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Saluda del President per a la Fira de Cocentaina de 2022

C
ocentaina, fidel al seu esperit dinàmic i hospitalari, ha fet de la seua Fira de Tots Sants des de 

fa segles un gran espai de germanor que uneix a veïns i visitants. Durant unes jornades molt 

especials el vessant comercial i mercantil de la Fira està emmarcat per actes que rememoren la 

cultura, la història i les tradicions i d’altres que són un bon reflex de la realitat actual i del dinamisme 

de Cocentaina en tots els àmbits. 

Com sabeu, en 2020 la pandèmia ens va fer renunciar a moltes coses que estimàvem, entre elles 

a moltes de les nostres celebracions i trobades, i Cocentaina va viure la seua Fira d’una manera molt 

diferent del que tots coneixíem. Vull expressar-vos el meu reconeixement pel vostre compromís cívic 

durant aquells moments tan durs que ja hem deixat arrere. Amb responsabilitat, la nostra societat va 

superar aquell gran repte i gràcies a la vacunació vam poder recuperar moltes de les coses a les quals 

vam renunciar. L’any passat la Fira de Tots Sants va fer dels carrers de Cocentaina un magnífic punt 

de trobada, tot i que amb les condicionants que requeria la situació sanitària. Per fi enguany, quan 

han tornat a la manera de sempre les nostres celebracions tradicionals, gent de Cocentaina i de les 

més diverses procedències es donarà cita durant un cap de setmana per a viure plenament com era 

costum els diferents actes de la Fira. 

Milers de persones recorreran els carrers amunt i avall, escodrinyaran per les parades, descobriran 

novetats i saludaran als coneguts que invariablement trobaran entre la multitud. En fer això estaran 

projectant cap al futur unes tradicions que estan molt arrelades i que les socarrades i els socarrats 

manteniu amb un enorme orgull. 

Vull enviar-vos des d’ací la meua salutació més cordial, un fort abraç i els meus millors desitjos 

per a la Fira de Tots Sants d’enguany i per a totes les que en els anys que vindran donaran 

continuïtat a una celebració tan arrelada entre nosaltres. 

Ximo Puig 

President de la Generalitat
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Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina

D
urant 2 legislatures, Mireia Estepa ha sigut la màxima 

autoritat del poble, sent a més, una gran ambaixadora 

de la Fira de Tots Sants, sens dubte la marca turística 

de Cocentaina.

Des de l’Ajuntament i sempre tenint el poble present, s’ha 

treballat perquè el certamen obtinga tot el reconeixement 

i suport institucional que es mereix, no debades, és la Fira 

més antiga que es conserva a tot el territori valencià i la 

segona més antiga a escala nacional, mantenint les arrels 

amb la que va ser concedida: fomentar el comerç i els tractes 

locals, ajudant així al veí a traure i vendre les seues viandes 

i al temps, ser acollidor i comprar el que es necessitara.

La Fira de Cocentaina té història, té tradició i sobretot té 

el sentir d’un poble que l’ha feta seua, fins i tot en aquests 

dos anys de pandèmia on l’esdeveniment ha patit una 

transformació important i tal volta, eixe és altre dels secrets 

de la Fira: el fet de saber adaptar-se a l’època en la qual 

s'està.

-Mireia, la Fira torna al seu format habitual, tot en un cap 

de setmana i 4 dies al davant per a disfrutar de la Fira

-Sí, després d’aquestos dos anys, la Fira torna a un 

mateix cap de setmana, però bevent d’algunes coses que 

ens ha deixat l’experiència de l’any passat, com ara el 

desmassificar zones, distanciar les paradetes...es tracta de 

fer una redistribució més ampla i còmoda per als contestans 

i contestanes, per als venedors i expositors i per als visitants. 

Per tant, tornem a tindre la Fira de fa dos anys, però amb 

espais i més amplis

-La Fira és un cúmul de temàtiques, és un ventall 

d’activitats, actuacions

-La nostra Fira, és la Fira de fires, és la marca de tot 

un poble perquè l’hem feta nostra, la patim però la vivim. 

Pense que no hi ha ningú de Cocentaina que no parle de la 

nostra Fira amb orgull, és la tradició popular més arrelada 

que tenim, imagina’t 676 anys!!!! I l’hem sabut adaptar als 

moments, necessitats i també ens hem aprofitat d’ella per 

a traure tot el que tenim i mostrat tot el som i sabem fer. És 

cert que és molta feina i per als contestans, molt d’engorro: 

carrers tallats, canvis de contenidors, de direccions, 

pàrquings lluny de casa...la transformació del cinturó de 

Fira és espectacular, en a penes una setmana, el perímetre 

de la Fira canvia completament i el veí i la veïna conscient 

del que ve, ho aguanta i ho sofreix...la recompensa és que 

tenim la millor Fira i que és molta la gent que no es perd la 

cita, convertint Cocentaina en tot un referent de l’economia 

i del bon fer comercial i expositiu.

-Com va anunciar en la presentació de la Fira, aquesta 

és la seua última Fira com a alcaldessa, en què es queda 

d’aquestes dues legislatures com a màxima autoritat de la Fira?

-Sens dubte em quede en la gent i els esforços que tots els 

expositors fan per a estar en Fira. Em quede en el sentir del 

poble que tenim la Fira impresa en el nostre ADN i acceptem 

tot el que la Fira du. Em quede en els reconeixements 

aconseguits i en el treball tan intens que s’ha fet per tindre 

el suport econòmic de l’Agencia Valenciana de Turisme i 

en el suport institucional en totes les edicions, ja que el 

president de la Generalitat Ximo Puig, ens ha acompanyat 

tots els anys en la inauguració.

Els assegure que la Fira de fora es veu d’una manera, 

però des de dins, hi ha tot un entramat que ens posa a tots 

a treballar en ella, i no sols ara en setembre o octubre que 

és quan intensifiquem les hores dedicades a Fira, sinó que 

durant tot l’any, hi ha un treball que no es veu però que fa 

possible que tinguem la millor Fira del món.

-Durant estos anys, la nostra Fira, ha tingut dos grans 

reconeixements el de Bé d’Interés Cultural i Material, BIC 

l'any 2018 i el d’Interés Turístic Internacional l’any 2019, li 

calen més títols a la nostra Fira?

-Jo crec que no, encara que tot el que vinga o ens 

atorguen, benvingut siga!!! Tin en compte que la Fira de 

Cocentaina és una marca consolidada i de qualitat. Aquestes 

dues denominacions o reconeixements van ser la culminació 

a tota una tradició i esforç d’un poble amb més de 600 anys 

d’antiguitat. Està clar que la Fira per a tindre l’essència que 

té, ha d’estar en continua evolució i això la fa encara més 

especial i més atractiva i també, que des del departament, 

la regidoria i el mateix ajuntament es treballe, com et deia 

abans, durant tot l’any, per a que la diversitat de la Fira no 

caiga en una rutina, que s’adapte als moments i temps que 

vivim, però que no perga la seua essència principal

-Com bé diu, la Fira avança. Tecnològicament hem donat 

un gran pas

-Sí clar, la tecnologia és un espai que cada vegada tindrà 

més protagonisme en la Fira perquè ens ho du el segle XXI 

com també, les dues línies en les quals estem treballant: 

aconseguir una Fira totalment inclusiva i sostenible i sé que 

anem pel bon camí

-Ens deia vosté que la Fira es treballa durant tot l’any

-Si clar, l’envergadura tan gran que contempla la Fira no 

es pot treballar en un mes. Hi ha coses que tenen el seu 

procés i que el fort es produeix en els dos darrers mesos 
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o els quinze dies abans sobretot en el que respecta a 

infraestructura, però el secret de la nostra Fira és eixe: Que la 

tenim present tot l’any i tant és així, que la nostra Fira es pren 

com a exemple en congressos i conferències. Ja fa tres anys 

que acudim a la Universitat, al grau de protocol per explicar 

com organitzem aquest event, també hem estat en diferents 

assemblees de l’associació espanyola de fires mostrant 

com és la nostra Fira, aprenent. Tanmateix, enguany vam 

tindre el Congrés de Fira en maig que va ser tot un èxit per 

a expositors i organitzadors. A més, vam decidir amb molt 

bon criteri, pense jo, donar-li un poc de protagonisme al 

mig any de Fira i involucrar als establiments, va ser un èxit 

i per descomptat, hi ha coses que canviarem com horaris 

d’actuacions i altres, però la prova va ser positiva i hem 

pogut desmassificar les actuacions de Fira i traslladar-les 

a uns mesos on ja comença a fer més bon oratge a la nit i 

apeteix eixir i estar a l’aire lliure.

-Important serà la inauguració amb la lectura del privilegi

-Hem aconseguit donar-li a l’acte inaugural la seriositat i 

respecte que la nostra Fira es mereix, llegint eixe privilegi 

tan antic de Pere IV, de 1346 i que siga la gent de casa 

la que tinga eixe honor d’inaugurar-la. Primer es feia 

al balcó de l’edifici de l’Ajuntament i va passar al balcó 

principal del Palau. Enguany hem pensat i apostat per Rafa 

Pascual, perquè ell i la seua família encarnen els valors 

de l’emprenedurisme de la nostra comarca, la capacitat 

d’adaptació i superació enfront de les dificultats que 

experimenta el sector tèxtil. Amb ell, retem homenatge a tot 

el teixit empresarial que dona treball i que permaneix fidel 

al nostre territori. Sé que serà un dia especial, d’eixos que 

mai s’obliden i ell estarà representant a tanta gent i tants 

companys que han lluitat per mantindre eixe sector tèxtil, em 

ve al cap, Felino qui de segur estarà molt orgullós escoltant 

el privilegi en veu de Rafael Pascual.

-Com definiria la Fira?

-La Fira és Cocentaina. Crec que no hi ha millor definició 

que eixa. La Fira és el Mal Passet que ens acompanya en 

la inauguració; la Fira són les mestresses de casa que ens 

omplin el Pla de la Font en el tradicional esmorzar amb 

l’embotit de casa, l’aigua-sal, el vi i el pa dels nostres forners; 

la Fira són els grups de danses que ens presenten el seu 

folklore; la Fira són les entitats musicals que ens ofereixen 

els seus concerts de música setmanes abans o tancant la 

Fira amb el certamen; la Fira són els nostres agricultors amb 

el seu oli i el seu producte de la terra; la Fira són les entitats 

culturals, lúdiques i religioses que obrin exposicions i portes 

per mostrar als visitants el que tenim; la Fira és l’esport que 

organitza trofeus i competicions al voltant d’ella o dins d’ella; 

la Fira és cada negoci de Cocentaina que durant 4 dies ha 

transformat els seus aparadors mimetitzant-se en l’ambient 

de Fira i treballant de sol a sol oferint el seu millor producte 

al visitant; la Fira és cada edifici emblemàtic que roman 

obert i acull mirades d’admiració: el Palau, el monestir de 

la Mare de Déu, l’Església de Santa Maria o el Raval, la 

Casa del Fester...; la Fira és passejar per un poble màgic, 

transformat; la Fira són els ulls dels xiquets oberts de bat a 

bat i esperant a les rodetes o a què els majors els firem; la 

Fira és cotó-en-pel dolç i castanyes torrades, torró; la Fira és 

olor a milers de sabors; la Fira és cada socarrat i socarrada...

la Fira és Cocentaina i sense ella no tindria sentit.

-Com espera viure aquesta última Fira com a alcaldessa?

-Doncs com qualsevol contestà i contestana més, espere 

tindre temps per poder-me firar i passejar-me bonacosa 

per tots els indrets de la Fira, per cada raconet i absorbint 

l’oloreta a Fira. Estic molt agraïda per haver pogut viure la Fira 

des d’un lloc esgotadorament privilegiat, per a mi ha estat 

un orgull compartir Fira amb dues grans regidores Mariona 

Carbonell i Maria Eugenia Miguel, amb ells he aprés molt 

i he compartit eixe altre vessant de la Fira: la de la feina i 

també la de la promoció continua en diferents mitjans, a 

diferents hores, però sempre amb l’orgull de dir que tenim 

la millor Fira del món. Gràcies, gràcies de tot cor a totes les 

bones persones que ens ho han posat fàcil i, sobretot, a les 

que ens han ajudat amb un somriure.

Als lectors d’aquesta revista, la de casa, els emplace a 

tornar a retronar-nos el 29 d’octubre a la plaça del Pla per 

a inaugurar una Fira centenària que ens fa unflar el pit 

d’orgull, la nostra Fira que ens fa trobar-nos amb els amics, 

comprar torró, pujar a les rodetes, firar als nostres fills o 

nebots...quasi 7 segles d’un esdeveniment internacional que 

viu arrelat a les entranyes del nostre poble i amb la mirada 

sempre cap al futur.

Per molts anys més sentint, fent i sent Fira de Tots 

Sants. Bona Fira a totes i tots!!
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L’empresari tèxtil Rafael Pascual llegirà el Privilegi de la Fira 
2022 i Cesc Roca és l’autor del cartell que la representarà

L
'emprenedor i empresari tèxtil Rafael Pascual, president 

de Aquaclean Group, llegirà el Privilegi de la Fira de 

Tots Sants 2022. El pròxim 29 d'octubre, Pascual serà 

l'encarregat de llegir, des del Palau Comtal, el Privilegi de 

celebració de la Fira atorgat als contestans pel rei Pere el 

Cerimoniós (II de València i IV d'Aragó), en 1346 i amb el 

qual cada any es realitza l'acte inaugural d'aquest esperat 

esdeveniment.

La trajectòria professional de Rafael Pascual ha estat 

vinculada des dels seus inicis al sector tèxtil. Segona 

generació del grup empresarial Textiles Pascual, ara 

Aquaclean Group, referent en la indústria de la zona. Es 

tracta d’un sòlid grup tèxtil format per 6 empreses industrials 

situades a l'interior de la província d'Alacant, en l'àrea 

d'Alcoi, Cocentaina i Muro (Grafer, Antecuir, Interfabrics, 

Tèxtils Pascual, Pascual i Bernabeu, Serpiscolor i Destiny), 

a les quals se sumen dues empreses comercialitzadores 

situades a Polònia i Singapur.

Pascual a més, participa de manera activa com a 

representant del sector tèxtil i en aquest sentit, ha sigut 

vicepresident d’ATEVAL, president d’AITEX (2016-2020) i 

actualment és vocal de l'Observatori Tèxtil i Moda. Es defineix 

a si mateix com a emprenedor més que empresari, per la seua 

inquietud en temes i projectes diversos. Vinculat de manera 

directa amb l'emprenedoria com a mentor i impulsor de nous 

talents, Rafael Pascual participa en diverses empreses no 

tèxtils relacionades amb esdeveniments, calçat i circularitat.

