i la restauració és un dels eixos 

fonamentals per a incrementar la taxa de reciclatge, ja que 

en ell es consumeixen prop del 50% dels envasos de vidre 

d'un sol ús que es produeixen a Espanya. 

Dades de reciclatge de vidre a Cocentaina

Segons les últimes dades disponibles corresponents a 

2021, els ciutadans de Cocentaina van reciclar un total de 

270.967 quilograms d'envasos de vidre. Això suposa que 

cada ciutadà va reciclar una mitjana de 23,5 quilograms 

de vidre. 

Respecte a la taxa de contenerització, Cocentaina se situa 

amb una mitjana de 144 habitants per contenidor, comptant 

en l'actualitat amb un total de 80 iglús per als residus 

d'envasos de vidre instal·lats en tota la ciutat.

Beneficis mediambientals del reciclatge 
de vidre

El vidre que es deposita en els contenidors es recicla al 

100% i s'utilitza per a la fabricació de nous envasos, de 

manera indefinida i sense perdre les propietats originals.  

Reciclant vidre evitem el creixement dels abocadors. 

Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi 

climàtic. En usar calcín – vidre reciclat – en la fabricació 

de nous envasos s'evita l'extracció de matèries primeres de 

la naturalesa, evitant l'erosió dels sòls i la desforestació del 

nostre entorn. 

A més, es minimitza l'emissió de CO2 en el procés de 

fabricació i s'estalvia energia. 

ATENCIÓ   NO  HEM DE DEPOSITAR EN L'IGLÚ VERD 

DEL VIDRE:

-Taps d'envasos, tapes metàl·liques de pots de conserves 

(es depositen en el contenidor groc).

-Bombetes, tubs fluorescents ( Gestor autoritzat -botiga 

on s'han comprat)

-Espills i cristalls (de casa, de cotxe, o d'ulleres), 

porcellana, gots, bosses. Aqueixos materials es depositen 

en el contenidor verd per a la matèria orgànica o a l'ecoparc.

Volem animar-te a participar i aconseguir uns bons hàbits 

per a tu i per al planeta.

# crisiclimàtica: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Saúl Santonja, president de Teló Teatre
Redacció

E
ncetem l’apartat cultural d’aquest mes de febrer i 

tornem a fer valdre la Mostra de Teatre amateur Vila 

de Cocentaina. Després d’un any apagada a causa de 

la pandèmia, en aquest 2022, celebren la 22 edició d’un 

esdeveniment que sempre ha posat Cocentaina en el mapa 

del teatre amateur: durant 21 anys, febrer i Cocentaina 

ha sigut referent de la cultura teatral, durant 21 anys han 

desfilat pel nostre escenari del Teular les millors companyies 

amateurs de l’art de Thalia, una mostra que s’ha consolidat 

i que a més, sempre ha tingut el suport de la Federació 

Valenciana de teatre qui ha posat la Mostra d’exemple, de 

com s’han de fer les coses perquè el públic puga gaudir 

d’un art tan versàtil com el teatre en totes les seues varietats: 

musical, infantil de comèdia, de tragèdia...

Quan es va decretar la pandèmia i es va parar el món, la 

cultura va eixir molt mal parada: es van suspendre concerts, 

actuacions... i Teló Teatre ha viscut un any i mig complicat, 

sense representacions per la complexitat d’assajar en grup 

i altres. Any difícil en el qual no ha decaigut l’ànim dels 

teatrers i teatreteres, però on les arques del grup s’han vist 

sota límits al no rebre cap mena de subvenció per no poder 

realitzar cap actuació. L’any passat ja semblava que les coses 

anaven a moure’s i fins i tot, Teló Teatre ha pogut recuperar 

la docència a les escoles com a activitat extraescolar, amb 

tot, organitzar una Mostra de nivell i qualitat significa tindre 

un colxonet econòmic, perquè des de sempre, la Mostra 

l’ha sufragat el mateix grup: Teló Teatre.

Doncs, bé, per encetar aquest mini especial que la revista 

dedica a la Mostra, hem parlat en Saúl Santonja, ell és de 

sobra conegut: artista de l’agulla i de l’escenari, implicat 

en tot allò que envolta al seu poble i les seues tradicions, i 

també, president de Teló Teatre. Volíem que ens presentara 

com serà la 22 edició de la Mostra de Teatre Amateur Vila 

de Cocentaina.

-Saúl, enguany tornem a omplir febrer de bon teatre. 

Després d’un any de sequera, la cultura teatral torna a 

Cocentaina i ho fa amb força

-Sí, la veritat és que hem tingut un any i mig molt 

complicat. Teló Teatre durant tot l’any realitza diferents 

actuacions com el Dia Mundial del Teatre, l’obra d’estiu, el 

teatre de les escoles i com no, el plat fort que és l’organització 

i participació i cloenda de la Mostra de Teatre. Hem passat 

de tindre una agenda plena, a parar en sec per culpa del 

que tots sabem massa. Amb tot, mai hem deixat de creure 

en la Mostra. L’any passat no va poder ser, però a mesura 

que avançàvem a l’estiu i anaven alçant-se les restriccions 

teníem clar que volíem apostar per la Mostra i tirar endavant 

amb ella. La Federació Valenciana de Teatre ens té com 

un referent i nosaltres teníem clar que no podíem deixar al 

poble sense la Mostra. Ara bé, el grup no podia fer-se càrrec 

de les despeses que du la Mostra. Tin en compte, que Teló 

Teatre sempre s’ha fet càrrec de pagar el cànon del Teular, 

del catxé dels grups convidats, cartelleria... La Mostra eren 

4 setmanes, la vam passar a tres perquè no podíem absorbir 

el catxé de les quatre setmanes. Després vam comptar amb 

l’aportació de la Seu Universitària però enguany, al no haver 

fet cap representació, no podíem afrontar la Mostra i la 

veritat, tot i que teníem ganes, la cosa no estava clara. A la 

fi, l’Ajuntament de Cocentaina ha assumit la Mostra i tot i que 

l’organitzem des de Teló teatre, serà el Consistori qui faça 

possible que en este any, la Mostra torne a Cocentaina. Vam 

tindre una intensa reunió amb l’alcaldessa, Mireia Estepa i 

el regidor de Cultura, Ivan Jover i Mireia va manifestar el seu 

desig i total recolzament de l’Ajuntament a la Mostra perquè 

oferim cultura de qualitat a Cocentaina i a la comarca durant 

tot aquest mes de febrer.

-Què ens presenta la 22 edició de la Mostra de teatre Amateur?

-Hi haurà de tot. Sí que és cert que l’Ajuntament estava 

adscrit al Circuit valencià de Cultura i ahí hi ha diferents 

grups professionals, en principi anava a dur-se un grup 

professional, però a la fi, com que no es va poder dur a 

terme, serà un grup amateur el que hi participarà en aquesta 

Mostra. Quan vam llançar la convocatòria no sabíem la 

resposta dels grups que voldrien participar a causa d'esta 

pandèmia, però la veritat és que una vegada més s’ha 

posat de manifest el valor de la Mostra i la importància que 

aquesta té dintre del panorama teatrer de la Comunitat, 

recordem que la nostra Mostra és una de les més antigues 
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i reconegudes dintre de la Federació valenciana de teatre 

amateur. A la fi vam tindre 25 sol·licituds per participar en 

la Mostra i d’eixes n’hem triat una, serà l’obra que ens durà 

Teatre Circ d’Alcoi.

-Enguany són tres setmanes també, veritat?

-Sí. Tindrem tres setmanes de teatre. L’última setmana de 

febrer no en tindrem perquè eixe dissabte és el Pregó de la 

Mare de Déu i no volem solapar actes, ens agrada que la 

gent del poble puga acudir a tot i no haja de triar on anar.

-Què podrem veure i quines companyies actuaran en la 

Mostra d’aquest 22?

- Aquest any enceta la mostra, la benvolguda obra per 

a disfrutar en família dedicada als més menuts de casa; 

"Cachivaches" a càrrec del grup "ClownDestino Teatro, el 

diumenge 6 de febrer a les 12:00h del migdia al Teular. En 

segon lloc el grup seleccionat d'aquest any i que actuarà el 

pròxim dissapte dia 12 de febrer a les 20:00h al Teular és 

"Teatre circ" companyia que ve de la població veïna d'Alcoi, 

els quals ens representaran "La Tortuga de Darwin". I ja per 

finalitzar Teló Teatre farà la clausura d'aquesta mostra, que 

pese les dificultats sanitàries i crisis al món de la cultura, 

Teló Teatre lluita perquè seguisca ardent la flama del teatre 

Amateur, i ho farà amb la representació de "Berenàvem a 

les fosques"

-Com està el tema de les entrades? Hi haurà bons com 

altres edicions?

- No, com la Mostra està subvencionada per l’Ajuntament 

no hi haurà bons. A més, l'obra "Cachivaches" realitzada el 

dia 6 de febrer a les 12:00 h al "Teular" i l'obra "La tortuga 

de Darwin" representada el dia 12 de febrer a les 20:00h al 

"Teular", seran amb entrada gratuïta que hauran d'adquirir 

mitjançant la plataforma de venda en línia: entrades.

cocentaina.es

D'aquesta manera l'obra de casa, la de Teló Teatre titulada 

"Berenàvem a les fosques" representada el dia 19 de febrer a 

les 20:00h tindrà un cost de 5€ i l'adquisició de les entrades 

serà tanmateix a entrades.cocentaina.es. No obstant podreu 

trobar ajuda per a l'adquisisió de les entrades a la "Casa de 

la Joventut" en el seu horari habitual, o poder adquirir-les el 

mateix dia de la representació a la taquilla del Teular.

-Com s’ha pres el grup la tornada de la Mostra? Com a 

president, com veus a tots els teatrers i teatreres del grup?