Segons ha comentat Rafael Pascual en conèixer l'elecció, 

“vull compartir aquesta distinció amb tot el sector tèxtil i els 

emprenedors. Entenc que Aquaclean Group, fundat pel meu 

pare, és un grup empresarial representatiu de la indústria 

tèxtil. Aquest honor que em brinden els contestans serveix, 

al temps, per a retre homenatge a una part molt important 

del teixit econòmic de la nostra zona com a font d'ocupació, 

riquesa i avanç social, progrés i valor afegit. M'agradaria que 

totes aquelles iniciatives privades que s'esforcen i mantenen 

la il·lusió per llançar un projecte, empresarial o personal, 

estiguen representades enguany amb la lectura del Privilegi 

de Fira de Tots Sants”.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha explicat 

els motius d'aquesta elecció, que ha buscat “ser un 

reconeixement a tots els empresaris que es dediquen a la 

indústria. La trajectòria de la família Pascual, la figura del seu 

pare i ara ells, els tres fills, representen a la perfecció a tot el 

teixit industrial de la nostra comarca que ha sabut superar 

les diferents crisis, estar en constant innovació i dissenyar 

processos que els permeten ser cada vegada més sostenibles”.

Estepa ha assenyalat que “Cocentaina és un poble 

l'economia del qual està basada majoritàriament en el segon 

sector i és una manera de dir-los que són importantíssims 

per al nostre territori, que és un honor que empreses com 

les que componen Aquaclean Group desenvolupen la seua 

activitat en el nostre municipi”. 

Un cartell trencador per a nous temps

Cesc Roca, (Xàtiva, 1989) il·lustrador i dissenyador gràfic 

valencià, és l'autor del cartell que representarà la Fira de Tots 

Sants 2022. Des de xicotet, passa molt temps en el taller del 

seu pare —l'artista faller Paco Roca—, on comença a crear, 

a pintar i embrutar-se les mans. Allí troba la llibertat que no li 

aporta una escola plena de normes i convencions, un ambient 

que li sembla massa competitiu. Gràcies a l'art descobreix 

que pot connectar i donar eixida al seu món interior.

Després d'acabar el seu batxillerat artístic, decideix 

començar a treballar amb el seu pare en el seu estudi. Cinc 

anys en què, envoltat del món de les Falles, aprén pintura, 

escultura i dibuix, entre altres disciplines artístiques. Guiat 
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per l'exemple del seu pare, Cesc decideix fer el seu camí en 

el món de l'art i marxa a Amsterdam. Allí comença una nova 

vida, combinant els treballs precaris que encadena amb el 

seu treball autodidacta com a artista, un viatge per a trobar-

se en ell mateix i descobrir l'artista en què vol convertir-se.

A poc a poc naix Cesc Roca Studio, la seua marca, que 

li permet expressar-se i mostrar-se tal com ell és a través 

dels seus treballs. Un dia es troba fent el seu primer logotip 

remunerat i, en uns anys, desenvolupa el seu estil propi, 

estimulat per cursos d'Internet i pels continguts d'altres 

artistes que veia en les xarxes socials. Amb els anys acaba 

vivint a Venècia, on pren consciència definitivament de les 

seues arrels. A partir d'aquest moment, s'adona que la seua 

vocació és arrelar el seu art a la seua llengua i a la seua 

història personal.

Poc després, arriba el seu boom en les xarxes socials, 

compta amb més de 15.000 seguidors en Instagram i 

comença a dur a terme col·laboracions amb entitats com 

l'Ajuntament de Xàtiva, Acció Cultural del País Valencià o 

Escola Valenciana. De la mà de la Revista Mirall dissenya la 

seua primera samarreta, al crit de “Sense esmorzar no hi ha 

revolució”. Setmanes després, aconsegueix l'encàrrec per 

a dissenyar les portades del projecte ‘Mural Sonor’ d'Acció 

Cultural del País Valencià. També els cartells del 25 d'abril 

i del projecte ‘El tocadiscs de Joan Fuster’. La Generalitat 

Valenciana li fa els seus primers encàrrecs i l'artista dissenya 

portades de discos per a artistes com a Tesa, Arc de Triomf, 

Lildami, Malparlat o Tito Pontet. El 2022 publica la portada 

del llibre de Vicent Baydal, Matèria de València. De tornada  

en el seu Xàtiva natal i envoltat d'un univers que trobava a 

faltar, actualment prepara la seua primera exposició.

Cesc Roca ha assegurat que “ha sigut un plaer reprendre 

el meu treball a València fent aquest disseny; he visitat 

la Fira amb la meua família des de ben xicotet i recorde 

perfectament el seu ambient, els seus sabors i les seues 

olors, una màgia que he intentat transmetre en el cartell, he 

traslladat la il·lusió que sentia quan visitava el certamen a les 

formes i colors que composen l'obra. Espere que aquesta 

mateixa sensació impregne a la gent quan ho veja”. 
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Cocentaina presenta la 676 edició de la Fira de Tots Sants 
que torna al seu format original
Durant l’acte, s’ha descobert el cartell anunciador del 2022, obra de l’il·lustrador, 
Cesc Roca i el color del qual és reflex de la màgia i ambient del certamen
Rafael Pascual, encarregat de llegir el Privilegi de la Fira el dia de la inauguració, 
s’ha mostrat emocionat i honrat per aquest encàrrec que assumeix amb molta il·lusió

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina 2022 ha donat el tret 

d’eixida t, amb el descobriment del cartell anunciador. 

Comença el compte enrere per a la celebració de la 

676 edició, amb què el certamen torna al seu format original 

prepandèmia, els dies 29, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre.

Cal recordar que la passada edició, el 2021, la Fira es 

va celebrar en dos caps de setmana consecutius, dividint 

el nombre d'expositors i ampliant la superfície disponible 

per aconseguir més seguretat i evitar aglomeracions de 

gent. Amb tot, aquest any es mantindran alguns canvis 

organitzatius implantats durant la Covid 19 i que han 

demostrat que milloren la funcionalitat, la seguretat i la 

mobilitat durant els dies de fira. Durant l'acte, que ha 

estat conduit per la periodista Ajo Valls, s’ha projectat un 

audiovisual en resum del que han sigut aquestes dues 

darreres edicions atípiques i condicionades per la pandèmia.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha estat 

l'encarregada de descobrir el cartell anunciador de la Fira 

2022, obra de l'il·lustrador i dissenyador valencià, Cesc 

Roca, que per motius personals no ha pogut assistir a l'acte. 

Tot i això, ha volgut mostrar el seu agraïment i honor per 

l'encàrrec amb un vídeo que s'ha projectat durant l'acte. En 

aquest, l'autor, ha agraït a l'Ajuntament “que haja confiat a 

les meues mans”.

Segons ha explicat l'autor, el cartell destaca per l'estètica, 

tipografia i estil personals que impregnen els seus treballs 

de cartellisme i “en les formes i colors dels quals he intentat 

traslladar tota la màgia que sentia de xicotet quan visitava la 

Fira amb la meua família”. Segons ha assenyalat, “els colors 

foscos representen la nit i aquesta màgia, contrastat amb els 

colors càlids de la figura del cavall i la roda, representació 

de la Fira”. Un cartell que "està ple d´il·lusió, motivació i la 

innocència d´un xiquet que un dia va descobrir la Fira i que 

hui, com a artista, he intentat plasmar", ha conclòs Roca.

Un altre dels protagonistes de l'acte ha sigut l'empresari 

tèxtil i president del Grup Aquaclean, Rafael Pascual, que 

hui ha viscut en primera persona l'emoció del paper que 

representarà a la Fira 2022 com a encarregat de la lectura 

del Privilegi, des del balcó del Palau Comtal, el proper 29 

d'octubre. El Privilegi de Fira, atorgat el 1346 pel rei Pere IV 

el Cerimoniós, és l'origen del certamen i la seua lectura, un 

moment simbòlic i emotiu amb què contestans i contestanes 

donen per inaugurada la seua Fira de forma oficial. És per 

això, que segons ha expressat Rafael Pascual "és tot honor 

haver rebut aquest encàrrec que assumisc amb molta 

emoció i orgull".

Per la seua banda, la regidora de Fira, Eugenia Miguel, ha 

donat a conèixer tots els detalls de la 676a edició de la Fira. 

Segons ha explicat "la millora de les condicions sanitàries 

permet ja poder celebrar la Fira en el format original d´un 

cap de setmana amb seguretat". Tot i això, ha assenyalat que 

“es mantindran algunes de les mesures implantades arran 

de la Covid 19, relacionades amb l'estructura organitzativa 

dels sectors comercials, atès que van aportar millores quant 

a funcionalitat, la disposició dels expositors i la mobilitat i 

seguretat dels visitants”. D'altra banda, ha avançat que hi 

haurà millores a nivell de sostenibilitat com estalvi energètic 

i d'accessibilitat per facilitar l'accés de les persones als 
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diferents espais i serveis. A més d'algunes novetats quant a 

sectors, com ara la reorganització dels llocs agroalimentaris 

i l'obertura d'un mercat de degustació.

Un espot promocional de la Fira de Tots Sants 2022 

projectat durant l'acte, ha recollit tota la feina i il·lusió que 

s'han posat a la present edició.

Per la seua banda, l'alcaldessa, Mireia Estepa, ha tancat 

l'acte destacant que “la normalitat és per fi una realitat 

que ens fa immensament feliços, si tenim en compte que 

hem hagut de transitar per tantes i tantes adaptacions i 

restriccions. Aquest edició estarà marcada per una absoluta 

i grata normalitat”. La d’enguany serà l'última Fira de Mireia 

Estepa com alcaldessa qui ha aprofitat la seua intervenció 

per a donar les gràcies “per deixar-me viure la Fira des 

d’un lloc privilegiat i haver compartit tantes fires amb dos 

regidores excel·lents, Mariona Carbonell i Eugenia Miguel i 

amb les bones persones que ens ho han posat més fàcil i 

que ens han ajudat amb un somriure”.

Així mateix, ha mostrat el seu agraïment a l'autor del cartell 

i a l'encarregat de la lectura del Privilegi, per assumir aquesta 

responsabilitat i ser part important d'una les cites més 

destacades per als veïns i veïnes de Cocentaina. Finalment, 

ha augurat una gran Fira i ha donat les gràcies a totes les 

entitats i persones que amb la seua feina i la il·lusió la faran 

possible una edició més.
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Eugenia Miguel, regidora de Fira

E
ugenia Miguel s’ha convertit en la regidora de Fira que 

més transformacions ha hagut de fer en el certamen, 

ha estat al capdavant de la Fira de la pandèmia amb 

una primera edició estàtica (cada expositor va muntar la Fira 

al seu lloc i va oferir les ofertes de Fira des de sa casa, de 

manera on-line també), va ser la Fira de 2020 que va tindre 

activitats culturals i un mes d’ofertes, però sense carrer; en 

2021 vam tindre una Fira híbrida, organitzada en dos caps 

de setmana i amb un aforament controlat i limitat, una Fira 

quasi normal, amb mascareta i guardant distàncies i per fi, 

enguany, Eugenia Miguel, serà la regidora de la Fira que 

coneixíem, la d’abans de pandèmia, la Fira que defineix a 

tot un poble, la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

-Eugenia, enguany per fi, tindrem una Fira “normal”

-Sí, una Fira de carrer i sense restriccions. Han estat dos 

anys difícils, en els que hem treballat des del Departament 

de Fira i l’Ajuntament per no perdre cap edició, adaptant la 

nostra Fira a la situació sanitària del moment i aconseguint 

que Cocentaina, pese a tot, poguera parlar i tindre Fira: el 

primer any vam tindre un mes plegat d’activitats i el segon 

any va ser en dos caps de setmana, este tercer any meu 

al capdavant de la regidoria, tindrem la Fira com abans de 

pandèmia: els dies que toca i al carrer.

D'aquests dos anys, m'agradaria remarcar que la Fira de 

Cocentaina ha sigut un exemple per a altres esdeveniments 

similars, i que la seua adequació i organització ha estat motiu 

de suport i felicitacions per part de la Generalitat Valenciana.

-La Fira es reinventa i s’adapta i tots els anys presenta 

novetats, quina serà la major novetat o el major canvi que 

trobarem en aquesta 676 edició de la Fira de Tots Sants?

-Bé, hem aprés d’aquestos dos anys en què la Fira ha 

sigut diferent i la lliçó més gran ha sigut la distribució dels 

mercolins i expositors. La Fira d’enguany serà més ampla, 

hi haurà més distància entre expositors; la venda ambulant 

tindrà estant propi, no la típica paraeta del tendal; les àrees 

temàtiques estaran més despejaes, havent parades sols a un 

costat i no en carrers adjacents i sobretot, amb més metres 

entre uns i altres perquè la gent no s’aglutine i puga veure 

el producte exposat.

Són com et deia, canvis implantats amb motiu de la Covid 

19, relacionats amb l'estructura organitzativa dels sectors 

comercials, i que van permetre un millor desenvolupament 

de la Fira quant a funcionalitat, la disposició dels expositors 

i la mobilitat i seguretat dels visitants. Aconseguint, per 

exemple, més superfície hàbil i espai entre els estands.

-Aleshores, s’ha reduït el nombre d’expositors?

-En les àrees temàtiques com mercat medieval, soc àrab 

i porrat valencià sí. En estes àrees hem apostat no per la 

quantitat, sinó per la qualitat i varietat del producte i hem 

donat prioritat als artesans del poble. Hem reduït el nombre 

de paraes perquè n’hi havia moltes repetides o amb el 

mateix producte a la venda. Tal volta ho veurem més buit 

o més desallotjat, però els mateixos mercolins agraeixen el 

fet de poder exposar el seu producte en llocs més amplis i 

que la gent puga deambular, passejar i parar-se. Enguany 

ha sigut l’Ajuntament qui s’ha encarregat de gestionar-

ho i els criteris que hem marcat buscaven la qualitat i la 

varietat del producte, no la quantitat de paretes, per tant en 

aquestes àrees temàtiques sí que hi ha hagut una reducció 

de mercolins.

Per contra, en la resta d’expositors el número és el mateix, 

tant de gran format com de gastronomia i altres, ací hem 

aprofitat País Valencià i exposarem en els dos sentits de 

la carreta com ja férem l’any passat. La Fira abraçarà des 

de Literato Azorín fins a la rotonda d’entrada a l’avinguda 

Benilloba, en ambdós sentits.

Com et dic, hem apostat per ampliar la Fira i expandir 

l’expositor perquè tinga més lloc i estiga més ample.

-Pel que diu, hi ha canvis importants respecte a la 

distribució general

-Sí, hi ha zones que són estàtiques i inamovibles, però 

n’hi ha d’altres que intentem reubicar-les en un lloc que siga 

més profitós per als expositors que venen i per als usuaris 

que passegen per la Fira. En este sentit, assenyalem que 

la venda ambulant que hi havia a la carretera estarà tota 

ubicada al carrer Convent, eliminant també, tot el producte 

que hi havia a la zona de l’Ocapa i Trinitàries.

En el primer tram de l’avinguda Rei en Jaume i per 

davant del Patronat tindrem els Food Tracks i posarem 

l’escenari per al Sol a Sol on hi haurà actuacions i música 

en directe, ambientant aquesta zona; en la plaça alcalde 

Reig, on està Sant Hipòlit i el segon tram de Rei en Jaume 

hi haurà gastronomia però amb la possibilitat d’asseure’s en 

tauletes per poder menjar; en rei en Jaume i sant Francesc 

tindrem productes d’alimentació i ja en el Camet, ubicarem 

el mercat-degustació.

Enguany hem eliminat els escenaris a les àrees temàtiques: 

hi haurà un únic escenari al Pla amb diferents actuacions, 
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havent-n'hi per a tots els públics i dins del Palau, no hi 

haurà tampoc escenari, sinó que allí trobarem jocs, tallers 

i atraccions per als més menudets.

-Altra novetat és que enguany, la Fira es viurà de dia i no 

de nit

-La Fira és tot el dia, de sol a sol i enguany no hem previst 

res per a la nit, més que res perquè hi havia moltes pèrdues 

i molts desperfectes en els productes de gran format que 

no es poden guardar. La nit es massificava molt i venien 

autobusos i a la fi hi ha gent que es desbarata i fa mal, 

per tant s’ha decidit no muntar res per a les nits. Amb tot, 

sabem que els nostres joves també tenen ganes de festa, 

per això hem autoritzat als pubs locals a què puguen traure 

música d’ambient al carrer. Dissabte i dilluns la nit, el servei 

d’autobús estarà fins a la 1 de la matinada, perquè la gent 

puga sopar amb tranquil·litat i després anar-se’n sense haver 

de pillar cotxe, sobretot visitants d’Alcoi o de Muro.

Eixes actuacions nocturnes i de concerts, les traslladem 

al mig any de Fira on a la nit ja fa més bon oratge i els mals 

que es puguen ocasionar són menors i així també, apostem 

per fomentar aquesta mig any i aconseguir així, que es parle 

de Fira i la tinguem present tot l’any.

-Es treballa i molt per aconseguir una Fira sostenible i 

inclusiva, són els dos aspectes sobre els quals camina la 

Fira del futur

-Sí, la tecnologia avança i nosaltres ho fem amb ella i ens 

aprofitem d’ella per a aconseguir una Fira més sostenible 

i inclusiva. Així doncs, hem eliminat el paper i fullets 

informatius, plànols i demés i aprofitem els codis QR per a 

estar assabentats de la programació i de la distribució de 

la Fira; tindrem sols una revista oficial, la de Cocentaina. 

El Comtat que també estarà penjada en la web i la nostra 

pàgina de Fira estarà actualitzada amb la informació dels 

pàrquings, reserves i altres. També tenim la informació en 

els senyals verticals, canviant també la retolació i rètols per 

facilitar la seua lectura.

Volem una Fira sostenible i respectuosa amb el Medi 

Ambient per això les vaixelles i gots dels llocs de menjar 

seran reutilitzables o fets amb materials biodegradables; 

estem evitant els generadors i hem dotat la Fira amb més 

punts de llums, baixant la potència perquè hi haja també 

estalvi energètic, a més, una de les clàusules per als 

expositors, era que havien de tindre llums de baix consum.

Pel que fa a la inclusivitat, tenim un estudi físic fet i hi ha 

punts del poble on és complicada la seua accessibilitat per 

l'oreografia del lloc, però per contra, sí que podem donar la 

informació dels punts accessibles. La Fira, a més, disposa 

de cadires de rodes i d’uns gaiatos convertibles en cadireta 

per a aquells que ho necessiten i que estan distribuïts pels 

diferents punts d’informació. El privilegi alhora que es llig, 

serà traduït en el llenguatge de signes, com també algun 

contacontes. Tots els vàters seran accessibles per a persones 

amb mobilitat reduïda i en l’àrea de les atraccions, hi haurà 

una hora sense soroll. Passet a passet seguim treballant en 

estes dues línies, sobretot tenint present a aquelles persones 

que necessiten eixa accessibilitat tant de mobilitat, com de 

vista o d’oïda, perquè puguen també disfrutar de la seua/

nostra Fira.

-Bé la Fira ja està en marxa, el 17 d’octubre va començar 

a muntar-se tota la infraestructura, sobretot la de gran format

-Sí, encara que la transformació és ràpida, sí que és cert 

que necessitem quinze dies per preparar el poble. El gran 

format necessita molt de treball de carrer: ha d’estar tot molt 

ben medit, hi ha que donar punts de llums, aigua, desaigües 

i ací, els tècnics i les brigades de l’Ajuntament treballen a 

destall, amb una molt bona planificació per tal de molestar 

el menys possible al veí i veïna que pateix aquest muntatge 

i desmuntatge de Fira

-La Fira canvia, avança, s’adapta, es reinventa...però es 

poden canviar més coses?

-Per descomptat!!! La màgia de la Fira de Cocentaina és 

que cada any presenta una edició diferent i això ho fa atractiu 

al visitant i al mateix contestà i contestana. Canvis hi ha i 

projectes damunt de la taula també, però es necessita temps 

per poder-los dur a terme. Una de les zones que necessita 

créixer és la fira d’atraccions i et dic, que hi ha diferents 

opcions per a, en un futur no massa llunyà, traslladar-la i 

donar-li més varietat, però d’això ja se’n parlarà arribat el 

moment...

-Acabem aquesta entrevista amb la seua invitació

-Doncs, dir-vos que els dies 29, 30, 31 d'octubre i l'1 de 

novembre, Cocentaina tornarà a obrir els seus carrers als 

milers de visitants que cada any s'acosten al nostre municipi 

atrets per la màgia d'aquesta trobada i per l’interés que 

suposa com a motor econòmic de la Comunitat Valenciana, 

tant per la varietat i quantitat de productes exposats, com 

pel negoci que es genera al llarg de 4 dies.

Vull agrair a Cesc Roca, autor del cartell anunciador de 

la Fira que, que acollira amb tantes ganes l’encàrrec de 

dissenyar la imatge de la Fira de 2022. D'altra banda, desitjar 

a Rafael Pascual, que el pròxim 29 d'octubre gaudisca tant 

com ho fem els contestans i contestanes d'aquesta lectura 

del Privilegi de Fira.

Agrair a les entitats esportives, cultural i lúdiques locals, 

als comerços i establiments la seua sempre bona disposició 

i bon fer per la Fira de Cocentaina, ells són part fonamental 

de l’èxit de la Fira.

Sense més, vull desitjar-vos a tots i totes una bona Fira. I 

assegurar-vos que tot l’equip de Fira treballarem fins a l'últim 

minut perquè visitants i expositors us sentiu com a casa i 

visqueu aquests dies amb la mateixa il·lusió que el poble 

de Cocentaina bolca a la seua organització.
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El sector alimentari i la gastronomia les grans novetats 
de la Fira de Tots Sants 2022
El certamen projecta millores a l’organització dels llocs de venda de productes i obrir 
una zona de mercat de degustació
Per a la 676 edició s’han treballat diferents línies d’actuació amb què el certamen 
guanyarà en accessibilitat i sostenibilitat

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina 2022 ha començat 

el compte després de l'acte de presentació t, i en què ja 

es van avançar algunes de les que seran les principals 

novetats del certamen, que aquest any torna al seu format 

original d´un cap de setmana. En la que serà la seua 676 

edició, el sector alimentari i la gastronomia experimentaran 

els principals canvis, tant pel que fa a l'organització dels llocs 

de venda de productes, com a l'ampliació del sector amb 

noves àrees. D'altra banda, la Fira continua avançant cap 

a la inclusió i la sostenibilitat amb diferents línies d'actuació 

dirigides a guanyar accessibilitat i reduir l'impacte ambiental 

del certamen.

La Fira de Cocentaina és coneguda per la seua extensa 

proposta comercial de productes agroalimentaris, als quals 

se suma una variada oferta gastronòmica als diferents punts 

de restauració. Un sector que es converteix en un dels 

atractius més grans per als milers de visitants que durant 

aquests dies s'acosten a Cocentaina. És per això que des 

de l'organització s'han volgut centrar les millores d'aquest 

any en la reestructuració i l'ordenació dels punts de venda 

de productes alimentaris perquè estiguen més fusionats i 

facilitar el recorregut. Aquest seria la nova distribució del 

sector alimentació i gastronòmic:

-Mosen Raduan i Jaume I (part baixa): restauració variada 

amb food trucks i ambient musical.

-Jaume I, Roger de Lluria i Plaça alcalde Reig estands 

modulars amb productes típics, denominacions d'origen, 

certificacions ecològiques i olis.

-Sant Francesc: fruita seca, dolços i complements

-Anselmo Martí: zona de salats, embotits, formatges tant 

per a la venda com per a la degustació amb la barra central.

-Inici carrer Convent i Ben Khanis: olives, albergínies i 

adobats.

D'altra banda, se seguirà potenciant aquest sector amb 

la inauguració d'un espai nou, en concret un mercat on el 

visitant podrà degustar els productes que adquirisca als 

llocs d'alimentació. Com ja es fa als principals mercats 

d'abastament de les capitals, on l'usuari pot consumir in situ 

els productes que s'ofereixen a les diferents parades, la Fira 

de Cocentaina disposarà aquest any, com a novetat, d'una 

zona de taules i barra de beguda, al parc de la Plaça Anselmo 

Martí (Camet), on tastar l'àmplia oferta d'alimentació que 

ofereix el certamen firal contestà. 

Així mateix, amb l'objectiu de continuar guanyant en 

professionalitat, inclusivitat i sostenibilitat, s'han treballat 

diferents línies d'actuació per millorar l'accessibilitat de 

visitants i expositors i reduir residus i costos energètics. En 

el cas de la inclusió, per exemple, tots els serveis públics 

estaran adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. 

D'altra banda, s'ampliaran les àrees destinades a canviadors 

de nadons i lactància al llarg de tot el recorregut. Mesures 

que se sumen a les ja implantades en edicions anteriors en 

aquesta matèria.

Pel que fa a les bones pràctiques ambientals, s'ha reduït 
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la informació en paper i l'edició de tríptics del certamen i 

s'han substituït per codis QR i tauletes digitals disponibles als 

punts habilitats per a informació. Pel que fa al marxandatge 

dissenyat per a la Fira, s'ha optat per materials reciclats. A 

més, es preveu reduir el consum energètic de la present 

edició, limitant la potència elèctrica dels expositors i 

fomentant l’ús de dispositius de baix consum.

Finalment, cal recordar que des de l'Ajuntament s'ha decidit 

mantindre algunes de les novetats i millores introduïdes a 

la passada edició fruit de la pandèmia, relacionats amb 

l'estructura organitzativa dels sectors comercials, que van 

suposar una millora en el desenvolupament de la Fira quant 

a funcionalitat, organització dels expositors i la mobilitat 

i seguretat dels visitants. Amb tot, s'aconseguirà més 

superfície hàbil i espai entre els diferents llocs de venda.

Respecte a les principals novetats de l'edició 2022, la 

regidora de Fira, Eugenia Miguel ha destacat que “hem 

d'anar avançant i anticipant-nos als reptes del futur, sabent 

mantindre la nostra essència, però alhora sabent escoltar les 

demandes d'expositors i visitants per satisfer les necessitats 

i donar-los resposta”. Amb tot, assenyala que “les mesures 

de millores adoptades aquest any potenciaran amb un millor 

servei i una oferta més gran uns dels sectors que més públic 

atrau cada any com és l'agroalimentari i gastronòmic, alhora 

que anem fent de la Fira un punt de trobada més sostenible 

i on tenen cabuda totes les persones”.

Els dies 29, 30, 31 d'octubre i l'1 de novembre, Cocentaina 

celebrarà la 676a edició de la Fira de Tots Sants, amb els 

mateixos atractius de sempre però impulsant mesures 

dirigides a una millor gestió i qualitat en els serveis.

Una Fira més inclusiva i accesible per a tots i totes

L
a Fira continua avançant cap a la inclusió i l'accessibilitat 

amb la posada en marxa de diferents línies d'actuació 

amb vista a aquesta edició. Cal recordar que durant 

el 2021 l'Ajuntament de Cocentaina va dur a terme un 

Diagnòstic d'accessibilitat i Pla de Comunicació inclusiva 

amb què analitzar la situació real de la Fira en aquestes 

matèries i, a partir d'ací, anar materialitzant totes les 

propostes de millores necessàries.

En aquesta línia, de cara a l'edició 676, s'han treballat 

diferents aspectes per millorar la inclusió i mobilitat de 

visitants i expositors. En el cas de l’accessibilitat, per 

exemple, tots els serveis públics ubicats al llarg del 

recorregut de la fira han estat adaptats per facilitar l'ús de 

les persones amb mobilitat reduïda. 

D'altra banda, s'han ampliat les àrees destinades a 

canviadors de nadons i alletament al llarg de tot el recorregut. 

Mesures que se sumen a les ja implantades en edicions 

anteriors en aquestes matèries, com ara la millora de 

la comunicació de la Fira, perquè complisquen tots els 

aspectes bàsics de la inclusió.

Finalment, cal recordar que des de l'Ajuntament s'ha 

decidit mantenir algunes de les novetats i millores introduïdes 

a la passada edició fruit de la pandèmia, relacionats amb 

l'estructura organitzativa dels sectors comercials, que van 

suposar una millora en el desenvolupament de la Fira. Amb 

aquestes modificacions també s'aconseguirà més superfície 

hàbil i espai entre els diferents llocs de venda, facilitant la 

mobilitat. 
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La Fira de Tots Sants torna enfortida i millorada al seu 
format original

C
ocentaina s'impregna d'olors, sabors, cultura, 

tradicions i festa. Els seus carrers respiren l'ambient 

de la Fira de Tots Sants. La Fira de sempre, la dels 

contestans i contestanes i la dels milers de persones 

que cada any acudixen a l'única fira d'Interès Turístic 

Internacional d'Espanya. Un certamen que, sense perdre 

la seua essència, any rere any, continua evolucionant per 

cobrir les expectatives d'expositors i de públic, i que aquesta 

edició torna enfortit i millorat al seu format original, després 

de dos anys de restriccions i modificacions per la pandèmia.