-Doncs molt bé i amb moltes ganes. En el grup tenim 

molta il·lusió perquè a tots ens agrada el teatre i aquesta 

crisis sanitària crec que ens ha enfortit més i ens ha deixat 

les coses molt clares: estimem el teatre, el que fem i també 

sabem que mentre l’Ajuntament patrocine la Mostra, aquesta 

podrà dur-se endavant. Nosaltres hem presentat també 

el calendari que tenim previst per a aquest 2022, si bé 

l’encetarem amb la Mostra, seguirem amb el Dia Mundial 

del Teatre, ja estem treballant en ell, i també amb l’obra 

d’estiu que fem al Pati d’armes i que s’emmarca dintre dels 

actes festers dels Moros i cristians, sense oblidar la nostra 

participació en les ambaixades festeres. Lamentablement 

no podem posar en el calendari la representació del teatre 

a les escoles, ja que de moment segueix vigent la normativa 

de classes bombolla i aquesta festa del teatre infantil a 

l’escenari implica ajuntar als tres col·legis. Sí que és cert 

que seguim impartint teatre a l’escola, però ja veurem de 

fer alguna representació per separat o el que la normativa 

sanitària ens deixe fer.

Com et deia, Teló Teatre és un grup que s’enforteix davant 

les adversitats, tot i que és cert que trobem a faltar als nostres 

majors del grup que per precaució i prevenció han decidit 

estar a la barrera. Fa por ajuntar-se tots i més encara, amb 

els nostres veterans que són l’emblema del grup, els hem 

de cuidar perquè quan s’alce açò, puguem pujar de nou 

tots a l’escenari i fer allò que tant ens agrada: entretindre al 

públic amb l’art del teatre.

-Saúl, enguany, Teló Teatre tindrà un debut en la direcció 

de l’obra

-Sí, per allò que et deia de les complicacions d’ajuntar-se 

tots a l’hora d’assajar i tindre cura dels nostres veterans. 

Joan Aura, membre del grup, és el director de l’obra que 

presentem i que clausura la Mostra. Ell ha comptat amb 

l’ajuda de José Miguel López i Paco Insa. Joan du molts 

anys participant en el teatre de la Fpa Beniassent i té 

experiència entre bambolines, no sols damunt de l’escenari. 

Ha sigut el moment ideal perquè es llance i encetar també 

una nova etapa en la direcció d’obres i engreixar el nostre 

currículum de directors perquè així, tenim també més 

versatilitat i varietat a l’hora que els actors puguem fer-se 

grans i treballar a les ordres de nova gent que sempre 

compta amb l’assessorament dels nostres grans com José 

Miguel o Paco Insa.

-Saúl, quin seria el teu missatge per a la gent que ens llig

-Doncs el diria que han d’eixir i vindre al Teular, sempre 

amb precaució, però que s’ha demostrat que la cultura és 

segura i ací a Cocentaina, complim a rajatabla la normativa 

que marca Conselleria per a evitar possibles contagis. 

M’agradaria que la gent sabera el sacrifici que du organitzar 

una Mostra i més enllà, el sacrifici dels actors amateurs: ho 

tenim com un hobbie, perdem hores d’assajos de manera 

altruista perquè ens agrada el que fem, tot i que ja us dic que 

assajar en mascareta i haver de limitar els quadres i escenes 

per no ser massa gent, no està sent massa fàcil, però com 

tenim ganes d’oferir-li al públic el millor que sabem fer, estem 

ací al cent per cent. Esperem no defraudar-los, tenim una 

gran Mostra per a Cocentaina i volem que este esdeveniment 

torne a les cartelleres i torne a omplir febrer de bon teatre. 

Gràcies a l’Ajuntament Cocentaina estarà en els escenaris 

del teatre al mes de febrer. Que la gaudisquen bona cosa!!!
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Marga Reche Sanchis, tota una saga d’artistes
Redacció

I 
seguint en aquest mini especial que la revista dedica a la 

Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina, continuem 

repassant la trajectòria dels actors i actrius del grup. Com 

cada any, la junta ens designa un dels seus membres. En 

aquesta edició de la 22 Mostra de Teatre tenim amb nosaltres 

a Marga Reche Sanchis. Clar, quan escoltem el cognom 

Reche, el vinculem directament al món del teatre: “ de casta 

le viene al galgo” o “de tal palo tal astilla” o “artista com 

son pare” són algunes de les frases que ens venen al cap 

perquè Marga Reche és filla d’un dels grans de Teló Teatre, 

però també és germana de dos actors i filla d’una dona que 

sense eixir a escena (o mínimament) ha apostat pel teatre 

des de darrere, fent tot allò que no es veu i fent possible que 

la saga Reche tinga un lloc privilegiat en el grup Teló Teatre.

Marga fa 30 anys que està vinculada al món del teatre. El 

gran Luis Reche, son pare, des de sempre havia participat en 

el teatre, però va deixar d'anar un temps per motius laborals, 

i va ser de la mà de la seua filla Marga, quan Luis va tornar 

al teatre. Marga es va apuntar a l’extraescolar de teatre del 

col·legi. Allí va conéixer a Paco Insa que va ser el seu primer 

director a l’escola “quan vaig anar a casa li ho vaig dir a 

mon pare i em va dir, -dis-li a Paco Insa que eres la filla 

de Reche- perquè Paco era un enamorat de món pare als 

escenaris” i arran d’ahí, em vaig enganxar a aquest món i 

mon pare va tornar, venint després el meu germà i la meua 

germana”. Per tant el seu debut a l’escenari teatral va ser en 

el teatre a les escoles i ens contava que “va ser molt curiós, 

perquè l’obra que havíem de representar va ser a octubre 

i aleshores, un dels actors no va poder eixir i va eixir el 

meu germà, però a última hora, un altre dels actors va 

fallar i va eixir mon pare, vaig tindre un debut familiar”.

Quan un tasta aquest món, l’enganxa i Marga no es va 

conformar en ser part del teatre a les escoles, sinó que va 

entrar a formar part de Teló Teatre. “Ací vaig debutar amb 

“El metge a garrotades”, tenia un paper xicotet, però 

guarde amb molta estima aquesta obra perquè va significar 

que jo ja era part del grup, un debut emocionant, ja era 

teloteatrera”.

Marga és una actriu polifacètica, no està encasellada en 

cap mena de paper tot i que el que més li agrada interpretar 

són els papers de roïna “no em preguntes per què, però 

m’agrada ser la mala de l’orba, és un repte clavar-me en 

eixos papers. Soc conscient que fer riure en una obra és 

molt complicat, ser actriu de comèdia és molt difícil, 

amb tot, cal clavar-se en el paper i quan et confien un 

personatge, donar el màxim de tu, no ja per l’obra, que 

també, però sobretot pels teus companys. A mi em costa 

molt memoritzar un paper, jo me’ls aprenc més a base 

d’assajos, a mi m’agrada entendre al personatge i dur-lo 

al meu terreny i a partir d’ahi, treballar-lo, jo soc d’assajar 

bona cosa. Un bon actor deu saber-se el paper i fer-lo seu. 

La improvisació és bona, però ha de ser una improvisació 

en respecte cap als companys, perquè l’obra de teatre no 

és un actor, és el conjunt qui li dona l’èxit o el fracàs”.

Tot i que no l’hem vista en un paper principal, Marga 

sempre ha sigut de les que ha estat en el grup, bé sobre 

l’escenari, darrere o en la junta del grup (on actualment és 

vocal). Marga a més, ha estat en l’ajudant de direcció del 

que són les ambaixades de Moros i Cristians, acompanyant 

als ambaixadors i coordinant el tema de la música i altres. 

Teloteatrera al cent per cent, troba en el grup una gran 

família “em sent molt orgullosa de format part d’este 

entramant de grans actors i actrius. Teló Teatre té gent molt 
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bona: Dolo o Milagro són un referent en el teatre, elles es 

mengen l’escenari. El meu germà Luis i tota la generació 

de “jovenetes” que hem crescut en el teatre. I quan dic 

que som una família ho incloc tot: els bons moments i 

els no tan bons, sempre has tingut una mà, un somriure 

i una ajuda per al que has necessitat. Sí que és cert que 

per motius de feina i de família, estos anys he estat més 

“inactiva” però mai m’he desvinculat del grup i sempre 

he ajudat en allò que m’han demanat”.

Filla de Luis i germana de dos actors, li preguntava a 

Marga com es vivia el teatre a casa “per a mi és un orgull 

ser de la família Reche-Sanchis. Mon pare era un gran 

actor i director, al meu germà també el coneixeu, és capaç 

d’adaptar-se a qualsevol paper: còmic o dramàtic; la meua 

germana Lorena és molt bona actriu, tot i que no ha tingut 

tantes oportunitats de demostrar-ho, ma mare és un pilar 

fonamental perquè encara que ella ha eixit poc, ha estat 

ajudant-mos i recolzant-nos en tot. Jo em considere la més 

fluixa de tots. Jo tinc la virtut de ser natural, d’adaptar-me 

a qualsevol paper i ser constant a l’hora d’aprendre-m’ho, 

perquè com et deia, no m’agrada memoritzar, m’agrada 

entendre’l i adaptar-me'l. Sí que és cert que el que tota 

casa siguem d’aquest món té avantatges perquè tots 

compartim gust i podem parlar de com estem vivint-ho, 

com ho veiem...en ma casa portem el teatre en la sang”.

Marga és mare de dos xiquets i sens dubte, vol que el 

teatre siga part de la seua vida, (si ells així ho volen) “ a mi 

el teatre m’ha aportat el fet de saber estar i parlar en la 

gent, el fet de mantindre la compostura davant el públic, 

saber comunicar i arribar a la gent. Ser teloteatrera m’ha 

ajudat també a afrontar moltes situacions diàries, de la 

feina. En casa, el meu home respecta aquesta afició i 

també ajuda en el que pot. Tant de bo que algun dia puga 

actuar també en els meus fills, com ho he fet jo en mon 

pare!!! Això no té preu ni es pot descriure”.

Trenta anys en el món del teatre dona per a molts papers, 

molts moments, però sens dubte si hi ha una obra que ha 

marcat a Marga, ha sigut “La dama del alba” perquè 25 

anys després de la seua estrena en Cocentaina, el meu 

germà i jo vam eixir en el paper de món pare i vam tindre la 

sort de poder participar també quan es va tornar a fer amb 

motiu dels 50 anys. És una obra en la qual hem crescut. 

Però sens dubte, Teló Teatre em deixa molt bons moments, 

molts bons records i moltes anècdotes. “Mirandolina” per 

eixample, va ser una obra que vam rodar prou, per diferents 

pobles i en una de les actuacions, vam improvisar tant que 

les pobres apuntadores quan vam acabar l’actuació ens 

van dir – a la pròxima obra ens passeu el guió de l’obra-, 

eren Mitos i Mari Carmen. També recorde un altre poble on 

les campanes sonaven a cada quart d’hora i quan intuíem 

que anaven a tocar callàvem...i així podria estar tota la 

vesprada contant anècdotes i bones estones”.

La història la forma cada actriu i cada actor, i Teló Teatre té 

un llarg legat de bons moments, bones actuacions que han 

fet que el grup seguisca creixent i seguisca caminat. Actrius 

que ho donen tot bé en un paper principal o secundari, 

actrius i actors que es fundeixen en cada obra que fan i que 

per molts anys que estiguen fora dels escenaris, sempre 

tindran la flama viva del teatre perquè la viuen, la senten 

i la transmeten: Marga Reche és una d’eixes. Esperem en 

breu veure-la de nou sobre els escenaris o darrere, dirigint, 

perquè de son pare no sols ha heretat l’art de saber estar a 

un escenari, sinó la valentia d’afrontar qualsevol repte que 

estiga relacionat en el món del teatre.

Gràcies Marga !!!
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Joan Aura, director de l’obra de Teló Teatre
Redacció

C
om és habitual, Teló Teatre, el grup amfitrió, serà 

l’encarregat de concloure la 22 edició de la Mostra de 

Teatre Amateur Vila de Cocentaina. És el grup local 

qui li posa el punt d’honor a aquest febrer teatral i cultural 

a Cocentaina.

“Berenàvem a les fosques” és l’òpera prima de Joan Aura, 

amb la que s’estrenarà com a director-actor. Per a sorpresa 

meua, Joan fa vora tres anys que pertany al grup, la seua 

naturalitat a l’hora d’actuar, m’havia fet pensar que ell feia 

ja molts anys que rodava sobre els escenaris. Lo seu era 

l’esport, el bàsquet concretament, però a l’acompanyar a 

la seua germana al teatre de la Fpa Beniassent i rebre una 

invitació informal de formar part del grup de part de José 

Miguel López, va fer que Joan s’enganxara al teatre i deixara 

de ser un actiu espectador, per passar a ser un tot-terreny 

del teatre.

-Joan, com i perquè et decideixes a ser director de l’obra 

que tanca la Mostra?

-A mi des de sempre m’ha agradat el teatre, de fet en ma 

mare, veia Estudio 1 en la tele i em tenia enganxat, però jo 

soc una persona molt tímida i aleshores no em veia preparat 

per a formar part d’aquest món. Però gràcies al teatre de la 

Fpa Beniassnet vaig coincidir en José Miguel i jo ajudant per 

darrere o en el que em manaven doncs anava fent i anava 

despertant eixa passió que sempre havia estat ahí. I a poc 

a poc, vaig entrar, bueno poc a poc no, ràpid perquè de 

seguida em van soltar al ruedo en un gran paper junt amb 

Luis i bé, ací estic. Lo de dirigir no m’ho havia plantejat mai, 

perquè no em veia preparat, però José Miguel t’inculca les 

ganes i t’anima que ho pots fer i Paco Insa també i dius, 

caram, si estos dos grans veuen que jo ho puc fer, serà 

perquè de deveres puc i ací estic, en més canes que mai 

però també en molta il·lusió per aquest nou repte. He de 

dir també, que ser director de Teló Teatre és “fàcil”, vull dir, 

el grup té gent molt bona, meravellosa i aleshores t’ajuda 

a tirar endavant. A més, tens la sempre ajuda dels qui són 

els meus metres com José Miguel i Paco i això és una gran 

tranquil·litat

-Ens presentes enguany l’obra “Berenàvem a les fosques”, 

per què tries aquesta obra?

-A mi m’agraden molt les obres clàssiques, però aquesta, 

la vaig llegir i la vaig visualitzar de seguida perquè tot i que 

fa 50 anys que es va escriure, malauradament continua 

sent actual i continua mostrant-nos que en la vida seguim 

amagant coses i que després del franquisme no hem canviat 

en molts aspectes, situacions que estem vivint hui en dia, un 

reflex d’aquesta societat que 50 anys després, segueix sent 

igual en molts àmbits. És una obra que em va agradar perquè 

té molt de sentiment i estic segur, o això espere, arribarà 

a cada espectador. Són com a tres cases: una burguessa 

acomodada, una família amb pocs recursos i un professor 

major que reflecteix eixa soledat que encara té la gent gran 

i a partir d’ahi passen coses....

-Ja sé que no ens pots contar més, cal que anem i la 

descobrim. Joan t’ha costat buscar als personatges que hi 

participen de l’obra?

-No, la veritat és que no. Teló Teatre té actors i actrius molt 

qualificats i és molt d’agrair que els busques i et diuen sí. 

Jo abans d’actor o director he sigut espectador i m’agrada 

molt la força i les taules que sobre l’escenari tenen actors 

com Luis o Milagro, però també m’agrada tindre present 

a altres actors de sempre com ara Lara o Aitor els quals, 

els he confiat un paper que els trau de la seua rutina, dels 

papers encasellats perquè donen a conéixer al públic eixa 

altra faceta que tenen, eixa versatilitat de poder interpretar 

altres papers
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-Joan, com eres com a director?

-Doncs soc una persona molt exigent. Sí que és cert que 

tot açò del Covid ens ha complicat els assajos i molt. Hem 

seguit totes les normatives de no aglomerar-se, de mantindre 

distàncies. Fa quatre mesos que estem assajant, és molt 

poc de temps però la situació sanitària així ens ho marcava, 

però, tinc la sort de tindre grans actors i actrius. Jo tinc les 

idees molt clares, sé el que vull, amb tot tinc molt clar que 

jo, com a director, soc qui col·loca les peces a l’escenari, 

però qui li dona color i vida a l’obra són els actors. Jo els dic 

el que vull, els demane que m’ho diguen en els ulls, màxima 

expressió, però no els impose. Ells tenen la llibertat de fer 

seu el personatge. Tenen molta qualitat i seguretat. A mi no 

m’agrada interrompre una escena, en finalitzar rectifiquem 

el que faça falta, però han d’acabar l’escena

-Veient la fitxa tècnica, no sols et trobem com a director, 

sinó que també eres actor de l’obra

-Sí, estic boig (ens riem els dos). No sé, a mi m’agrada 

actuar, però esta faceta de director, doncs també estic 

disfrutant-la i que millor que fer un debut en mi mateix. 

Seré l’últim que em sàpia el paper, perquè ara estic pendent 

dels demés i no tant del meu, però ara en esta recta final, 

ja “deixaré la direcció” perquè ells i elles ja saben el que 

vull i em centraré en el meu personatge. També és cert 

que tinc l’ajuda de Mari Carmen i les noves tecnologies són 

un punt a favor perquè podem gravar l’assaig en el mòbil i 

després veure-ho.

-Tal volta Joan, per a ser un bon director, cal ser primer 

actor, no?

-Bueno, és important saber estar sobre un escenari per 

comprendre després al director. El director té moltes coses 

al cap, perquè no es tracta sols dels assajos, distribuir 

personatges...és visualitzar l’escenari, que fa falta, vestuari, 

il·luminació... a mi m’agrada tindre-ho tot a punt, soc un 

punxa en això i estic buscant-m’ho tot jo. Tinc la sort, i torne 

a repetir, que Teló Teatre té un gran equip humà que té molta 

experiència i a penes demanes alguna cosa, t’ho facilita. 

Ser director és molta responsabilitat però estic disfrutant-ho 

perquè els actors i actrius estan disfrutant-ho. És un regal, 

pese a la responsabilitat que suposa, poder debutar en la 

Mostra de Teatre que diguem, és el Top Teen de tot l’any 

de Teló Teatre. M’agradaria poder seguir el legat que Paco 

Insa, José Miguel López o Ángel han deixat al grup. Cadascú 

tenim un estil, som de generacions diferents, però complau 

que vinga Paco Insa i et diga “em veig reflectit en tu, quan 

jo era jove i amb eixes inquietuds”, uff, és algo que t’anima 

a seguir endavant

-Com esperes viure aquest debut a la direcció sobre 

l’escenari?

-Doncs l’espere amb molta il·lusió, nervis... vull que els 

actors disfruten, que tinguen eixa xispa que sé que tenen, 

eixa màgia que fan que el públic entre en l’obra. Soc una 

persona que accepte totes les crítiques perquè no tots tenim 

els mateixos ulls i moltes crítiques sumen. No m’agradaria 

que eixes crítiques anaren cap als actors perquè és molt el 

sacrifici que fan: moltes hores d’assaig, de deixar d’estar 

en la família o amics per assajar i pense que l’actor déu 

de tindre sempre el respecte del públic, independentment 

que l’obra agrade o no. Jo espere que el públic gaudisca, 

que passe una bona estona. El teatre és sentiment i desitge 

poder despertar-li a la gent eixe sentiment d’alegria, rissa, 

enyorança...espere que eixe missatge que té l’obra arribe.

-La pandèmia complica les coses, amb tot, el públic pot 

estar ben segur de què va a veure una gran obra

-Sí, com comentàvem abans, les normes ens han privat de 

molts assajos conjunts. El dia de l’obra, tots els qui eixim a 

l’escenari o estan per darrere ens farem un test d’antígens. 