El cartell que anuncia el 676 anys de la seua història, 

dissenyat per il·lustrador i dissenyador gràfic valencià, Cesc 

Roca, desprèn tota la màgia que es viuran durant 4 dies als 

carrers de Cocentaina. Una edició especial amb què festejar 

la tornada al format prepandèmia, i la seua celebració en 

un únic cap de setmana els dies 29, 30,31 d'octubre i 1 

de novembre. 

És la Fira amb què tornem a la normalitat i amb la qual 

podrem discórrer pels carrers sense restriccions, després 

de dos anys en què les exigències sanitàries van obligar a 

adaptar el certamen. Primer portant la Fira al format digital 

i l'any passat, ampliant a dos caps de setmana consecutius 

la celebració per evitar aglomeracions i garantir la seguretat 

d’expositors i visitants.

Tot i això, malgrat la millora de les condicions sanitàries 

i, amb elles, les restriccions, es mantindran alguns canvis 

implantats amb motiu de la Covid 19, relacionats amb 

l'estructura organitzativa dels sectors comercials, atès que 

van aportar millores quant a funcionalitat , la disposició dels 

expositors i la mobilitat i seguretat dels visitants.

Com cada any, entre els principals atractius del certamen 

el Mercat Medieval, el Soc Àrab, el Porrat Valencià, 

juntament amb la fira d'animals, traslladaran el visitant als 

orígens de la Fira. Carrers plens d'aromes, colors, música 

i una àmplia exposició de productes tradicionals que 

conviuen a la perfecció amb la més moderna maquinària 

agrícola i industrial, els últims models d’automoció i les 

noves tecnologies que són focus d'atracció actualment de 

nombrosos visitants.

Més enllà de ser un excel·lent aparador comercial, la Fira 

ens convida a degustar la rica gastronomia tant local com 

de la comarca, als diferents establiments de Cocentaina 

i les àrees i parades de venda habilitades durant el 

recorregut. Una zona que aquest any presenta canvis en la 

reorganització dels punts de venda de productes tradicionals 

perquè estiguen més fusionats i facilitar el recorregut. Així 

mateix, en aquesta àrea es presenta una de les novetats de la 

Fira d’aquesta edició, l'obertura d'un Mercat de Degustació.

Per altra banda, la Fira de Cocentaina és una oportunitat 

única per descobrir l'essència, paratges, història i cultura 

del municipi a través de les activitats i exposicions que se 

celebren als seus edificis més emblemàtics, com el Palau 

Comtal, una de les joies arquitectòniques del gòtic i del 

renaixement valencià que presideix la Vila, i és escenari 

destacat del certamen.

Des del balcó principal de la seua façana, com tots els 

anys, es llegirà el Privilegi, document amb què el rei Pere 

IV el Cerimoniós va concedir a la Vila de Cocentaina l'honor 

de poder celebrar una fira anual sota la protecció reial, el 

1346. L'encàrrec de la seua lectura s’ha fet aquest any 

a l'empresari tèxtil Rafael Pascual, president del Grup 

Aquaclean.

Amb el Privilegi, s’iniciaran quatre dies de Fira en què 

milers de persones recorreran els carrers de Cocentaina. La 

gran varietat d'articles, d'oferta cultural, d'oci i la seua diversa 

gastronomia converteix aquest certamen en un destí apte 

per a totes les butxaques i gustos, i una escapada perfecta 

per fer en família, amb amics o amb vistes comercials.

Sabedors de l'atractiu que suposa el certamen per als 

milers de persones que es donaran cita aquest dies en 

Cocentaina, un any més la Fira ha anat un pas més enllà 

per guanyar en professionalitat, inclusivitat i sostenibilitat. 

En este sentit, s'han treballat diferents línies d'actuació per 

millorar l'accessibilitat de visitants i expositors i reduir residus 

i costos energètics. Millores amb les que es pretén satisfer 

les necessitats actuals i donar resposta a les expectatives 

del públic i comerciants.

Amb tot, la Fira és hui el fruit del treball i la il.lusió d’un 

poble per mantindre aquesta cita al capdamunt del calendari 

festiu nacional i el nivell que les declaracions de Bé d'Interès 

Cultural (BIC) i Festa d'Interès Turístic Internacional, 

representen. 
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La Fira de Tots Sants habilita la reserva online prèvia 
d’aparcament en quatre zones pròximes a l’esdeveniment
El tiquet tindrà validesa per a una jornada, sempre que no s’isca de l’aparcament, i 
un cost de 5 euros

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina 2022 torna a posar 

a la disposició dels visitants la possibilitat de realitzar 

reserva prèvia en línia d'aparcament en quatre zones 

pròximes a l'esdeveniment. La plataforma de reserva permet 

traure un tiquet per jornada i matrícula amb un preu de 

5 euros cadascun, per a estacionar durant una jornada 

completa de 09:00h a 24:00h , sempre que no s'isca del 

pàrquing, en aquest cas s'haurà de tornar a realitzar la 

reserva i el pagament per a obtindre un nou tiquet. Les 

quatre zones habilitades oferiran en total més de 1.200 

places i són les següents: en la part Nord, pàrquing de la 

pujada de Sant Cristòfor; en la zona Aquest, el pàrquing de 

Riera-Beniassent i el de l'Orxa 4.4 i en la zona Sud, el del 

Poliesportiu. 

La pàgina web https://www.parkings.firadecocentaina.org/ 

recull tota la informació i detalla pas a pas com realitzar la 

reserva amb èxit. 

A més d'aquestes quatre zones d'aparcament amb reserva 

prèvia, es sumen altres nou, ja habituals i senyalitzades, per 

a estacionar de manera lliure i sense cost, sempre que hi haja 

places disponibles. Igual que en anteriors edicions i com que 

aquestes zones es troben més allunyades de la ubicació del 

certamen, hi haurà autobusos llançadora des de cadascun 

d'aquests punts per a facilitar als visitants l'arribada a la zona 

on té lloc la Fira de Tots Sants. L'organització habilitarà un 

total de més de 30.000 places d'aparcament.

La regidora de Fira, Eugenia Miguel, ha destacat que 

“aquest sistema permet que aquelles persones que ja 

tinguen previst vindre a visitar la Fira de Cocentaina puguen 

assegurar-se una plaça d'aparcament, en lloc d'haver de 

buscar-la. A més, ens permet a l'organització tindre una 

previsió estimada de visitants”. 

Enguany seguint les indicacions de l'estudi d'accessibilitat 

que s'ha fet de la Fira de Tots Sants, s'han incorporat en 

aquells aparcaments que reuneixen les condicions òptimes, 

places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), 

complint amb la normativa d'una plaça per cada 40.

En aquest sentit, també hi haurà nova senyalització de 

pàrquings que detalla tota la informació de cada zona: 

condicions del terreny, si hi ha places PMR, capacitat i 

distància a Fira.

A més de les zones enumerades, tant de reserva prèvia 

de pagament com aparcament lliure habilitat, es pot aparcar 

en qualsevol part del municipi no afectada pel muntatge de 

Fira, sempre que es respecten les normes i no s'estacione 

en voreres, guals o zones que puguen dificultar el trànsit o 

el pas de vianants.

L'edil ha remarcat que “enguany hem ampliat la zona de 

Riera-Beniassent per a ampliar la capacitat total de les places 

oferides i així garantir un major nombre d'aparcaments 

prèvia reserva”. Així mateix, ha assenyalat que “enguany 

s'ha decidit posar una tarifa diària de cinc euros ja que en la 

passada edició en ser gratuït molts visitants feien la reserva 

i després no acudien, per tant hi havia places lliures però 

no es podien ocupar perquè en la plataforma eixien com 

reservades. D'aquesta manera s'espera que el procés de 

reserva siga més efectiu i realment el faça qui vaja a visitar 

la Fira; es treballa per a millorar els serveis i sobretot perquè 

resulten eficaços”. 

Els dies 29, 30, 31 d'octubre i l'1 de novembre, 

Cocentaina t'espera per a celebrar la 676 edició de la Fira 

de Tots Sants. Per a planificar la visita pots obtindre tota la 

informació de l'esdeveniment en la web oficial https://www.

firadecocentaina.org/es/. 

ZONES D'APARCAMENTS HABILITATS PER A la FIRA DE TOTS 

SANTS 2022

ACCÉS NORD

ESTACIÓ NORD

PUJADA SANT CRISTÒFOL (de pagament)

PÀRQUING CATALÁ - LA SENIA

ACCÉS SUD

PÀRQUING DECATHLON

PÀRQUING CARREFOUR (CENTRE COMERCIAL)

PÀRQUING POLIESPORTIU (de pagament)

PÀRQUING RONDA SUD

PÀRQUING FERROCARRIL (INSTITUT)

ACCÉS EST

PÀRQUING BENILLOBA

PÀRQUING RIERA - BENIASSENT (de pagament)

PÀRQUING L'Orxa 4.4 (de pagament)

PÀRQUING PUNTARRÓ
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Un dispositiu de més de 350 efectius vetlarà per la 
seguretat de la 676 Fira de Tots Sants

U
n ampli dispositiu d'efectius dels cossos i forces de 

seguretat de l’Estat, repartits en diversos torns i en 

diferents zones del municipi vetlaran pel correcte 

desenvolupament de la Fira de Tots Sants amb l'objectiu 

d'evitar incidents. Al voltant de 300 efectius al dia entre 

Guàrdia Civil, Policia Nacional i Estrangeria, Policia 

Autonòmica i Policia Local amb el suport del Consorci 

Provincial de Bombers i Protecció Civil, seran els encarregats 

de garantir la seguretat de l'esdeveniment, perquè veïns i 

visitants puguen gaudir del certamen amb totes les garanties, 

com s'ha fet any rere any.

La Junta de Seguretat s'ha reunit aquest matí per a 

organitzar el dispositiu de seguretat ciutadana que vetlarà 

pel correcte desenvolupament de la 676 edició de la Fira 

de Tots Sants de Cocentaina. Entre els assistents, reunits 

en el saló de plens de l'Ajuntament, s'ha comptat amb 

Araceli Poblador, subdelegada del Govern; José Hernández, 

Coronel de la Guàrdia Civil d'Alacant; Juan Fco. Núñez, 

Tinent Oficial adjunt de la Guàrdia Civil de Cocentaina, 

Tomás Novo, Sergent primer Comandant de la Guàrdia 

Civil; Javier Prats, Inspector en funcions de la de Policia 

Local de Cocentaina; Renato Sansalvador, Oficial Policia 

Local de Cocentaina; Bartolomé Moreno, Tinent de Trànsit 

d'Alcoi; Jesús Sánchez, Inspector cap de la Policia Nacional 

d'Alcoi i dos responsables del Cos de la Policia Autonòmica, 

juntament amb l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa i 

la regidora de Fira i Seguretat Ciutadana, Eugenia Miguel.

Després de la Junta de Seguretat, la subdelegada de 

Govern, Araceli Poblador ha assenyalat que “el disseny 

i el desplegament logístic és ambiciós. Comptarem amb 

prop de 200 agents de la Guàrdia Civil, més Policia Local 

de Cocentaina, reforçada per agents d'Alcoi, Ontinyent 

i Muro, la USECI, estrangeria de la Policia Nacional, 

Policia Autonòmica, l'equip Pegasus, l'equip antidrons, un 

helicòpter per a vigilància aèria, Protecció Civil i Bombers, 

a més de la seguretat privada contractada per la pròpia 

organització de la Fira. Entre tots sumaran un dispositiu de 

més de 350 persones”.

Segons José Hernández, Coronel de la Guàrdia Civil 

d'Alacant, “és una fira important per a nosaltres pel nombre 

de persones que es concentren en quatre dies i que segons 

les previsions podrien superar el mig milió de visitants. No 

tenim a Alacant aglomeracions tan grans i tan continuades 

i per això és necessari organitzar un dispositiu reforçat per 

diferents unitats que garantisquen la seguretat ciutadana, 

especialment per a previndre delictes, així com la seguretat 

viària. És la nostra competència les vies interurbanes i per 

tant el dispositiu de trànsit també serà molt important en les 

entrades, eixides i aparcaments”.

La regidora de Fira, Eugenia Miguel, ha explicat que “en 

aquesta edició de Fira no hi haurà revetles ni concerts 

nocturns per a evitar l'efecte anomenada a persones d'altres 

poblacions i evitar possibles incidents especialment amb tot el 

producte exposat. L'oci nocturn estarà enfocat a les persones 

de Cocentaina i es celebrarà als establiments del municipi”.