Nosaltres necessitem actuar i pense que Cocentaina també 

necessita estes actuacions, la pandèmia ens ha minvat i no 

hem de deixar que s’apague la flama de la cultura, de poder 

veure espectacles o disfrutar del bon teatre. Els actors estem 

il·lusionats, tenim ganes de menjar-nos l’escenari i fer-los 

viure a tots, l’estima i la passió que tenim per la Mostra.

Fitxa tècnia

-Milagro Sellés: Neus; Luis Reche: Ramón; Aitana Sanchis: 

Monsita; Ana López: Montse; Lara Calafat: Fani; Joan aura: 

Vicent; Aitor Pascual: sr Jeroni; Clara Giner: Pepica; Tècnics 

: Carlos Cardona i Carlos Cardona Agulló; Apuntadora: Mari 

Carmen Seguí.
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Una nova vida esperançada

E
l nou temps republicà va començar el seu caminar al 

mig d’il·lusions i esperances per a un bon sector de 

ciutadans, tot i que hi havien diferents actituds puntuals 

per la composició transversal del nou règim. Tot i així, entrava 

dins de la normalitat política com més avant anirem veient.

Però, el que no volem deixar amagat i que és imprescindible 

abordar per apropar-nos a la veritat històrica, és la radical 

oposició del sector catòlic-monàrquic; especialment 

l’Església que va rebutjar qualsevol canvi que suposara 

laïcitat. Per exemple: de cap de manera mai no va admetre 

que alguns veïns posaren als seus fills nadons noms que no 

formaven part del santoral romà, malgrat que ninguna família 

estava obligada a fer-ho. És a dir, mai no van admetre eixe 

espai de llibertat que suposava inscriure el nado en el nom 

que la família li abellia. Pensaven que el que feien com a 

creients, havia de ser obligatori a tothom rebutjant totalment 

una societat laica. 

És de veres, i això mai ho podrà negar ningú, que l’Església 

va haver de sotmetre's com qualsevol altra institució de 

l’estat, a unes regles de joc dictades per una Constitució 

aprovada per un parlament elegit a les urnes. En aquest 

cas, el poble tenia la llibertat (entre altres coses) de 

casar-se civilment i no fer-ho exclusivament per l’Església. 

S’havia guanyat un espai més de llibertat. Mai va prohibir la 

República a la ciutadania que complira les lleis canòniques. 

Considerava que era una opció personal i lliure de cadascú.

Hem d’acceptar que eixa oposició tan radical de l’Església 

fou un gran error històric confirmat per personatges amb 

molt de prestigi. L’església no va voler cedir ni un dit, encara 

que el cardenal de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer 

ho va intentar de debò, tot i que es va quedar tot sol. Així 

va acabar el pobre, lluny de la seva terra i família. L’aparell 

eclesiàstic exigia tots els privilegis de sempre o trencava la 

baralla. La va trencar quan els metropolitans publicaren 

aquella declaració sobre la «creuada».

Mai no va acceptar la laïcitat de l’ensenyament i l’haver 

utilitzat les escoles del convent de franciscans amb les 

directrius del Consell Local d’Ensenyament Públic. Era l’escola 

el que importava a la República, més que l’ordre franciscana. 

No foren capaços de negociar, com feia Vidal i Barraquer 

en altes instàncies. L’Església ho volia tot ho res per fer-se la 

víctima i utilitzar-ho sempre de propaganda política contra 

la República i com una franquícia de Franco, mai millor dit.

Les cartes que es creuaren entre l’alcalde republicà 

de Cocentaina i el pare guardià d’aleshores del convent 

son reveladores. L’alcalde demanava informació d’alguns 

quadres del pintor Borràs que havien trobat de falta al 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

convent. No va haver possibilitat de diàleg: tot o res.

Davant d’aquesta reacció, les entitats republicanes 

(i els republicans) els van considerar enemics polítics 

perquè en el fons, el que és tractava era que no volien de 

cap manera la República. Era tan destacat el boicot de 

l’Església a la Constitució que els governs hagueren de 

prendre mesures per regular els actes religiosos públics per 

impedir altercats al carrer. Per la qual cosa calia un permís 

especial del governador per fer qualsevol acte públic, fora 

o no religiós. Prova d’això és la quantitat de documents 

en que s’autoritzen (o no): processons, soterrats, mítings, 

benedicció de banderes, etc. Les autoritzacions sempre 

anaven acompanyades de la responsabilitat de l’autoritat 

civil en mantenir l’ordre.

Totes aquestes incidències enterbolia l’ambient eufòric 

que havia dut la República. Eixa perspectiva que veien els 

ciutadans d’un futur amb més treball i millor pagat; amb menys 

analfabetisme i major accés a la cultura i a l’ensenyament, 

quedava entrebancat per un conservadorisme reaccionari 

greu. La República no proposava coses impossibles; algunes 

podien ser inclòs inqüestionablement de justícia; com és un 

repartiment més equitatiu de la riquesa i un major accés a 

la formació i la cultura de les classes més populars.

Van haver sectors molt amples de la societat que no va 

entendre que una societat laica no retalla llibertats a ningú; 

al contrari, les reforça. Perquè la República no volia més 

que remodelar les velles estructures socials que mantenien 

una societat endarrerida, anacrònica i obsoleta.
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Nova etapa. “Renovació junta”. Hàbils, intel·ligents i 
sensibilitat amb MHD.

T
res anys de la creació el Fòrum per la Memòria Història 

i Democràtica a Cocentaina, tres anys de donar-nos a 

conéixer arran de la tasca i la participació de la Junta-

Socis i Amics que veuen una necessitat que les Associacions 

Memorialístiques existim, per buscar la, "VERITAT, JUSTÍCIA 

I REPARACIÓ".

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

Com deia han estat tres més l'any que es denomina 

constituent, un gran treball perquè els començaments de 

vegades són durs, però il·lusionants pels seus avenços i el 

suport i calor humans que han tingut de la societat de les 

comarques de l'Alcoià-Comtat i de les institucions,

El 2021 el suport de les institucions s'ha sumat al 

reconeixement moral i també econòmic per la tasca que hem 

i estem realitzant, hem rebut subvencions de la Conselleria de 

Qualitat Democràtica i dels Ajuntaments de Cocentaina i Muro, 

la Conselleria en els seus primers Pressupostos Participatius, 

serà una realitat la col·locació del Monument com a 

Homenatge a les "Víctimes del guerra civil i el franquisme".

El que ens marcarem, s'està fent, el banc recollida oral 

i enregistraments, la petició de documentació dels judicis 

sumaríssims dels represaliats d'Alcoià-Comtat, activitats 

per donar a conéixer la veritat de la nostra "Memòria 

Democràtica" i en tant que siga possible i contrarestar els 

80 anys de mudesa i por de dir la veritat del que va succeir 

a partir de la proclamació de II República.

El passat octubre presentarem el projecte educatiu “NO 

OBLIDEM, República, Guerra i Repressió a l'Alcoià i el 

Comtat”, amb gran èxit de participació i acceptació. El 

suport dels representants polítics que ens han acompanyat, 

d'altres entitats culturals i memorialistes i del públic en 

general. Aquest projecte, de gran qualitat i professionalitat, 

representa per al Fòrum una gran aposta. "NO OBLIDEM", 

és una proposta didàctica d'ensenyament de la història 

d'Espanya a partir de la nostra història comarcal. Està 

elaborada amb molta il·lustració, amb un llenguatge molt 

senzill i didàctic, perquè els més joves se senten identificats, 

tot el fet pensant que el quadern siga una eina útil a les mans 

dels docents per ensenyar a l'alumnat, preferentment de 

secundària i batxiller, els fets ocorreguts a Espanya des de la 

proclamació de la II República fins a la dictadura franquista.

"NO OBLIDEM", està dedicat a les víctimes del feixisme i a les 

persones que van donar la vida per la democràcia i per la llibertat.

Començarem una nova etapa i hem de fer canvis 

estatutaris. LA JUNTA s'ha de renovar i hem de poder ser 

hàbils i intel·ligents, perquè el relleu siga de persones en 

sensibilitat en la MHD per continuar amb els projectes fets i 

els de futur. Animeu-vos a tots i totes en general a participar en 

con junt en la nova junta que sortirà en l'Assemblea Ordinària 

del 20 de gener, i en les pròximes reunions i activitats 

futures i aportar el seu granet de sorra. Salut i endavant. 
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Especial concert de Nadal de l’Amistat
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 8 de gener, la Rondalla i Coral l’Amistat, de 

l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina, 

va realitzar un concert extraordinari de Nadal al 

Centre Cultural el Teular, concert que va comptar amb el 

suport de la regidories de Cultura i de Benestar Social del 

nostre Ajuntament, a qui l’Amistat vol expressar el seu més 

sincer agraïment. Així mateix, també vol donar les gràcies a 

Radio Cocentaina, la veu del Comtat, per la seua estimable 

col·laboració.

A pesar d’haver travessat les portes del Nadal, repleta de 

música nadalenca, interpretades per les diferents entitats 

musicals del poble, també haver vist desfilar l’esperada 

cavalcada dels Reis d’Orient; al Nadal li faltava alguna cosa, 

per a completar aquestes entranyables i familiars festes 

nadalenques, el concert d’aquesta ja veterana entitat musical 

i coral, de persones majors, però plenes de gran vitalitat. I 

que millor que encetar aquest esperançador Any Nou que 

amb la interpretació d’aquesta música tan tradicional nostra.

Com tots sabem, les situacions actuals per les quals 

estem passant hui en dia no són com nosaltres voldríem 

que foren, però és el que tenim, i li hem de saber traure 

profit per damunt de totes les dificultats, amb valentia i 

anant en compte, però, sobretot, amb estima i respecte els 

uns als altres.