Per la seua part, l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, ha assenyalat que “hui hem tornat a celebrar una 

junta de seguretat normal, ens hem reunit per a repassar 

i posar en comú tot el procés de la Fira perquè siga una 

Fira tranquil·la, on la gent puga vindre a gaudir. Ens ha 

acompanyat, a més d'una àmplia representació de les forces 

i cossos de seguretat de l'estat, la subdelegada del Govern, 

que ens dona un plus de confiança que vulga supervisar 

personalment el disseny i coordinació de tot el dispositiu 

de Fira 2022”.
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Llistat expositors Fira de Tots Sants 2022
Expositors Passeig el Comtat - Parcel·les i mòduls

- AGROMAESTRAT SL: MAQUINARIA AGRÍCOLA

-VICENTE FERRI JUAN .REMOLQUES ROBUSTOS: REMOLCS

-VICENTE JAVIER JUAN SORIANO. MIM: TANCAMENTS

-MULTI RIEGO CB: DEPURADORES AIGÜES RESIDUALS

-REMOLQUES BALLESTER CB: REMOLCS

-MOTOCICLETAS MARIN SL: MOTOCICLETES SUZUKI

-TALLERES CERDÀ E HIJOS SL: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA 

FORESTAL I JARDINERIA

-AGROCOMERCIAL AVELLA SL: MAQUINÀRIA D'ENOLOGIA 

I EXTRACCIÓ D'OLI

-VISAUTO SL: AUTOMÒBILS MERCEDES BENZ

-AUTOMOVILES GOMIS SA: AUTOMOCIÓ

-BALBASTRE Y SANJAIME SL: MAQUINÀRIA AGRíCOLA

-AGROELX MAQUINARIA SL: MAQUINÀRIA AGRíCOLA

-DALIAN IMPORT-EXPORT SL: CARRETONS ELEVADORS I 

ACCESSORIS

-MOVIL BEGAR LEVANTE SA: VEHÍCLES BMW I MINI

-TECNOVASOL ENERGIA SOLAR SL: ENERGIA RENOVABLE

-MATERIALES DE CONSTRUCCION AZULENA SL: PISCINES I 

COMPLEMENTS

-MARTÍNEZ CANO AUTOMÓVILES SL: AUTOMOCIÓ

-MS DEALER ALICANTE SA: AUTOMOCIÓ

-RECAMBIOS TERRAMAR SL: MAQUINÀRIA AGRíCOLA

-EURO SERVIPOOL VILLENA SL: PISCINES DE POLIÉSTER

-ARTYNAV SL: FORNS DE LLENYA I ACCESORIS

-MÁSTER COVER PRODUCCIÓN SL: COBERTES DE PISCINES

-CARRETISA ESPAÑA SL / MARTÍNEZ FORKLITS, S.L.: 

CARRETONS ELEVADORS I MAQUINÀRIA DE NETEJA

-COMERCIAL AGRÍCOLA LOGAR SA: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

-ALGAR-MOTOR SL:CONCESSIONARI OFICIAL IVECO 

ALACANT

Carrers confluents - Parcel·les i mòduls

-ENRIQUE REYES MOYA: MENATGE I DESCANS

-CANAL HOME PRODUCTS SL: SOFÀS, DESCANS I SILLONS 

DE MASSATGE

-ENRIQUETA RESINA VEGA – IBIPIEL: VENDA AL MENOR 

D’ARTÍCLES DE PELL

-RAMÓN MOYA MOYA: PORTES

País Valencià - Parcel·les i mòduls

-MICROAUTO CENTER ALICANTE SL: MICROCOTXES

-SETABENSES AUTOMOCIÓN SA: VEHÍCLES PEUGEOT, OPEL

-RECAMBIOS LOEMI SL: AQUINÀRIA AGRÍCOLA FERRARI

-POOLINS PISCINAS SL: PISCINES

- INFRAESTRUCTURAS IBENTO SL :PLATAFORMES,  

ELEVADORS, CONTENIDORS INDUSTRIALS

-IRESOL INTELLIGENT REAL SOLUTIONS SL: INSTAL·lACIONS 

I  ENGINYERIES SOLAR FOTOVOLTAICA, TESLA 

CARREGADOR DE VEHICLE ELÈCTRIC

-HERVAS SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA: MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA JOHN DEERE

-SERVEAL AUTOMOCIÓN SL: VEHÍCLES INDUSTRIALS

Passeig del Comtat- Estands modulars

-GOFRES MAR: GOFRES CREPS

-METALUBE: OLIS I LUBRICANTS

-CUCHILLERÍA CASTELLÓN: ARTÍCLES DE GANIVETA, 

MENATGE I SUPERVIVÈNCIA

-CANAL HOME: MATALASSOS

-PROMOANGLEU S.L: SARTENES CRAFOND

-DOMIA NATURA: MATALASSOS, CANAPES, BUTACA RELAX

-LITEN JEWELS:JOIERIA ARTESANAL FETA A MA, AMB 

MODELATGE AMB CERA I FUNDICIÓ EN METALL

-CLÍNICA DE COLUMNA CNQ:PREVENCIÓ DEL DOLOR 

D'ESQUENA

-JOSÉ POSADA: PAELLES I MENATGE DE CUINA

-BÖRNER ESPAÑA :VENDA I  DEMOSTRACIÓ DE 

MANDOLINES, RALLADORS I PELADORS BÖRNER, 

FREGONES DE MICROFIBRA I PEDRA NETEJADORA

-LOS TRES REYES: MENATGE

-RALLADOR DE CERÁMICA: CERÀMICA ARTESANAL

-BAMBI TEXTIL: TÈXTIL

-MACUTENSILLI: FERRETERIA

-JOYERÍA SILVIA: JOIERIA

-MARÍA TOLÓN ANDRÉS: MACRAMÉ

-NATURALICIA: PRODUCTES NATURALS

-NÓMADA: ARTESANIA – BIJUTERIA

-THERMOMIX: THERMOMIX

-CRISTIAN MORILLO HECHO A MANO: SABATES DE PELL 

ARTESANALS A MESURA I MARROQUINERIA DE PELL 

ARTESANAL

-VALLS TEJIDOS DEL HOGAR S.L.: TEXTIL HOGAR

-KOBOLD: SISTEMA DE NETETJA

-SANES AZORIN: COSMÈTICA NATURAL

-SANTA LUCIA SA: SEGURS

TURISME- C/ Colón i plaça Alcalde Reig

-COCENTAINA: COCENTAINA

-AGENCIA VALENCIANA DE TURISME: TURISME COMUNITAT 

VALENCIANA

-AYUNTAMIENTO DE EL CASTELL DE GUADALEST: EL CASTELL 

DE GUADALEST

-PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO COSTA BLANCA: COSTA 
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Llistat expositors Fira de Tots Sants 2022

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA -C/ Ausiàs March

-UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: EDUCACIÓ

-INGENIA CABLE, S.L: LÍNIES DE TELÈFON, CONNEXIONS 

A INTERNET PER FIBRA ÒPTICA, TELEVISIÓ

-UP2ACCESS-SEMAB DEVLON MOTOS ELÈCTRICA VALENCIA BY 

UP2CITY: PÀRKING INTELIGENT SENSORItZACIó SMART 

CITY MOTOS ELÈCTRIQUES

-UNIVERSITAT D'ALACANT: EDUCACIÓ

-SOLAICO: AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC, ESTALVI 

ENERGÈTIC,  FABRICANT DE PANELS SOLARS 

FOTOVOLTAICS

-ECOVIDRIO: ENTITAT AMB FINALITAT NO LUCRATIVA. 

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL.

-GRUPO UNERFY: APP MÒBIL PER A L'ESTALVI

-KANGEN SP: TRACTAMENT D'AIGUA

-IBERDROLA: ENERGIA VERDA

ARTESANIA- Tram interior C/ Bisbe Estanya

-VICENTE JOSÉ RUBIO GALLEGO: BASTONS I ARTICLES FUSTA

-LUISA BALAGUER LLORENS: CERÀMICA I CESTERIA 

D’ESPART, PALMA I MIMBRE

-MARÍA VICTORIA PUJADES SARRIÓN: LLIBRES EN VALENCIÀ

-BASTONES Y ARTÍCULOS MADERA AMADEO CB: GARROTS, 

BASTONS I FORQUES DE FUSTA

Tram nord Pla de la Font

-ÁNGEL HUERTAS ORTIZ: VENDA DE SARTENS, PAELLES, 

CERÀMICA I FANGS

-JOSÉ VICENTE CORREDOR SANCHIS: CUXILLERIA

-ÁNGEL HUERTAS SÁNCHEZ: VENDA DE SARTENS, PAELLES, 

CERÀMICA I FANGS

-JULIO GONZÁLEZ PALOMARES: COMPLEMENTS DE CAÇA I 

ARTESANIA DE CAÇA

Tram sud Passeig del Comtat

-JENNIFER DÍAZ VIERA: SEDA, COTÓ I CANYEM PER A DONA

-MARÍA TOLÓN ANDRÉS: ARTESANIA EN MACRAMÉ, PLATA 

I LLAUTÓ I PEDRES SEMIPRECIOSES

-ÀNGELS CATALAN GUEROLA:JOIES DE PLATA DE LLEI I JOIES 

D’ACER 316L

-ALICIA SENDRA DE LA OSSA: COSMÈTICA NATURAL I 

ARTESANA AMB INGREDIENTS ECOLÒGICS

ESTANDS ALIMENTACIÓ, TÍPICS I DENOMINACIÓ D’ORIGE
AV. Jaume I (tram superior) i plaça Alcalde Reig

-TURRONES PICÓ GALIANA: TORRONS I DOLÇOS

-TURRONES PEPE Y MERCEDES: TORRONS I DOLÇOS 

ARTESANS

-TURRONES ARTESANOS PALMIRA: TORRONS ARTESANS  

I TRADICIONALS

-BODEGAS XALÓ / RUCHEY: VINS, MISTELES I PRODUCTES 

DERIVATS DEL NÍSPERO

-LOS AUTÉNTICOS MIGUELITOS DE LA RODA: MIGUELITOS 

DE LA RODA

-APIALCOY: MEL I DERIVATS DE LA MEL

-EMBOTITS CAN GABURRA: EMBOTIT DEL PIRINEU

-QUEMAÍTO: QUEMAITO LICOR

-LORD DEL FORMATGE: FORMATGES

-FRUTAS Y VERDURAS MARI CARMEN: FRUTA I VERDURA

-LOS AUTÉNTICOS MIGUELITOS DE LA RODA: MIGUELITOS 

DE LA RODA

-LA PERICANA DE MURO COOP. VAL: CONSERVES ARTESANES

-CONSERVAS RUEDA SANTOÑA:CONSERVES BONITO, 

ANXOVES, MUSCLOS, SARDINILLES, SEITONS, ETC

-LA MONTAÑA ALIÑOS:  PRODUCTES ELABORATS 

ARTESANALMENT AMB FRUITA 100% NATURAL PER A 

AMANIR AMANIDES, CARNS, PEIX. SENSE CONSERVANTS 

NI COLORANTS 

-QUESO IDIAZABAL: FORMATGE IDIAZABAL, TXAKOLÍ I 

SIDRA

-EMBOTITS I FORMATGES PLANA DE VIC: EMBOTITS I 

FORMATGES ARTESANS DE VIC

-ALBERRI CERVESSA ARTESANAL PREMIUM DE COCENTAINA: 

CERVESSA  ARTESSANA DE COCENTAINA ALBERRI, ESTIL 

PALE LARGER

-ARTESANS DE L’ ABEL: EMBOTITS I FORMATGE

-LA CAÑADA DEL CAPITÁN: FORMATGES I ANXOVES, 

FORMATGES I EMBOTITS

-GENS DE DEU: PRODUCTOS GOURMETT

BLANCA

-AYUNTAMIENTO DE ALCOY: ALCOI

-MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L/ALCOIA I EL COMTAT: 

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT

-CALLOSA D’ENSARRIÀ: CALLOSA TURISME

-AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA: SANTA POLA

-AYUNTAMIENTO DE PETRER: TURISMO PETRER

-ASSOCIACIÓ SERRA MARIOLA: SERRA DE MARIOLA

-DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: VALÈNCIA TURISME

-PATRONATO PROVINCIAL TURISMO DE CASTELLÓN: 

CASTELLÓN
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Llistat expositors Fira de Tots Sants 2022
-DESHIDRATADAS DASI RENGEL: FRUITES DESHIDRATADES, 

FRUITS SECS I LLEPOLIES GRANS

-OLIS DE DIANIA: OLIS

-ORUJOS ARTESANALES: CREMES D'ORUJO

-PANETTONES RAÚL ASENCIO: PANETTONES ARTESANS

-LA CLANDESTILERIA:GINEBRA 100% ARTESANAL D'AUTOR

-9 OLIVERES: VENDA D'OLI D'OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC

-MAS DE BONDIA: CERVESSA ARTESANAL, VINS, VERMUT, 

MERMELADA, AOVE, MEL, CUIXOT I FORMATGE

-GRANALMA:MAGRANES ECOLÒGIQUES I SUC DE MAGRANA

-GRATTITUDE: OLI

-HIJOS DE MANUEL PICÓ: TORRONS I DOLÇOS

ALIMENTACIÓ-DEGUSTACIÓ
Tram 1 – Fruits secs i variats (parada ambulant)

-FRUITS DE LA TERRA LA TRUFA S.L.: TRUFA FRESCA I 

PRODUCTES GOURMET ELABORATS AMB DIFERENTS 

VARIETATS DE TRUFA

-FELIPE VALLES SERRANO: PA DE FIGA - ARROP I TALLAETES 

I MERMELADES I CONFITURES

-SABINA RIPOLL COLOMER: FRUITS SECS, DÀTILS I FRUITA 

DESHIDRATADA

-CHOCOLATES COMES SL: XOCOLATES ARTESANS DE 

FABRICACIÓ PRÒPIA I DERIVATS DEL CACAU

-JOSÉ MANUEL GARCÍA CAMBRONERO: GARRAPINYADES, 

COTÓ DE SUCRE, PALOMITES, POMES DE CARAMEL, 

PIRULETES, CASTANYES I LLEPOLIES

-MOISÉS SÁNCHIS ALCARAZ: MEL DE BOCAIRENT

-MARÍA DEL CARMEN COLOMINA FERNÁNDEZ: FRUITS SECS, 

LLEPOLIES I BARATIXES.

-MANUEL DÍAZ PÉREZ: TARTES DE FORMATGE

-ANA  CEC I L I A  BALLESTER  MART ÍNEZ :DÀT I LS , 

GARRAPINYADES I DOLÇOS TÍPICS

-ROSA MARÍA OLIVER ÁLVAREZ: MEL,POLEN,JALEA REIAL, 

ESPÈCIES, DIETÈTICA

-DIEGO GARCIA GEA :FRUITS SECS, LLEPOLIES I 

GARRAPINYADES, ETC

-DANIEL CALBO AICART: MERMELADES I CONSERVES 

VEGETALS

-JOSÉ FRANCISCO SERRANO ESPÍ: DÀTILS I MAGRANES

-ROSA MARÍA GANDIA COLOMINA: DÀTILS, COTÓ, PA DE 

FIGA, FRUITS SECS, BARATIXES, GLOBUS, ETC...

Tram 2 – Cuixots i salaons (camió autovenda)

-DANIEL DA COSTA FERREIRA DE SAMPAIO: XARCUTERIA

-ESTEBAN AMORÓS SALGADO: SALAONS

-JOSÉ LUIS VILLAR NOGUEIRA: CUIXOTS I EMBOTITS, 

FORMATGES I SALAONS

-PEDRIN SALAZONES S. COOP.: SALAONS I FUMATS

-NOELIA LORETO MONTIEL VICEDO: SALAONS

-MANUEL RIVERA DÍAZ: CUIXOTS, EMBOTITS , SALAONS 

I FORMATGE

-FCO JAVIER AMORÓS SALGADO: VENDA DE SALAONS

Tram 3 – Formatges, embotits, dolços i salat (parada ambulant)

-JOSÉ CARLOS CAÑADAS MARTÍNEZ: FORMATGES, EMBOTITS 

I SALAONS

-ALBERTO CORCOY BERGA: EMBOTITS ARTESANALS

-MARÍA JESÚS PUERTAS BURGUEÑO: EMBOTITS, FORMATGES 

I CUIXOTS

-OTERO REPRESENTACIONES SL:PANS, EMPANADES, 

TARTES, BESCUITS, ROSQUILLES, BOLLERIA, TOTS ELS 

PRODUCTES SÓN D'ELABORACIÓ PRÒPIA FETS EN FORN 

DE LLENYA DE GALÍCIA

-CAMELIA TENEA: DOLÇ TÍPIC D'HONGRIA (KURTOS 

KALACS)

-GUILLERMO MELERO COMES: XOCOLATE

-QUESERIA TIERRA DE BARROS SL: FORMATGES ARTESANS 

D'OVELLA DE LA NOSTRA PRÒPIA GANADERIA. 