El concert va constar d’una barreja de polifonia nadalenca 

de les nostres comarques, que d’alguna manera ens va fer 

recordar la nostra infantesa. Sense cap dubte va ser un 

concert que tots els components de l’entitat i al capdavant el 

seu director, Rafael Cantó, varen preparar amb molta cura i 

il·lusió, això sí, guardant totes les mesures de seguretat que 

havien marcat les autoritats, a causa de la situació, que com 

hem dit més amunt, estem patint la societat per culpa de 

la maleïda pandèmia.

Van començar el concert fent un passeig per les nostres 

comarques i el seu folklore nadalenc, interpretant en primer 

lloc, quatre populars nadales: “Panses i avellanes”, “Baixen 

cantant i ballant”, Ai, Pep, Ai, Pep” i “Minxos calentets”. 

Continuant el recorregut pels pobles del voltant i el seu 

tradicional folklore escoltarem tot seguit, “Feu-me llenya”, 

Ja és Nadal”, «A la rum rum” i “La Nit de Nadal”; la major 

part d’aquestes nadales, han sigut recopilades pel gran 

músic valencià, Salvador Seguí. Continuant el concert, 

interpretaren “Pastorets i pastoretes”, “Camina Maria”, i el 

popular, “Arre, borriquito”.

En el concert hem de destacar la col·laboració dels Músics 

Veterans del Comtat, els quals juntament amb la rondalla i 

coral formen part d’aquesta gran família musical. També la 

nostra alcaldessa ens va dirigir unes encoratjadores paraules 

a tots els components de l’entitat i al seu director per la llavor 

que està realitzant, animant-los a continuar fent-nos gaudir 

de la seua música.

Finalitzaren el concert amb una melòdica cançó plena 

de sentiment, «Canción de navidad»; seguida de «Una voz 

celestial», amb lletra de Carmen Briva i música de Rafael 

Cantó; per finalitzar amb una nadala molt habitual en els 

concerts de Nadal, «Noche de Paz», de Franz Xaver Gruber.

Des d’aquestes pàgines del Comtat volem felicitar i donar 

l’enhorabona a tots els membres de la Rondalla i Coral 

l’Amistat, per aquest extraordinari concert.

Entregats els premis del concurs del Betlem de la Biblio
Redacció

E
l passat 10 de gener, la Biblioteca realitzava el sorteig 

del concurs del Betlem de playmòbil. Durant tots els 

Nadals, a la biblio estava el Betlem del p que Miguel 

Ángel Pardo va muntar, una vertadera joia per als xiquets, 

però a més, enguany s'havia de buscar infiltrats: diversos 

personatges que representaven les tradicions i festes 

contestanes i que amagats entre els passatges bíblics, feien 

que el Betlem de playmòbil tinguera sentir contestà.

Van ser molts els visitants i molts els participants en aquest 

concurs extraordinari. A la fi, els guanyadors van ser: Marta 

Moltó Giner; Pau Soler Pascual i Nicolas Gimeno Plana. 

Tots ells van rebre material de lectura i playmòbil. Aquest 

concurs comptava amb el suport de la regidoria de cultura 

de l’ajuntament de Cocentaina.



Ens pots trobar en:

25Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut

Revista El Comtat febrer 2022

Programa Jove Oportunitat (JOOP) 2022

L
a Casa de la Joventut, en col·laboració amb l'Institut 

Valencià de la Joventut, ha posat en marxa a 

Cocentaina el programa «Jove Oportunitat» (JOOP) 

amb la intenció de començar a finals d'aquest mes el 

seu treball amb un grup de joves de la nostra localitat.

JOOP es tracta d'un projecte dissenyat i organitzat 

per a motivar i orientar a joves que han abandonat els 

estudis i està inclòs en el programa operatiu del Fons 

Social Europeu, dins de la categoria de «Programes de 

segona oportunitat».

El programa, totalment gratuït per als participants, 

va adreçat a joves de 16 a 21 anys que actualment 

no estiguen ni estudiant ni treballant, i als quals JOOP 

pretén facilitar suport en la construcció del seu dia a dia 

i que incloga un projecte professional fent un pont entre 

l'IES i un centre de Formació Professional. L'objectiu és 

aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, 

prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe 

sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els 

ajude a construir un projecte integral de vida.

L'eina pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal, 

en grups reduïts d'entre 10 i 15 participants. Se'ls 

proporcionarà orientació sobre les diferents famílies 

professionals de l'FP, des d'un enfocament pràctic, 

visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual 

porta cada titulació i puguen descobrir la seua vocació. Més de 500 empreses, de totes les grandàries i sectors productius, 

col·laboren anualment amb JOOP i són clau en l'èxit del programa. A més, per a aquelles persones joves que no hagueren 

acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a l'FP de Grau Mitjà. La 

programació inclou també diverses eixides i activitats d'oci educatiu, així com jornades de trobades amb «joopers» d'altres 

localitats. Les sessions es realitzaran a la Casa de la Joventut, fins a l'estiu, i als matins de dilluns a divendres.

JOOP ja porta en marxa diversos anys i ha demostrat el seu èxit en més de 70 municipis: un 75% dels joves que han 

començat JOOP ho acaben i un 72% dels alumnes que han completat JOOP, estan estudiant o treballant a l'any de finalitzar 

el programa.

Vine a la Casa de la Joventut o posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de tot. Anima't i no perdes aquesta «Jove 

Oportunitat». 
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L’alumnat de secundària del col·legi Sant Francesc d’Assís 
inicia un intercanvi virtual amb alumnes de la República 
Txeca mitjançant el portal Etwinning
Col·legi Sant Francesc d’Assís

C
onéixer altres països, altra gent, altra forma de vorer 

el món…Totes aquestes experiències, que les podem 

gaudir viatjant, és el que estan posant en marxa els 

alumnes de Secundària del nostre centre: un intercanvi de 

coneixements amb alumnes de Secundària del l’escola El 

Salvador, a la localitat de Valasske  Mezirici, a la República 

Txeca.

Aquest projecte es va iniciar el curs passat amb alumnes 

que actualment estan cursant 4tESO i en el present curs 

està tenint continuació amb l’alumnat de 3rESO. És tracta 

de conéixer joves de la seua edat mitjançant les noves 

tecnologies, intercanviant informació de tot tipus i coneixent 

la realitat d’un estat europeu com és la República Txeca.

L’activitat està dins de l’assignatura de Ciències Socials i 

utlitza l’anglés com a llengua vehicular, la qual cosa permet 

als alumnes millorar les seues competències lingüístiques, 

comunicatives, la iniciativa personal i les noves tecnologies. 

El contacte s’ha pogut fer dins la plataforma etwinning, que 

connecta mil·lers de docents europeus i aposta per introduir 

les noves tecnologies a l’aula com a instrument de treball.

Esperem crear noves i bones amistats, així com aprendre 

i gaudir junts.

VI Debat escolar 2021

Un any més, l'alumnat de 4t d'ESO ha organitzat un debat 

escolar des de l'àrea de LLengües.

Aprenem a elaborar un argumentari, a millorar l'expressió 

oral, a treballar en equip, a buscar informació, etc. Treballem 

la coavaluació i fins i tot revisem on podem millorar.

Hem estat preparant el debat al llarg de 6 sessions i 

l'últim dia abans de les vacances de Nadal, dimecres 22 

de desembre, va tindre lloc el debat a la Biblioteca escolar.
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L’IES Pare Arques visita el refugi antiaeri del Palau Comtal
IES Pare Arques

L
’alumnat de 3r d’ESO ha descobert les galeries 

subterrànies que s’amagen al subsol del Palau Comtal. 

La visita ha estat organitzada en dos excursions 

escalonades per millorar la seguretat covid.

Com que les dues visites s’han fet en dijous, dia de mercat, 

vam entrar per la porta del carrer Dolors. Gran part de 

l’alumnat no sabia que l’estructura de pedra que es troba 

junt a l’entrada trasera del Palau és una de les dues entrades 

conservades del refugi.

La majoria mai hi havia baixat les escales que porten als 

corredors de pedra i formigó construits en plena guerra civil 

per protegir a la població de Cocentaina de possibles atacs 

aeris. Per aquest motiu ha estat tota un sorpresa descobrir 

que a quinze metres de profunditat s’amaga un vestigi molt 

important de la Guerra Civil al nostre poble. Els va semblar 

un autèntic laberint.

El professorat de geografia i història de l’IES Pare Arques 

va explicar com i perquè es va construir el refugi que 

estavem visitant, i vam treballar a les aules la història de la 

II República, la Guerra Civil i la Dictadura, dins del projecte 

educatiu No Oblidem, fet en col·laboració amb el Fòrum per 

la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina.

La visita ha sigut quasi com viatjar en el temps, i ens ha 

servit per conèixer un poc millor el nostre passat recent.
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El TAPIS estrena millores al seu pati
Np Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria de Benestar Social millora les seues 

instal·lacions col·locant un tendal al TAPIS per què 

l’espai del pati puga utilitzar-se més sovint.

La necessitat d’aquesta millora ve motivada per fer un ús 

més freqüent d’un espai que s’ha convertit en un important 

nucli de trobada per a les persones que acudixen al taller i 

per a la realització d’algunes de les activitats que preparen 

les dos educadores socials d’aquest recurs. També s’ha 

equipat el pati amb un armari fet a mida, sent més de 15.500 

€ els que s’han invertit en aquest espai.

La regidora de l’àrea, Mireia Estepa, apunta que: «amb 

el nou tendal s’ha guanyat un espai més per dinamitzar el 

TAPIS i gràcies al seu tancament es podrà usar tant en ple 

hivern com en estiu. A més, hem de tindre en compte que 

aquesta situació de pandèmia les activitats en localitzacions 

obertes són més segures per previndre els contagis de 

COVID-19.»

Esta és una de les inversions que s’han fet al departament 

de Benestar Social i que prové del romanent positiu de 

l’ajuntament de Cocentaina i «va en la línia del govern de 

mantenir, millorar i crear nous espais per a la socialització 

de les persones», en paraules de l’alcaldessa.

Programa pilot de reassentament “Agermanament 
Comunitari Valencià” a Cocentaina
Teresa Climent Reig. / Treballadora Social - Agermanament Comunitari Valencià

Càritas Diocesana de València

F
a més d’un any donàvem la benvinguda en Cocentaina 

a una família procedent de Síria, de la mà de Càritas 

Diocesana de València i amb el recolzament de 

la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives, dintre del programa pilot “Agermanament 

Comunitari Valencià” promogut pel Ministeri d’Inclusió, 

Seguretat Social i Migracions i l’Acnur.

Aquesta família, igual que centenars de milers de refugiats 

sirians, van haver d’abandonar casa seva a causa del 

conflicte bèl·lic, amb l’esperança d’aspirar a una vida segura 

per a ells i per a les seves famílies. Molts d’ells van acabar 

al país veí, El Líban. És allí, on han passat els últims cincs 

anys abans de la seua arribada a Espanya.

És en El Líban on entren a formar part del programa de 

reassentament, gràcies a la tasca en el territori, tant de l’Acnur 

com del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Ha sigut un procés llarg al territori, però després de més 

d’un any i una pandèmia que va prolongar l’inici de l’acollida, 

van poder aplegar a Cocentaina el 5 d’octubre del 2020.

A partir d’aquesta data, l’equip de voluntaris i voluntàries 

de Càritas Parroquial de Cocentaina, organitzat i format 

prèviament per a ajudar i acompanyar en la seva acollida, han 

estat al seu costat oferint-los les ferramentes i els recursos 

necessaris per a garantir la seua integració al municipi i 

aconseguir amb això, la plena autonomia de la família.

Ha sigut el Grup Local de voluntaris/es, qui s’ha encarregat 

de l’acollida, coordinats amb l’equip tècnic de Càritas i els 

recursos del territori; com la FPA Beniassent, el col·legi CEIP 

San Juan Bosco I, l’institut IES Pare Arques, el Centre de 

Salut o els Serveis Socials, entre altres serveis de la zona, 

com Novaterra i l’Espai LABORA d’Alcoi.

L’equip de voluntaris/es, a banda d’acompanyar en 

l’aprenentatge i el foment de l’autonomia, també ha tingut 

l’oportunitat de conéixer de primera mà la cultura i tradicions 

d’aquesta família, podent compartir amb ells festivitats com 

el “Ramadán” o la “fiesta del cordero” entre d’altres. Igual 

que la família també ha pogut conéixer, de la mà dels i 

els voluntaris/es, tradicions i festivitats del municipi i de la 

zona. Per lo qual, durant aquest any, a banda de generar 

un intercanvi intercultural, també s’ha donat i fet evident un 

vincle entre ambdues parts.

Actualment, plenament integrats al municipi, ja són 

capaços de mantindre una comunicació fluida en castellà, 

tenen plena autonomia i xarxes socials solides al territori, els 

fills mantenen un bon rendiment acadèmic i el progenitor, 

des de l’octubre del 2021 està treballant a una empresa 

de la zona.

Aquesta família, que ha viscut la manca de llibertats, la pobresa, 

la vulneració sistemàtica dels drets humans i que tant ha deixat 

enrere, ha aconseguit tot allò que anhelava, una vida digna.
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Encetem el 2022 amb la tan desitjada visita del rei Melcior 
i celebrem el Dia Mundial de la Pau
Afama Cocentaina

E
l día 4 de gener vam viure un dels moments més 

desitjats i emocionants de les festes del Nadal.

El rei Melcior ens va visitar als dos centres d'AFAMA 

carregat de regals i caramels.

Aquesta activitat suposa una estimulació meravellosa 

per als/les usuaris/es, perque abasta no sols el treball de 

reminiscència, al recordar la seua infància, sinó també l'àrea 

afectiva, ja que els transmet una injecció d'afecte i d'alegria 

mútua al compartir aquest moment junt als treballadors i als 

membres de la Junta. Volem aprofitar per donar les gràcies 

per la seua col·laboració a Roperia Ximo. 

El 13 de gener va ser el Dia Mundial de la Lluita contra la 

Depressió i per aquest motiu volem incidir en la relació que 

té amb l’Alzheimer. La relació entre Alzheimer i depressió pot 

generar, sovint, una certa confusió al voltant del diagnòstic. 

Les persones afectades per una depressió solen presentar 

símptomes com un alentiment del pensament, apatia, 

retraïment social, problemes de concentració i freqüents 

oblits que, particularment, quan es donen a una certa 

edat, poden semblar els primers símptomes de la malaltia 

d'Alzheimer. Pot succeir que siga difícil discernir d'entrada 

si és, una depressió o, si tals símptomes, efectivament, 

suposen els primers indicis evidents de l'Alzheimer.  Davant 

això, el metge segurament indicarà un tractament per a la 

depressió i, passats uns mesos, tornarà a avaluar a la persona 

afectada. Pot ser que, amb el tractament, els símptomes 

hagen millorat clarament, tant els relacionats amb l'estat 

d'ànim com els de tipus cognitiu. En tal cas, l'orientació 

diagnòstica responsable dels símptomes s'inclinarà cap a 

una depressió, amb la continuació del seu tractament si cal. 

No obstant això, també pot succeir que, amb el tractament, 

els símptomes anímics hagen millorat però, en canvi, els 

cognitius continuen presents o fins i tot hagen progressat. 

Si fora així, el més probable és que sol·licite altres visites, 

proves i exploracions que ajuden a determinar si la causa 

és Alzheimer o una altra malaltia o alteració que justifique 

aquests canvis cognitius. 

D'altra banda, quan una persona rep el diagnòstic 

d'Alzheimer pot mostrar un estat d'ànim decaigut, fins 

i tot depressiu, de manera reactiva a aquesta notícia. 

Actualment, disposem de mètodes avançats, com les 

tècniques de neuroimage, que permeten que cada vegada 

hi haja més persones que reben el diagnòstic d'Alzheimer 

en fases més primerenques de la malaltia, fins i tot quan els 

símptomes cognitius són molt lleus. És normal que, tenint les 

facultats mentals i la capacitat de raonament preservades, la 

persona experimente símptomes depressius i d'ansietat per 

comprendre el pronòstic i les conseqüències d'una malaltia 

d'aquestes característiques. 

A més, cal tindre en compte que les alteracions cerebrals 

que succeeixen en la malaltia d'Alzheimer solen interferir 

amb els neurotransmissors, o missatgers químics, que 

modulen l'estat d'ànim, fins i tot en fases primerenques de 

l'evolució de la malaltia. Per això, la depressió pot coexisitir 

amb altres símptomes ja des de l'inici.El propi procés de 

deterioració cognitiva que comporta la malaltia d'Alzheimer 

sol implicar que la persona que la pateix tinga dificultats per 

a expressar les seues emocions i sentiments i, per això, la 

simptomatologia depressiva tal vegada no és tan evident. 

Recomanacions per a alleujar aquests símptomes 

depressius: 

Les rutines diàries i tindre ocupacions o activitats previstes 

ajuden a reforçar el sentiment d'utilitat i a distraure la ment 

de la pròpia preocupació.

Fomentar aquelles activitats que sempre li han resultat 

plaents i que encara puga realitzar sense grans dificultats, 

respectant sempre els seus gustos i preferències.

L'exercici físic regular, encara que siga simplement 

passejar, a més de ser saludable, ajuda a incrementar la 

sensació de benestar.

És important permetre, que la persona amb Alzheimer 

expresse els seus sentiments i emocions, respectant-les 

i donant-li el seu temps, evitant restar-li importància i no 

insistint que canvie el seu humor.

Celebrar xicotets èxits o qualsevol ocasió alegre, poden 

contribuir a alçar el seu ànim.

Passant de nou a descriure el que hem fet als tallers, vam 

finalizar el mes de gener amb la celebració del Dia Mundial 

de la Pau, elaborant un mural amb la Paloma de la Pau i 

banderetes. 
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Ye Faky

E
ncetem aquest nou any yefakià amb dos acomiadaments 

i una benvinguda. No ha sigut un inici d’any massa bo: 

els dos primers encontres que havien de jugar enfront 

del Ripollés i el fustal (dissabte 8 i dissabte 15 de gener i 

a casa) van ser ajornats degut a la detecció de casos covid 

en alguns jugadors, partits que adia d’avui queden pendent 

de recuperació. Després jugaren enfront del Picassent, un 

partit brut per part dels locals i on tot i la derrota, es va poder 

veure la classe dels rogets, que es van centrar en defensar 

un joc net i fent oïts sord als improperis d’un públic que no 

va saber estar a l’altura d’una segona divisió B. Més avant, 

llegiran la crònica.

Però aquest mes destaquen dos adeus importants: per 

una part la del míster Diego Arques i per altra la del jugador 

Pablo Pérez, Pablito, una dura pèrdua no sols per al Ye Faky, 

sinó per al món del futbol sala en categories com aquesta.

El dimecres 26 de gener es feia pública la notícia a les 

xarxes socials del Ye Faky: Diego deixava de ser entrenador 

del sènior masculí, la mala ratxa de resultats ha fet que el 

club, prenent una decisió molt difícil, es decidira per un 

canvi a la direcció per intentar capgirar la delicada situació.

Han estat quasi 3 anys on Diego ha escrit els moments 

més brillants de la història del club, artífex de l'ascens a 2ªB 

i mantenint l'equip en la seua primera temporada. Deixa 

una gran empremta al club per la seua qualitat futbolística 

però sobretot humana.

Junt amb ell també deixa el club Carlos Gosálbez, el 

preparador físic, del que sols es poden dir que bones 

paraules i que sempre ha cuidat els jugadors de manera 

excel·lent.

I sense temps per assimilar aquest canvi a la banqueta, 

l'endemà mateix, Pablo Pérez, Pablito anunciava a les seues 

xarxes, el fet de deixar el futbol sala per una lesió al maluc.