ELABOREM TORTA DE BARROS

-RICARDO CUADRADO COBANO: EMBOTITS I FORMATGES DE VIC

-MANCHA EVENT SL: FORMATGES, EMBOTITS I SALAONS

-MANUEL JESÚS PUERTAS BARRALES : EMBOTITS, 

FORMATGES I CUIXOTS

-IGNACIO CALDERÓN DE HARO PEDRIO BALEAR: VENDA DE 

FORMATGE DE MAHÓ I SOBRASADA DE MALLORCA

-ABEL CARBONELL RIERA: EMBOTITS I FORMATGES ARTESANS

Tram 4 – Albergínies, olives i encurtits (estand)

-ÁNGELA FERNÁNDEZ CALZADO:ALBERGÍNIES D'ALMAGRO, 

OLIVES I ENCURTITS

-MANUEL SÁNCHEZ HERVÁS: ALBERGÍNIES AMANIDES I 

ENCURTITS

-SATURNINO MANUEL SÁNCHEZ FÁRNANDEZ: ALBERGÍNIES 

I OLIVES

-BERENJENAS LA JAULA SL: LLOC D'ALBERGÍNIES CASERES 

I ENCURTITS

Tram 5 – Producte variat (parada ambulant)

-NEBULA SENT SL: OLIVES, OLI, ENCURTITS I SALAONS

-MARÍA DOLORES YELA GAMERO: FRUITS SECS
-ANTONIO HOYOS ESCALANTE: GARRAPINYADES, POMES 

DE CARAMEL I TORRONS
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Tram 6 – Producte variat (parada ambulant)

-MARÍA CARMEN NAVARRO BAYARRI: PITAS

-AMERICO ENRIQUE CAFFERATA: CREPS

-FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ: ESPIGUES DE PANÍS I 

CASTANYES ROSTIDES

REMOLCS ALIMENTACIÓ- Xurreries, gofres, creïlles

-ROLAINGLESA SOCIEDAD: CREÏLLADERIA I PERRITOS

-CARMEN ORTEGA NAVAS: XURRERIA

-INMACULADA MORAGO ROMERO: XURRERIA

-MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ: GOFRES I CREPS

-NORMANDO COSTA CARRIZO: XURRERIA

-RAMIRO MAZO TREVEJO: XURRERIA

-MARÍA DEL MAR LEÓN FIGUEROA: GOFRES

-RAFAEL SÁNCHEZ VERDÚ: VENDA DE XURROS I XOCOLATA

-MARÍA LOURDES AUGUSTO PALLAS: XURROS

-MARIEL MARION JOSEPH PISVIN: CREÏLLES

-BEATRIZ ARIZA SÁNCHEZ: BURGUER KEBAB

-HOVIK TOYMASIAN: PIZZES

-JESÚS CANO RUTE: GOFRES I CREPS

-JUAN ANTONIO SOLA REYES: HAMBURGUESES

-LAURA RODRÍGUEZ GANDIA: COTÓ DOLÇ, GOFRES, CREPS

Llistat expositors Fira de Tots Sants 2022

La Fira en xifres
SECTORS COMERCIALS

TOTAL NOMBRE D’EXPOSITORS……………….......800

Valor econòmic del producte exposat ..…....52 milions€

SERVEIS EXTERNS 

SUPERFÍCIE D’APARCAMENT PÚBLIC….. 153.050 m2 

ACCÉS SUD 

PÀRQUING DECATHLON – SERVEI DE TRANSPORT BUS 

PÀRQUING CENTRE COMERCIAL 

PÀRQUING POLIESPORTIU – RESERVA PRÈVIA 

PÀRQUING RONDA SUD 

PÀRQUING FERROCARRIL 

ACCÉS EST 

PÀRQUING CARRETERA BENILLOBA – SERVEI DE 

TRANSPORT BUS 

PÀRQUING RIERA – RESERVA PRÈVIA 

PÀRQUING BENIASSENT 

PÀRQUING L’ORXA 4.4 – RESERVA PRÈVIA PÀRQUING 

PUNTARRÓ 

ACCÉS NORD 

PÀRQUING ESTACIÓ NORD – SERVEI DE TRANSPORT BUS 

PÀRQUING CATALÀ / LA SÉNIA 

PÀRQUING PUJADA SANT CRISTÒFOL – RESERVA PRÈVIA 

SERVEIS INTERNS 

PUNTS WC 

HOMES…………………48 

DONES………………..48 

PMR……………………27 

TOTAL PUNTS WC: ……123 

PUNTS INFORMACIÓ 

20 PUNTS D’INFORMACIÓ 

150 INFORMADORS 

PUNTS ACCESSIBILITAT PMR 

5 PUNTS (PUNTS D’INFORMACIÓ PRINCIPALS) 

SEGURETAT DE L’ESTAT

 Efectius COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT 

….100 agents de seguretat 

1 UNITAT AÈRIA 

USECIC – Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància 

SEGURETAT COMPLEMENTÀRIA (ENTITATS DE 

SUPORTS ESPECÍFICS) 

Protecció Civil 

Creu Roja Espanyola 

Seguretat Privada 

Seguretat i higiene alimentària (SANITAT) 

Efectius ENTITATS DE SUPORTS ESPECÍFICS......... 140 

PERSONAL OFICIAL/ DE SUPORT / COL·lABORADOR 

Atenció al visitant…………………...500 efectius 

VIES D’EMERGÈNCIA ..............2.000 metres lineals 

ÀREES DE DESCANS ................. 3 zones – 7.950 m2 

ZONA DE SERVEIS (PLAÇA DE L’ALCALDE REIG / C. 

SANTA BÀRBARA) 

Guarderia – Zona de lactància – Canviadors infantils – Punt 

de Seguretat – Punt de Coordinació - Protecció Civil - Servei 

Mèdic – Punt d’Accessibilitat principal
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Evolució de la fira últims anys. Condicionants de la pandèmia, 
avanços tecnològics, digitalització, seguretat i salut

E
l últims anys de Fira han vingut marcats per la 

pandèmia. Una crisi sanitària sense precedents que 

va obligar a reconvertir el dia a dia de la societat amb 

restriccions i normatives, canviant la nostra manera de 

viure, de treballar i de celebrar les nostres tradicions. Com 

no podia ser d’altra manera, per a la Fira de Tots Sants va 

suposar un gran esforç d'innovació per adaptar-se a les 

circumstàncies del moment.

Una celebració que es va resistir a suspendre i que 

finalment el 2020 es va celebrar amb un format totalment 

renovat i adaptat a les circumstàncies. Un format híbrid 

entre digital i presencial amb què garantir totes les mesures 

sanitàries. Fer-ho possible va suposar crear una xarxa oficial 

d'expositors i adaptar el disseny de la web de la Fira, www.

firadecocentaina.org per facilitar al màxim aquesta connexió 

virtual entre comerciants i consumidors.

Un any després, amb l'avanç de la pandèmia i la relaxació 

de les restriccions, la Fira passa a celebrar-se en dos caps 

de setmana consecutius per evitar aglomeracions i garantir 

la seguretat d'expositors i visitants, i es posen en marxa una 

sèrie de mesures pel que fa a la distància i reorganització 

dels llocs de venda.

Mesures que van servir d'exemple per a altres 

esdeveniments similars, i l'adequació i l'organització dels 

quals va ser motiu de suport i felicitacions per part de la 

Generalitat Valenciana.

La pandèmia va portar molts reptes que també van 

implicar un pas més enllà en la digitalització de la Fira. Sense 

anar més lluny, el 2021 s'implanta un sistema basat en la 

tecnologia mòbil que va permetre gestionar l'assistència 

dels visitants a la fira a través d’uns dispositius i controlar 

l'aforament de públic a les diferents àrees del recorregut 

en temps real. Amb aquest sistema, es pretenia evitar 

acumulacions de persones i mantenir un espai de seguretat.

Mitjançant el desplegament de Nodes a diferents zones 

estratègiques del municipi es van poder mesurar els fluxos 

dels assistents entre diferents punts de la Fira, el temps mitjà 

emprat a cada zona i detectar possibles aglomeracions. Per 

la seua banda, els visitants podien rebre informació rellevant 

i nombroses recomanacions al voltant de diferents punts 

d'interès de la Fira, informació de promocions de comerços 

i expositors de la Fira, etc.

Dins aquest procés de digitalització de la Fira i per 

potenciar un millor servei al visitant a través de les noves 

tecnologies, la passada edició s'activa una nova aplicació a 

través de (www.parkings.firadecocentaina.org) mitjançant la 

qual es pot reservar les places amb antelació.

Amb tot el que hem après al llarg d'aquests dos anys, 

arranquem la 676 edició més preparats que mai. I, encara 

que la situació sanitària ja ens permet celebrar la Fira en el 

seu format original d’un cap de setmana, després de dos 

anys d'aprenentatge, el certamen mantindrà alguns canvis 

organitzatius implantats per la Covid 19 que milloren la 

funcionalitat, la seguretat i la mobilitat

En concret, es mantindrà:

-Una major distància de seguretat entre expositors a 

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

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

d'exposició de gran format.

-La limitació del nombre de metres lineals màxim, obtenint 

així una reducció considerable de llocs de grans dimensions, 

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

evitant aglomeracions.

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

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

atenció comercial per als expositors, així com un flux més 

gran de visitants en facilitar dos carrils de pas.

-La distribució dels sectors comercials als espais de 

dimensions més àmplies, i adaptació dels models d’exposició 

a les característiques de l’espai hàbil disponible.

-Deixar lliure de muntatge la intersecció dels carrers de 

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

la visibilitat del producte exposat, com a la circulació de 

visitants.

Dos anys de canvis i adaptacions que ens han permès 

seguir mantenint la celebració de la Fira al calendari festiu 

i superar reptes que han fet que la Fira de Tots Sant guanye  

en professionalitat de cara a donar un millor servei tant als 

expositores com als visitants.





LA FIRA DE TOTS SANTS24 Revista El Comtat octubre 2022

La Fira de Tot Sants, un certamen que que garanteix la 
diversió i l’entreteniment de grans i menuts
Les grans marques europees de 
maquinària agrícola tornen a la Fira

Després de dos anys en què la Fira ha hagut de patir 

modificacions a causa de la crisi sanitària, en aquesta 676 

torna al seu format original i molts dels expositors que l'any 

passat encara no van poder acudir al certamen tornen a 

una de les seues cites més desitjades. 

En el sector de gran format marques com Jhon Deere, 

referent en maquinària agrícola a nivell europeu torna amb 

una àmplia exposició per a tots els que busquen ofertes en 

aquesta mena de productes. Al llarg de País Valencià i el 

Passeig del Comtat més de 40 expositors oferiran a veïns 

i visitants a més de maquinària agrícola de tota mena, 

remolcs, depuradores, piscines, forns, carretons elevadors, 

parament, descans, així com tot tipus de vehicles dels 

concessionaris de totes les marques. Molts són els que 

aprofiten les ofertes que aquestes empreses proposen amb 

motiu del certamen i que cada any sumen una destacable 

xifra a la inversió que els consumidors realitzen en la Fira. 

Igual que en l'edició anterior en aquestes àrees es 

mantindrà la distància entre expositors que l'any passat 

Un aparador turístic per a apreciar 
l’esplendor de la nostra Comunitat

El turisme tornarà a tindre el seu espai en aquest 

esdeveniment, on els municipis de la Comunitat Valenciana 

estaran representats pels patronats de Castelló, València 

i Alacant, a més de comptar amb el màxim exponent, 

l'Agència Valenciana de Turisme. Els diferents estands 

estaran ordenats per àrees turístiques entre el carrer Colón 

i la plaça alcalde Reig. 

D’aquesta banda el visitant podrà conèixer la completa 

oferta que ofereix la Comunitat Valenciana pel que fa a 

festes i celebracions que se celebren al llarg de tot l'any, 

al costat del patrimoni cultural, arquitectònic i natural dels 

nostres municipis i que cada any es converteix en reclam 

perquè multitud de turistes trien la Comunitat Valenciana 

per a gaudir de les seues vacances i apreciar la seua riquesa 

turística.

es va instaurar per seguretat. Els expositors van sol·licitar 

que aquesta mesura es mantinguera per a garantir que els 

consumidors puguen veure el producte amb total comoditat. 
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La Tecnologia i la Sostenibilitat 
s’obrin pas i augmenten la seua 
presència en l’àrea de nous sectors

En l'àrea de nous sectors es donaran cita expositors 

i empreses de la zona que treballen en l'àmbit de la 

sostenibilitat i la tecnologia, dues premisses de futur que 

cada vegada estan més presents en tots els aspectes de la 

vida quotidiana. El nombre d'expositors ha crescut respecte 

a l'anterior edició, un indicador de la importància que 

aquests productes i serveis tindran en les pròximes edicions. 

A més de les empreses, en aquesta zona també seran 

presents la Universitat Politècnica de València i la Universitat 

d'Alacant.

El sector agroalimentari innova per 
a augmentar vendes i propiciar el 
tast dels productes exposats

La variadíssima proposta agroalimentària i de productes 

típics que és mostren en la Fira de Tots Sants és un dels 

reclams més arrelats del certamen. Molts veïns de les 

comarques del voltant acudeixen a Cocentaina els dies de 

Fira per a adquirir els primers torrons, preludi del Nadal, 

així com altres productes típics com són el vi, els licors, la 

mel, el xocolate o l'oli. Una sinergia de colors i sabors que no 

deixen indiferent als qui passegen pels carrers contestans.

En aquesta 676 edició i dins de les novetats que és duran 

a terme el sector alimentari i la gastronomia experimentaran 

els principals canvis, tant pel que fa a l'organització dels 

llocs de venda de productes, com a l'ampliació del sector 

amb noves àrees. 

És per això que des de l'organització s'han volgut centrar 

les millores d'aquest any en la reestructuració i l'ordenació 

dels punts de venda de productes alimentaris perquè 

estiguen més fusionats i facilitar el recorregut. Aquest seria 

la nova distribució del sector alimentació i gastronòmic:

-Mossèn Eugenio Raduan i Jaume I (part baixa): 

restauració variada amb food trucks i ambient musical.

-Jaume I, Roger de Llúria i Plaça alcalde Reig estands 

modulars amb productes típics, denominacions d'origen, 

certificacions ecològiques i olis.

-Sant Francesc: fruita seca, dolços i complements

-Anselmo Martí: zona de salats, embotits, formatges tant 

per a la venda com per a la degustació amb la barra central.