El número 10 del Ye Faky va arribar en 2017 i des del 

primer dia va ser un més en aquest club. La seua màgia 

dins i fora del camp de seguida el va fer una persona molt 

volguda en tot l'entorn yefakià. Des del primer partit va 

demostrar perquè el van batejar com "El Mago": jugades 

inversemblants, gols i evolució constant, però sempre sense 

deixar de ser qui eres, una gran persona.

En aquest 2022 una maleïda lesió l’ha obligat a parar i 

deixar de practicar l'esport que més li agrada. Deixa molts 

records la història del Ye Faky, entre ells, un dels més 

especials, els seus "hat-trick" al partit d'ascens a 2ªB (https://

youtu.be/ziy5ii_XKQ4). També seran recordades sempre 

les seues definicions davant els porters, eixes vaselines 

impossibles, però sobretot se’l recordarà pel que ha aportat 

fora del camp, és el sentiment yefakià que va més enllà de 

l’esport.

Però no tot han sigut acomiadaments, perquè Jordi Alcaide 

torna a casa! Un dels artífexs de l'ascens torna per ajudar 

l'equip en la segona divisió B.

I ara sí, compartim les cròniques d’aquest passat mes de 

gener, sols amb dos partits disputats.

FS Picassent 4- 2 Ye Faky

Derrota davant un rival directe com el FS Picassent per 

4-2 que deixa als rogets tocats i a 6 punts dels valencians.

Jordi Valdés avançava als contestants de penal però als 

50" per al final de la primera part empataven els locals de 

doble-penal. Al segon temps s'avançava el Picassent però 

Bilal Aissaoui 'Bili 'empatava al poc. Tot i l'expulsió del porter 

local i no tindre suplent els socarrats no han pogut fer gol i 
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per contra n'han rebut 2.

Com sempre ha estat costum en aquest equip no queda 

altra que seguir, seguir i seguir!

Ye Faky 7- 4 Hospitalet Bellesport FS

De nou els rogets tornen a guanyar a Cocentaina, molt 

de temps després, els 3 punts es queden a Cocentaina. Els 

de Daniel Sánchez , que debutava en la banqueta, han fet 

un partit molt seriós davant un gran equip com l’Hospitalet 

Bellsport.

Una primera part de bojos on 2 gols de @94bili10 i un de 

@nacho.peris.5 posaven un 3 a 0 al marcador davant uns 

visitants que es trobaven una vegada i una altra amb un 

gran @jorgevv23 i la defensa rogeta.

Al segon temps els visitants retallaven distàncies 

ràpidament per posar-se 3-2, però Javi Sanz aprofitava 

un mà a mà per sumar un gol més al caseller local. Els 

d’Hospitalet no perdien la cara al partit i aconseguien 

empatar a 4. La por es notava al pavelló però un immens @

jordi_valdes feia un hat-trick, un d’ells aprofitant l’expulsió 

d’un rival, per embogir el pavelló i donar tranquil·litat al 

respectable. Els visitants ho han intentat de 5, però el 

marcador no s’ha mogut.

Gran partit de tots i victòria amb molt de sentiment 

dedicada al 10, etern Pablito!!!

Daniel Sánchez Guillem és el nou entrenador del sènior 

masculí, prové del @futsal_ibi , als que agraïm les facilitats. 

El jove entrenador de 37 anys té una llarga trajectòria com 

a jugador de la U.D Ibense en 3ª i 2ªB, del Futsal Ibi en 2ªB 

disputant el playoff d'ascens a 2ª divisió. També ha passat 

per Elche Wonders (2ªB), Inmevasa Olleria (ascens a 2aB) 

i Ibi F.S (2ª).

Com a entrenador va començar compaginant la base 

mentre era jugador en actiu. La temporada passada va 

començar entrenant al Nueva Elda B en tercera divisió 

acabant segons, a punt de disputar el "play-off" a 2ªB, i 

aquest any entrenava al Futsal Ibi B amb el que anava quart.

Des del club s'ha pensat que els seus coneixements i 

el seu bon fer són la millor opció per a canviar aquesta 

dinàmica.

El seu debut va ser en el partit contra l’Hospitalet, amb tres 

punts que es queden a casa i que renoven les il·lusions i els 

ànims dels yefakians i la seua sempre fidel afició.

CD Contestano

E
l Cd Contestano segueix disputant la lliga, sumant 

punts, però encara lluitant per mantenir la categoria 

una temporada més. En aquestes quatre jornades que 

a continuació compartim, han sumat un total de 6 punts 

dels 12 possibles.

Jornada 16: C.D. Contestano 0 – 4 L'Olleria C.F.

Nova derrota, no els queda altra que seguir treballant i 

lluitant.

Dimecres, a les 20:15h, jugararen a casa el partit ajornat 

contra el Ràcing d'Algemesí.

En aquest partit a banda dels punts perduts, lamentaven 

també la lesió del roget Jimmy.

Jornada 15: C.D. Contestano 2 – 1 Ràcing d'Algemesí

Qui la segueix l'aconsegueix, +3!!

A l'equip li feia falta sumar per millorar el seu estat d'ànim 

i demostrar la seua valia davant l’afició rogeta. Els dos gols 

van ser de les botes de Diego Vicedo.

Jornada 17: C.D. Dénia 3- 0 C.D. Contestano

Malgrat el resultat, el Contestano ha fet un gran partit, 

donant-ho tot i treballant intensament però no ha pogut ser, 

amb tot cal no abaixar la guàrdia i seguir.

Jornada 18: S.D. Sueca 1- 2 C.D. Contestano

No és gran aquell que mai falla, sinó el que mai es dona 

per vençut! I els rogets d’açò en saben i molt. Una nova 

injecció de moral I un ales més que suficient per a seguir 

buscant victòries en preferent. Els gols han sigut de Vector 

Alzina i Pablo Cremades.
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Luis Aracil, campió de la Copa autonòmica de judo

N
ou èxit de l'Escola de judo de Cocentaina on els 

esportistes d'aquesta van participar en el campionat 

de Copa autonòmic de la Federació valenciana de 

judo obtenint els següents resultats esportius:

Cadets: Luis Aracil 1° Lloc -81 kg (campió de Copa) i 

Héctor Cabello 5° LLOC -73 kg.

Alevins: Martin Georgiev 3° Lloc -38 kg

Benjamins: María de la Mar Blasco 3° Lloc +47 kg.

Dir en aquest sentit que aquests judokes van realitzar una 

brillant actuació deixant el pavelló contestà molt alt.

Així mateix, i des de la direcció de l'Escola de judo 

Cocentaina volen felicitar a aquests esportistes per la seua 

dedicació, esforç i brillant actuació.

El campionat es va celebrar el dissabte 22 de gener.

Cocentaina serà final de la segona etapa de la VI Setmana 
Ciclista Femenina

I 
el món del ciclisme torna a posar la seua confiança i els 

seus ulls a Cocentaina. La Vila Comtal serà escenari del 

final de la segona etapa de la VI edició de la Setmana 

Ciclista Valenciana femenina que es disputa del 17 al 20 

de febrer. La ronda començarà en Tavernes de Valldigna 

en una jornada inicial que finalitzarà a Gandia. L'endemà, 

el divendres, dia 18, l'escamot finalitzarà a Cocentaina, en 

una etapa que amb tota probabilitat partirà d'Alacant. Una 

bona ocasió per a veure a les millors corredores del món 

per carreteres de la província d'Alacant.

En aquesta edició la ronda valenciana ha ascendit de 

categoria i això ha sigut determinant perquè els millors 

equips del món confirmen la seua assistència. Amenik Van 

Vleuten es va imposar en l'edició de 2021 i la torrevejense 

Sandra Alonso, ara en el Ceratizit WNT Pro Cycling, va 

guanyar a l'esprint la segona etapa amb final en Vilarreal. 

Es va imposar a la corredora del Movistar Sheyla Gutiérrez.

La tradició ciclista a Cocentaina sempre ha sigut present. 

Grans noms del ciclisme professional afirmen aquesta 

tradició: Vicente Belda, Rafa Valls o Eusebio Pascual qui 

segueix en actiu. A més la localitat compta amb dues escoles 

ciclistes que auguren un futur prometedor d'aquest esport, 

a més de tindre un club que continua organitzant dos dels 

trofeus més antics de la Comunitat Valenciana: el Trofeu de la 

Verge del Miracle i el de Sant Hipòlit. No oblidem que també 

Cocentaina ha sigut escenari de grans finals de campionats 

nacionals de ciclisme.
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Eusebio Pascual comença a rodar en el Tour of Sharjah

E
l ciclista contestà Eusebio Pascual va iniciar el 28 

de gener la seua tercera campanya en el camp 

professional. El de Cocentaina disputa als Unió dels 

Emirats Àrabs el Tour of Sharjah que es va prolongar fins a 

l'1 de febrer. El ciclista del Bahrain Cycling Academy està 

treballant intensament en la temporada conscient que ha 

de començar des del principi a deixar-se veure. “Aniré de 

gom a gom des del primer quilòmetres i espere tindre més 

calendari que la temporada passada. A mi em fan falta 

carreres i confie que aquesta temporada les tindré», apunta 

el corredor alacantí abans d'explicar que «m'he adaptat bé 

a la categoria i pense que 2022 ha de ser el de la meua 

confirmació. Sé el que vaig, tinc una qualitat que ja he 

demostrat i no em queda una altra que anar per totes. Tinc 

moltes ganes de ser ací amb els millors i soc conscient que 

el puc fer”. Diu tindre molt bones sensacions en aquesta 

pretemporada el que reflecteix que està en el bon camí per 

a poder expressar en 2022 tot això que porta dins.

Durant el passat exercici ja va demostrar que quan les 

etapes són exigents és ací. Prova d'això és la seua novena 

posició en la general del Tour de Mevlana, després d'ocupar 

aquest lloc en les tercera i quarta etapa de la citada ronda. 

També va signar la plaça 16 en el Gran Premi Gündogmus.

Ningú li ha regalat res a Eusebio Pascual i el seu palmarés 

en el camp amateur deixa bé a les clares que quan les 

carreteres adquireixen un desnivell és un autèntic pota 

negra. En 2020, el del seu debut, el Covid no li va deixar 

mostrar-se, la passada campanya només va poder mostrar la 

seua vàlua en poques carreres, ja que la seua esquadra va 

competir poc i tanta intermitencia deixa als corredors sense 

el ritme adequat, i enguany desitja tindre una continuïtat en 

el seu calendari per a deixar clar el seu potencial. Es mereix 

un any sense sobresalts per a deixar clar del que és capaç. 

«Aniré a mort des del principi», insisteix.

Natxo Faus guardonat a Texas

E
l contestà Natxo Faus de nou és noticia a Texas, 

on a banda de formar-se acadèmicament, seguix 

defensant la porteria en el seu equip a la LSC Lone 

Star conference.

Aquesta vegada ha rebut un nou guardó vinculat, 

al rendiment acadèmic. El premi s'anomena LSC 

Commissioner's Honor Roll, LSC i ve a ser com un quadre 

d'honor de la conferencia dels estudiants-atletes amb millor 

nota acadèmica.

Per a guanyar el premi es necessita tindre més d'un 3,30 

de mitja sobre 4,00 en la nota final del semestre (és a dir, 

més d'un 8.25). Sols atorguen este premi als estudiants-

atletes i Natxo Faus ha sigut un dels guardonats.

L’esport i el rendiment acadèmic van de la mà als 

Estats Units i els nostres esportistes locals internacionals 

saben aprofitar-ho, perquè l’esport i els estudis poden són 

compatibles!!
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Herbes remeieres per als refredats

E
ste mes compartim a la nostra pàgina d’herboristeria 

de la revista Cocentaina. El Comtat diferents herbes 

bones per als refredats

REFREDATS:

Amb aquestes paraules designem en general un estat 

catarral que afecta a les vies respiratòries, la qual es 

caracteritza per una sensació de malestar general.

També és corrent dir amb aquest nom al refredat nasal 

o rinitis, ja que és el més comú, i algunes vegades és el 

principi d'afeccions més fortes com la Bronquitis, Grip, 

Angines, etc...

CAUSES:

Si bé en molts refredats actuen els microbis, en el fons 

consisteix en el mal estat de les defenses orgàniques.

Al principi de tots els refredats sempre trobem un 

refredament, una banyada, un canvi de temperatura, etc..

En aquests casos, l'organisme que no suporta aquests 

canvis sense posar-se malalt, es pot afirmar que té trencada 

la barrera de les defenses, la qual cosa deixa que penetren 

a l'interior del cos els efectes del fred, i les humitats de 

l'exterior, i això permet amb facilitat que el microbi triomfe 

donant lloc a irritacions, catarros, i inflamacions.

SÍMPTOMES MÉS FREQUENTS:

Picor en el nas.

Picor en la gola.

Flux nasal (moc).

Mal de cap.

Esternuts freqüents.

Febre baixa.

Dolor de les articulacions.

Ulls plorosos.

El malestar sol ser general fins que el refredat no s'instal·la 

en un punt o diversos de l'aparell respiratori, i és en aquest 

moment quan el procés sol quedar limitat.

TRACTAMENT:

En el que es diu el refredat estacional, cal enfortir les 

defenses del cos abans que vinguen els canvis d'estació. 

Vitamina C, Equinàcea, Timó amb mel i llima, Vitamina D.

Per al refredat ocasional o agut, hi ha plantes medicinals 

amb magnífiques virtuts per a arribar al fons de la malaltia.

Hem de dir que els refredats són d'índole infecciós (una 

infecció), i per tant, el tractament apropiat ha de consistir 

en l'expulsió dels microbis que es produeixen, així com de 

les seues toxines.

Per això, hem de provocar l'eliminació suficient d'aquells 

microbis i toxines com deia el meu avi Visantet “Beltrá” amb 

la suor, l'orina, i l'expectoració.

Guardar llit ben abrigallat, i beure les següents tisanes:

Flors de Gordolobo, Til·la i Saüc.

Timó, Malva i flors de Gordolobo.

Timó, Malva, Figa seca, pell de taronja i pell de llima.

Bafs de pit i nas (Timó, Menta, Eucaliptus, Espígol, Sàlvia, 

Romer, Camamil·la).

Abstindre's de menjars i begudes irritants i la curació no 

tardarà a arribar.

Nota: En aquest capítol es relaten receptes i remeis 

populars que m'han transmès els meus avantpassats, però 

cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon 

sempre als professionals pertinents.

Timó

Gordolobo

Flor de malva
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AUTOESTIMA Y SALUD MENTAL

T
odas las personas tenemos claro, más o menos, qué 

es la autoestima e incluso también, los problemas 

que se derivan de su carencia.

La autoestima se puede definir como la valoración 

que tenemos sobre nosotros mismos, y se relaciona 

directamente con el autoconcepto. Siempre vendrá 

modulada por la personalidad de cada uno y variará a lo 

largo de nuestra vida. Tanto los efectos positivos como los 

negativos de la autoestima influirán en todas las facetas 

de nuestra vida, por lo que podemos decir que está 

estrechamente relacionada con la salud mental.

La autoestima es un factor crítico que afecta al ajuste 

psicológico y social. Así, niveles bajos en la autoestima 

se asocian con una serie de síntomas psicopatológicos  

como reacciones de ansiedad, síntomas depresivos, 

desesperanza e incluso, tendencias suicidas, además de 

conductas agresivas, antisociales y relacionales. 

La autoestima afecta directamente a cómo nos vemos 

a nosotros mismos, a nuestros pensamientos acerca de 

cómo nos valoramos, cómo nos sentimos y qué es lo 

que nos ocurre, influye  incluso en la calidad y cantidad 

de nuestras relaciones sociales. Igualmente, a la hora 

de tomar decisiones vitales, nuestro nivel de autoestima 

determinará mucho la decisión. Por todo ello, podemos 

decir que la autoestima tiene una relación directa con 

nuestra felicidad y también con nuestra salud. 

A veces, pensamos que los pensamientos negativos y 

la baja autoestima son solo un estado de ánimo pasajero 

que no deja una huella profunda en nuestras vidas, y tal 

vez podría ser así, salvo que permanezcan durante un 

periodo de tiempo considerable.

Pensar que pasará es un error muy serio pues, se 

ha demostrado que las emociones que acompañan 

a estos estados de ánimo sabotean nuestro sistema 

inmune, dejando a nuestro cuerpo sin defensas frente 

a los continuos ataques que recibimos del exterior, e 

incluso nos hace más propensos a padecer problemas 

del corazón. Podemos concluir que “la autoestima es el 

sistema inmunitario de la vida psíquica”.

Un estudio llevado  a cabo en el University College of 

London, descubrió que aquellas personas que viven con 

optimismo y tienen una alta autoestima, también tienen 

mejores funciones biológicas. Además, estas personas 

tenían una comprensión de su vida y de sí mismos más 

realista y feliz. 

Es muy importante prestar atención a aquellos síntomas que 

denotan baja autoestima y buscar  ayuda profesional  cuando:

-Sientas que no estás haciendo las cosas correctamente.

-Desconfíes de tus instintos y de tu valía personal.

-Tu voz interior te recuerde constantemente que eres 

incapaz de hacer las cosas a pesar de que sabes lo 

contrario.

-Te descuides en todos o en un aspecto de tu vida 

porque creas que no vale la pena o que no mereces el 

esfuerzo.

-Te des cuenta que permites comportamientos 

inadecuados de los demás hacia ti.

-Te encierres en ti mismo porque crees que no tienes 

nada que ofrecer.

La autoestima proyecta la imagen que tenemos de 

nosotros, pero indirectamente también tiene mucho que 

ver en la forma en la que nos van a ver los demás. Así, 

por ejemplo, cuando tratamos de esconder un defecto 

pero al mismo tiempo interiormente le prestamos mucha 

atención, lo que hacemos es señalarlo aún más frente 

a los demás y exponerlo sin querer, como carta de 

presentación. 

Una autoestima sana se caracteriza por  amor y respeto 

hacia nosotros mismos y hacia los demás, lo cual, es 

la base para sostener la creencia de que merecemos 

amor, felicidad y confianza para trabajar por las cosas 

que deseamos. 

 Mejorar en autoestima significa  tratar de mejorar 

nuestra autoimagen, lo cual se puede lograr de distintas 

formas: haciendo una lista de tus cualidades y metas 

cumplidas, asumir la responsabilidad de nuevos retos, 

dejar a un lado la autocrítica excesiva y cambiar los 

hábitos negativos, entre otros.

Aunque el proceso de aumentar nuestra autoestima 

puede implicar muchos retos, el resultado siempre valdrá 

la pena.
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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: 3- 9- 12- 13- 15- 21- 25

Dies:  2- 5- 6- 8- 14- 18- 24 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FEBRER

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: 4- 10- 16- 19- 20- 22- 28

Dies: 1- 7- 11- 17- 23- 26- 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 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 18:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

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

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





Carrefour, primera
cadena de distribución
certi cada por AENOR en
sus medidas de seguridad
frente al COVID-19

Tu compra en un solo espacio 
alimentación & no alimentación. 

Ofrecemos el surtido más amplio
en productos de alimentación.

Control de aforo en la entrada
de todas nuestras tiendas y 
en la zona de productos frescos.

Todos los días tomamos la 
temperatura nuestros empleados.

Nuestros empleados disponen
de guantes, mascarillas y se lavan 
las manos frecuentemente.

Desinfección de instalaciones, 
cestas y carros 3 veces al día.

Geles y guantes para nuestros 
clientes disponibles en toda la 
tienda.

Pago seguro: App Mi Carrefour, 
papel cero, y pago contactless.

Contacto cero en servicio a 
domicilio.

Cocentaina