-Inici carrer Convent i Ben Khanis: olives, albergínies i 

adobats.

D'altra banda, se seguirà potenciant aquest sector amb 

la inauguració d'un espai nou, en concret un mercat on el 

visitant podrà degustar els productes que adquirisca als 

llocs d'alimentació. Com ja es fa als principals mercats 

d'abastament de les capitals, on l'usuari pot consumir in situ 

els productes que s'ofereixen a les diferents parades, la Fira 

de Cocentaina disposarà aquest any, com a novetat, d'una 

zona de taules i barra de beguda, al parc de la Plaça Anselmo 

Martí (Camet), on tastar l'àmplia oferta d'alimentació que 

ofereix el certamen firal contestà. 

Una cita amb la història i la cultura 
d’un període amb una màgia pròpia, 
l’època medieval

La Plaça de la Vila, la Plaça del Pla i la avinguda de Xàtiva, 
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així com demés carrers adjacents ens traslladaran a una 

època amb una màgia pròpia. Els colors i les vestimentes 

dels qui exposen els seus artesans productes ens porten a 

imaginar la vida dels qui van protagonitzar aquest període. 

Les zones de la Fira Medieval, el Porrat Valencià i el Soc 

Àrab són unes de les quals tenen major reclam per part 

dels visitants, a més de per la seua gran dimensió, per la 

variada oferta exposada.

La restauració particular de l'època podrà trobar-se en la 

Plaça del Mercat i la Plaça de l'Església. En el primer espai 

es trobaran els restaurants i tavernes de graella i brasa i 

en el segon les creperies, teteries i altres establiments que 

faran que veïns i visitants pugam reposar forces després de 

recórrer els diferents espais que donaran vida a la Fira 2022. 

Els espectacles de carrer tornaran a ser presents en 

aquesta edició encara que se centraran en l'escenari situat 

en la plaça del Pla. Diversió per a totes les edats.

L’artesania valenciana, un altra de les grans referències del 

certamen, podrà trobar-se en les zones del Mercat Medieval i 

Zoc Àrab. Ceràmica, cistelleria, espart, entre altres productes 

modelats per grans artesans faran les delícies dels quals 

aprofiten la fira per a conèixer als grans mestres d’aquestes 

matèries primes. 

Un viatge als orígens amb essència pròpia que el visitant 

podrà gaudir recorrent els principals carrers i places del casc 

antic del municipi contestà durant els quatre dies de Fira.

Els orígens de la Fira es mantenen 
en la tradicional Fira Cavallar

El Pla de la Font tornarà a ser enguany el lloc triat per 

a mostrar l'origen d´aquesta cita comercial i lúdica. Han 

anat afegint-se nous sectors i productes, però la fira bestiar 

es manté com a cor d’aquesta arrelada tradició 676 anys 

després. 

L'essència de la Fira de Cocentaina continua viva a dia 

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

als animals en el qual es posen de manifest els orígens del 

certamen que se centraven principalment, en la compra, 

venda i intercanvi d'animals. Molts eren els ramaders i 

propietaris d'animals de diferents tipus que esperaven el 

dia de Tots els Sants per a trobar-se amb amics i companys 

de professió i compartir amb ells l'essència del seu treball. 

Intercanviaven espècies o compraven més animals amb 

l'objectiu de subsistir i mantindre els seus camps, però 

sobretot a les seues famílies. 

Els corrals estaran situats en el centre de la plaça del Pla 

de la Font i envoltats d´una altra de les senyes d'identitat 

de la Fira, els expositors de productes tradicionals, gaiatos, 

espart i altres productes típics confluiran també en aquesta 

plaça per a mostrar sens dubte el costat més tradicional i 

ancestral de la nostra Fira.

Destacar que en aquesta edició no hi haurà exhibicions 

de munta i doma. 

El Teular, punt de trobada per a la 
diversió en estat pur de la Fira de 
Tots Sants

Després de passejar pels carrers del municipi i haver 

adquirit els productes més tradicionals que ofereix aquesta 

cita no es pot passar per alt una parada en el lloc en el qual 

la diversió esta garantida, el recinte firal. Un any més la zona 

del Teular, acollirà atraccions de tots els tipus per a grans i 

xicotets. A més de les tradicionals atraccions mecàniques 

també es podrà gaudir de tómboles, casetes de tir, paraetes 

ambulants i llocs de venda de joguets. 

Els dies 28 d’octubre i 2 de novembre a partir de les 17:00 

hores es celebrarà el Dia dels Xiquets i les Xiquetes amb 

preus populars (1,50 euros) en totes les atraccions. A més 

hi haurà dues franges horàries en les quals no hi haurà ni 

llum ni so, als matins serà de 12.00 a 13.00 i a la vesprada 

de 18.00 h a 19.00 hores. També es garantirà l'accés gratuït 

per als acompanyants de xiquets i xiquetes amb necessitats 

d'accessibilitat. 
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La zona de Jaume I i la plaça Mossèn Raduán seran el punt 

de trobada amb la restauració que en aquesta edició estarà 

dividida en dues zones. Una en la qual es podran degustar 

plats i tapes de forma més pausada en els restaurants 

que oferiran un gran varietat gastronòmica. L’ altra estarà 

composta per diversos food trucks, parades ambulants 

de diversos tipus de menjar que permetrà als qui vulguen 

reposar forces la possibilitat d'adquirir els plats i continuar 

gaudint de l'oferta comercial i lúdica del certamen encara 

que també podran asseure's a descansar mentre degusten 

les seues viandes. En aquesta zona no faltarà l'ambientació 

musical per a continuar garantint la diversió i l'entreteniment 

dels qui trien visitar la Fira de Tots Sants.

Torna el tradicional i volgut, 
Esmorzar de Fira, una de les senyes 
d´identitat del certamen

El dia 1 de novembre i després de dos anys d'aturada, 

torna una de les activitats més estimades pels contestans, 

el tradicional Esmorzar de Fira. Amb la col·laboració de 

l'Associació de Mestresses de Casa de Cocentaina i l'actuació 

del Grup de Danses de Cocentaina que interpretarà balls 

regionals, se servirà el tradicional esmorzar popular amb pa, 

embotit i begudes típiques de Cocentaina. Un ambient únic 

per a rememorar els inicis de la Fira de Tots Sants al Pla de 

la Font. La venda de tiquets es realitzarà en la mateixa plaça 

a partir de les 08.00 hores al preu de 3,00 €.

Les danses també estan a la Fira de tots Sants

L
es danses són la expressió folklòrica més popular de 

la cultura del País Valencià, i així ho sentim el Grup de 

Danses Cocentaina. 

A través d’elles transmetem de generació en generació, 

música, dansa, indumentària i llengua. Un conjunt de trets 

molt característics de la nostra cultura. 

De la música i el ball en podem identificar de diferents 

tipus: Danses rituals i professionals; com les dansades de 

corpus o el ball del velatori, els boleros i els balls d’escola. 

Balls de carrer o de plaça; com la Dansà de Cocentaina o el 

Córrega el conill. I balls populars espontanis; com les jotes, 

les seguidilles o els fandangos.

De la indumentària també en podríem parlar de distints 

vestits tant d’home com de dona que han anat evolucionant 

en el pas del temps degut  a la progressiva modernització de 

la vella societat agrària valenciana. En aquest sentit podem 

diferenciar per una banda el vestit de llauradora, amb faldes 

de flors i teixits més lleugers i, per altra, el vestit de mudar 

molt més aburgesat caracteritzat per teixits de seda, brodats 

amb fil d’or i complements més ostentosos, en funció de la 

riquesa de cada família. 

Des del grup de danses Cocentaina intentem treballar en 

aquestes dues línies; en primer lloc recuperant i aprenent 

Àngela Lucas. Membre del Grup de danses Cocentaina

els diferents balls tradicionals que hi ha arreu de la nostra 

comunitat i en segon lloc millorant la indumentària per fer 

d’ella la millor expressió de la nostra identitat col·lectiva.

Mostra de tot això és l’actuació que, de la millor manera, 

oferim al nostre poble i als visitants en la Fira de tots Sants. 

El dia 1 de Novembre, dia de tots sants, a la plaça del Pla de 

la Font, mentre s’esmorza al gust de botifarres i llonganisses 

es veu ballar, s’escolta cantar i se sent la nostra cultura més 

viva que mai.
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Lectura del privilegi de la Fira

T
ots som conscients de com ha evolucionat la Fira, dels 

canvis que hi ha hagut, de les modificacions que s’han 

fet. Però no sols en l’aspecte comercial, econòmic, que 

és l’element important i primordial que té, sinó també en 

l’aspecte lúdic, organitzatiu, protocol·lari, etc.

Hui i ara m’agradaria donar a conèixer com i quan va 

nàixer la lectura del Privilegi de la Fira, des dels seus 

moments senzills, esporàdics, anecdòtics, fins a arribar al 

meravellós acte solemne, al Pla de les Monges, al balcó del 

Palau, amb un himne propi de la Fira i amb la lectura a 

càrrec d’una personalitat rellevant vinculada a Cocentaina.

La història comença en 1996, amb la celebració del 650 

aniversari de la concessió de la Fira. Aquell any es va celebrar 

una presentació oficial en un restaurant de la localitat on es 

van donar a conèixer els actes que es celebrarien, i també 

es va presentar el cartell anunciador de la Fira, que era una 

rèplica de la concessió reial; però, a més a més, un membre 

de Teló Teatre, Luis Reche Sanchis, vestit amb trage de 

l’època, del segle XIV, acompanyat de xirimites i tabals va 

llegir per primera vegada el privilegi de la Fira. 

Aquell mateix any, el grup Teló Teatre va representar a la 

Plaça de l’Ajuntament, i a manera de romanç, l’Auca de la 

Fira, en el qual naturalment es va tornar a llegir el privilegi.

Des d’aleshores no tenim dates fixes i clares si va continuar 

llegint-se. Sí que es sap , perquè hi ha un document gràfic, 

que en 1997, el mateix Luis Reche, però ara mudat amb 

el tratge típic de masero va llegir en el moment en què 

es tallava la cinta de la inauguració oficial al Passeig del 

Comtat LA CRIDA DE LA FIRA DE L’ANY 1586, perquè cal 

dir que, en el segle XV, Alfonso V va concedir a Cocentaina 

i al seu comte, Ximén Pérez de Corella, que es poguera 

celebrar una altra fira, però pel mes de maig. El que no es 

sap amb seguretat el temps que va estar celebrant-se. A 

partir d’ací no hem trobat cap document, ni gràfic ni escrit, 

que puga acreditar que es va llegir aquest privilegi, encara 

que persones vinculades a la fira recorden que és possible 

que es llegira quan es feia la recepció oficial a l’ajuntament, 

abans de tallar la cinta commemorativa, fins i tot algú recorda 

que un grup que amenitzava el Mercat Medieval, anomenat 

Pingalidaina, el va llegir, però no són dades que es puguen 

acreditar, i ens tenim de fiar del «boca a boca». El que sí 

que és cert és que l’any 2004, segons publica la revista del 

Comtat d’aquell any, Luis Reche, membre de Teló Teatre, des 

del balcó de l’ajuntament i vestit amb trage d’època va llegir 

«El Privilegi de la Fira» escrit en un pergamí confeccionat a 

cosa feta per a aquesta ocasió.

En 2005 els responsables de la Fira i amb molt bon 

criteri, van pensar que seria ideal que aquest document fora 

llegit amb tota solemnitat per alguna persona contestana 

o vinculada a la població que destacara en algun aspecte 

lúdic, esportiu, comercial, industrial, professional. I aquell 

José Miguel López

Foto extreta del suplement del peròdic Ciudad de Alcoy. La Fira de 

Cocentaina 1997

Foto arxiu Revista Cocentaina. El Comtat 1998

Foto arxiu Manolo Vañó
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any de 2005, Carolina Ferre, periodista i presentadora 

famosa en televisió, va ser l’encarregada de llegir-lo i des 

del balcó de l’Ajuntament. I, perquè conste, podríem fer 

una llista de les personalitats i de les associacions que han 

protagonitzat aquest esdeveniment.

Any 2005. Carolina Ferre. Periodista. Presentadora de TV.

Any 2006. José Marset. Com a reconeixement als 16 anys 

al capdavant de l’Alcaldia de Cocentaina.

Any 2007. Vicent Bravo. Tres vegades campió d’Espanya 

d'halterofília adaptada.

Any 2008. Verònica Cantó. Actual Presidenta de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Any 2009. Carmen i Gustavo Pascual. Fills del compositor 

Gustavo Pacual en el centenari del seu naixement.

Any 2010. Antonio Ferràndiz Montava. Representant dels 

músics i compositors contestans, per ser el més veterà.

Tots aquests anys es va llegir des del balcó de l’Ajuntament. 

Any 2011. Luisa Pastor. Presidenta de la Diputació 

provincial d’Alacant. 

S’ha de dir que aquest any es va estrenar l’himne de la 

Fira de Francisco Valor, interpretat per la Colla Mal Passet 

i pel Cor de Cambra Discantus. Atés que aquell any va 

ploure, es va haver de llegir el Privilegi des de les arcades 

del pati del Palau.

Any 2012. Vicent Moreno. President d’Escola Valenciana 

i en commemoració del 25 aniversari de les Trobades 

d’Escoles Valencianes. A partir d’aquest any, ja es va llegir 

des del balcó del Palau. 

Any 2013. José Luis Moltó. Campió d’Europa de voleibol 

i medalla d’or de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.

Any 2014. Manuel Palomar. Rector de la Universitat d’Alacant.

Any 2015. Romu Agulló. Productor i compositor musical. 

Premiat amb el Hollywood Music Media Awards.

2016. Josep Vicent Torregrosa. Professor de medicina de 

la Universitat de Barcelona i premi de l’Institut Reina Sofia 

d’Investigació Clínica.

2017. Juan José Tortajada. President de l’Advocacia 

Valenciana.

2018. Kiko Moya. Xef. Guanyador de dos estrelles Michelin 

i tres sols Repsol.

Any 2019. Miguel Soler. Jutge i magistrat que ha rebut 

la condecoració «Dos Cruces» de l’Orde de San Raimundo 

de Peñafort.

Any 2020. Luisa Miralles, del Taller per a la Prevenció 

i Inserció Social Tapis, i Belén Carbonell del Centre 

Ocupacional Gormaget.

Any 2021. Stella Vicens. Psicòloga. Ha sigut del 2017 al 

2020 presidenta de la Societat Científica Socidrogalcohol.

Any 2022. Rafael Pascual. Empresari tèxtil i president 

d’Aquaclean.

Cal dir que després de 676 anys, aquest acte ha pres una 

rellevància i una sumptuositat digna que la Fira siga d’Interés 

Turístic Internacional.

És emocionant, i al mateix temps impressionant com en 

el Pla de les Monges, ple de gom a gom i amb l’escenari 

col·locat a cosa feta, la Colla Mal Passet i el cor corresponent, 

alguna vegada el cor Just Sansalvador, altres El Cor de 

Cambra Discantus, fan vibrar els sentiments quan es toca 

i es canta l’himne de la Fira com a complement i enriquint 

més l’acte de la lectura del Privilegi. 

Això demostra l’evolució de la Fira, sempre a més gràcies 

a les persones que han estat a càrrec, tant alcaldes, regidors 

com tècnics que han demostrat interés, enginy i sobretot molta 

dedicació. I també a l’ajuda incondicional de tot un poble que 

ha contribuït a fer que la Fira siga un orgull per a Cocentaina.
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Gustavo Baena, departament Fira de Tots Sants

-L
a Fira de Tots Sants és fruit de l’esforç I il·lusió de tot 

un poble i porta molta feina darrere. Què és el més 

complexe de tot eixe treballar que la gent no veu? 

La Fira requereix molts tràmits que cal dur a terme durant 

tot l'any per arribar a temps. Per exemple, tot allò referent als 

contractes majors de serveis, com poden ser les estructures 

que es fan servir a la Fira, els de personal, de seguretat, 

d'informació, la infraestructura bàsica… La nova llei de 

contractació comporta uns procediments molt llargs, i cal 

començar amb tota aquesta part administrativa i econòmica 

a començament d'any.

Però a nivell organitzatiu, podem dir que una Fira comença 

en quant acaba l'anterior. Es fa una anàlisi de les coses que 

han funcionat bé, les que no han funcionat tan bé i amb tot 

això es van definint les necessitats i es comença a treballar 

a la següent edició.

-Un treball constant perquè la Fira es renove cada any i 

guanye en professionalitat. Quines són les principals millores 

d’aquesta edició amb que es trobaran públic i expositors?

Pel que fa al manteniment econòmic d'una fira d'aquestes 

característiques, la part comercial és la més important. Per 

això, en els darrers anys ens hem centrat a anar millorant 

els serveis de cara als expositors. Des dels estands amb 

fibra òptica a millores que van arribar amb la Covid i han 

suposat una millora, com és una separació més gran entre 

expositors, amb estructures a 4 cares, cosa que permet 

més visibilitat i espai d'atenció al públic. D'altra banda, 

les millores dutes a terme en la reorganització dels sectors 

també incideixen en una major qualitat en el servei de cara 

a expositors i compradors.

Pel que fa al públic, seguim treballant la inclusió. En 

aquest sentit, s'han fet actuacions en diferents àmbits, com 

ara als aparcaments, tant a nivell d'ubicació, senyalització i 

de reserva de places per a persones amb mobilitat reduïda. A 

nivell d'aparcaments, també, es manté aquest any la reserva 

prèvia, aquesta vegada amb un cost de 5 euros, però que 

suposa una gran comoditat sobretot per a la gent que ens 

visita des de més lluny.

D'altra banda, durant tota la zona d'exposició de Fira, hi 

haurà 8 punts amb serveis per a homes, dones i persones 

amb mobilitat reduïda, a més d'àrees especials per a atenció 

de bebès quant a lactància i canviadors.

-Després de dos anys d’haver d’adaptar la Fira a les 

restriccions de la pandèmia. La gent té més ganes? Hi ha 

bones expectatives?

La gent té ganes de reprendre l’activitat amb normalitat 

i s’està notant. La demanda ha estat molt alta, i fins i tot 

expositors que no van participar a les darreres edicions 

han volgut tornar. Tenen ganes de retrobar-se amb el client 

en aquest cara a cara que ofereix la Fira. Hi ha molt bones 

expectatives. Després hi ha la situació del mercat nacional i 

internacional, que afecta tots els àmbits i pot condicionar les 

compres del públic, però això va més enllà de la Fira en si. 

Els expositors s'han mostrat agraïts per aquests dos darrers 

anys i reconeixen l'esforç que s'ha fet des de Cocentaina 

per no deixar-los de banda.

-Després de 18 anys treballant com  Tècnic de Promoció 

Econòmica, quins diries que són els principals canvis que 

has vist experimentar al certamen? 

La Fira com tot a la vida canvia i evoluciona. I els canvis de 

la Fira han anat de la mà dels canvis de la vida en general i 

de la societat. En aquest sentit, hem tingut una transformació 

digital molt important i, encara que hem sabut mantindre 

les seues arrels, la tecnologia s'ha anat introduint a tots els 

àmbits. Tenim controls d'aforament, mapes de calor que ens 

ofereixen informació d'interès pel que fa a diferents àrees 

d'exposició i les necessitats que pugem tindre; control de 

vehicles, reserva anticipada de pàrquings…

D'altra banda, crec que la sectorització va ser un element 

clau i ordenar a nivell comercial els diferents sectors va 

conferir a la Fira una estructura molt diferent de la que tenia 

fa 20 anys. Igual que els serveis, que s'han incrementat 

en quantitat i qualitat, sobretot quant a alimentació, 

aparcaments o neteja.

I pel seu lloc a nivell administratiu i legal, tot ha canviat 

molt, els procediments són més llargs i costosos però hi ha 

més control. De la mateixa manera, a nivell de seguretat, 

pràcticament ara la Fira s'organitza al voltant del pla 

d'autoprotecció establert.

-Com serà la Fira del futur? Quins són els principals reptes 

que ha afrontar?

Sempre és un repte mantenir la fidelitat dels expositors 

que tenim edició rere edició. És important cuidar-los i estar 

pendents d'escoltar les seues necessitats i evolucionar al 

seu costat.

A nivell d'inclusió, cal continuar treballant perquè volem 

ser una fira oberta per a tots i totes.

I, com no pot ser d’altra manera, la sostenibilitat. Hem 

d'anar aprenent tots, organització i expositors en la necessitat 

de l'estalvi energètic i la reducció de residus, així com la 

gestió correcta dels que es generen, de forma selectiva.

En general, crec que hem d'anar avançant cap a la qualitat 

i no la quantitat. Tot un repte és poder arribar a aconseguir 

la catalogació per part de la Conselleria de Fira Comercial 

Oficial, com ho són Fira Valencia o Fira Alacant, almenys 

de la zona del sector expositor que va des del Passeig del 

Comtat cap a País València. Això seria un salt important que 

ens donaria un impuls molt gran.

Amb tot, i després de dos anys d'incertesa i canvis, crec 

que si hem aprés alguna cosa és que podem adaptar-nos a 

qualsevol situació. Que la Fira no ha de ser sempre igual, i 

que ha d'anar canviant i adaptant-se de la mà de la societat, 

sabent escoltar les necessitats de tots i totes, per cobrir les 

expectatives de públic, expositors i veïns de Cocentaina.
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Las ferias comerciales: una herramienta de marketing 
insustituible
Juan Puchalt 

Secretario General de la Asociación de Ferias Españolas (AFE)

L
as ferias son una de las primeras actividades 

que pusieron en práctica los seres humanos para 

intercambiar, comercializar y dar a conocer sus 

productos. Podemos mencionar numerosos escritos en 

los que se alude a la existencia de mercados y ferias en 

la antigüedad en diferentes países -China, India, Irán, 

entre otros. Los historiadores relatan cómo los antiguos 

mercaderes en Tebas, Alejandría y otras ciudades de Egipto, 

viajaban para adquirir marfil y piedras preciosas de la India, 

cobre de Chipre, estaño del Cáucaso, así como tejidos, 

especias, artesanía, ... Los griegos, fenicios y romanos 

continuarían dicha tradición comercial. 

Especialmente en la Edad Media proliferaron las ferias en 

numerosas ciudades y poblaciones, tanto en España como 

en otros países de Europa. Las primeras de estas ferias 

surgieron en la península en los siglos XII y XIII en diferentes 

regiones, alcanzando algunas de ellas un importante 

reconocimiento, como la de Medina del Campo, en la 

provincia de Valladolid, cuya actividad comenzó a principios 

del siglo XV. La creación de las ferias se correspondía 

con una concesión del rey a la ciudad, para favorecer su 

comercio e, indirectamente, para aumentar su población. 

Los mercaderes disponían de salvoconductos y protección 

para atravesar otros territorios cuando iban a participar en 

dichas ferias.

La mayoría de estas ferias medievales acabarían 

desapareciendo con el paso del tiempo, con algunas 

excepciones, como la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que 

comenzó su trayectoria en 1346 gracias al privilegio otorgado 

por Pedro “el Ceremonioso” (II de València y IV de Aragón), y 

que en 2022 celebra su 676 edición. Esta feria, que reúne en 

la actualidad a miles de visitantes, ha mantenido los sectores 

agrícola y ganadero de sus inicios y ha ido incorporando 

muchos otros contenidos comerciales y de otra índole 

-maquinaria agrícola y medios de automoción, actividades 

artesanales, mercado árabe, mercado medieval, exposiciones, 

conciertos, atracciones y otras actividades culturales, 

deportivas y de ocio- adaptados a los nuevos tiempos.

A pesar de ser uno de los instrumentos comerciales más 

antiguos, las ferias siguen estando totalmente en vigor, 

aunque por lo general su funcionamiento, no su espíritu, 

dista bastante de las antiguas ferias medievales. La UFI, 

asociación internacional de la industria ferial- estima que se 

celebran anualmente en todo el mundo unas 32.000 ferias 

comerciales, que reúnen a 4,8 millones de expositores y 

353 millones de visitantes. España es uno de los países con 

mayor actividad ferial de Europa y con amplia tradición, en 

el que se celebran anualmente unas 600 ferias (alrededor 

de 2.000 si incluimos las ferias populares, de artesanía, 

ganaderas y afines), que reúnen a 82.000 expositores y 10 

millones de visitantes, con un impacto estimado de 13.000 

millones de euros y 123.000 empleos directos e indirectos.

Especialmente en el caso de las ferias profesionales, 

las empresas que deciden exponer en estas, deben 

preparar debidamente, desde muchos meses antes de 

su celebración, su presencia en las mismas, fijando unos 

objetivos específicos, contactando con sus clientes actuales 

y potenciales, promocionando su participación con ayuda 

de diferentes herramientas de comunicación y marketing 

disponibles, diseñando con tiempo suficiente el tipo de 

stand, designando al equipo comercial idóneo, actuando 

con profesionalidad durante el evento, y aprovechando los 

contactos y relaciones establecidos una vez finalizada la feria. 

Las ferias son herramientas comerciales y de marketing 

insustituibles, que pueden resultar muy provechosas tanto 

para las empresas participantes como para sus visitantes y, 

además, generan un elevado impacto económico en el entorno.

Este año, en el que la Fira de Tots Sants vuelve a su formato 

tradicional, en nombre de la AFE, deseo a toda la población 

de Cocentaina, y en especial a sus organizadores, su 

Ayuntamiento -que es miembro de nuestra asociación-, una 

feria exitosa y muy concurrida, en la que todos sus visitantes 

disfruten y aprovechen la excelente oferta comercial y lúdica, 

superando las cifras de ediciones anteriores.
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Neuromarketing aplicado al turismo
Universidad politécnica de Valencia

E
n el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica 

de València, el grupo de generación espontánea de 

neuromarketing aplicado al diseño, denominado 

“Neurodesign” y el laboratorio de marketing y comunicación 

“MACOM” han trabajado en diversos proyectos que aplican 

conocimientos de neurocomunicación para la mejora de la 

atracción y calidad turística de las ciudades.

Recientemente, en colaboración con la empresa Lookish 

Spain, ha realizado un trabajo de investigación de cómo 

influye las nuevas tecnologías aplicadas en el sector turístico.

En concreto, el objetivo fue verificar la experiencia sensorial 

que tienen los turistas al realizar el tour virtual 360º del 

Museo de Xàtiva comparándolo con otros dos tipos de 

estímulos, imágenes del museo y el vídeo “La Casa de 

l'Ensenyança, Xàtiva” con el fin de conocer cuál tiene un 

mayor grado de respuesta y aceptación emocional.

Mediante el uso de biometrías como la respuesta de la piel, 

seguimiento ocular y electroencefalografía, analizaron la 

experiencia de uso de gafas de realidad virtual para espacios 

360º, mediante diferentes estímulos turísticos y a diferentes 

públicos objetivo.

La conclusión es que con la experiencia 360 grados en 

realidad virtual el impacto es mayor y es mejor recibida por 

los usuarios. Al mismo tiempo, los usuarios demandaron 

algún método más interactivo que permita al turista sentirse 

en una experiencia más realista. De ahí, surgieron las 

recomendaciones de implementar partes interactivas dentro 

de la realidad virtual, ya que aparte de poder hacer un tour 

y visualizar el museo “en tiempo real” se puede incluso 

recibir más información, mediante estímulos que serán 

mejor aceptados por parte de los usuarios. 

Es decir, las propuestas de “neurodiseño de experiencias” 

proponen dar la opción al usuario de poder interactuar 

con aquellas obras de arte en este caso que les llamen 

más la atención, o poder combinar dicho tour con una 

voz en off que vaya explicando lo visualizado mientras se 

mantiene la libre movilidad que el usuario tiene con el uso 

de estas gafas de realidad virtual.
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La UA participa en la Fira de Tots Sants de Cocentaina 
con un stand propio y un amplio programa de actividades
El programa incluye experimentos químicos para público infantil y juvenil,  un taller 
sobre microorganismos para salvar el planeta, se mostrarán algunas de las últimas 
publicaciones de la UA de las colecciones L’Ordit y Gastronomía, y se ofrecerá un 
concierto a cargo del quinteto de la OFUA, Brass Emsemble
El Servicio de Información al alumnado y el Servicio de Lenguas ofrecerán información 
sobre la oferta  de grados, máster y postgrados de la UA, así como de la oferta en 
lenguas y las actividades culturales multilingües; junto al Parque Científico de la UA 
que dará a conocer todos sus servicios y posibilidades empresariales

Univeridad de Alicante

L
a Universidad de Alicante estará presente, un año más, 

en la Fita de Tots Sants de Cocentaina donde tendrá 

un stand propio, del 29 de octubre al 1 de noviembre, 

en horario de 9 a 21 horas. Con esta iniciativa se refuerza 

la importante labor que realiza la UA, a través de su Sede 

Universitaria, en la localidad. El acto institucional de 

inauguración contará con la asistencia de la rectora, Amparo 

Navarro, el sábado 29 de octubre a las 11:30 horas. 

A través de la participación activa de diferentes 

vicerrectorados y servicios, la UA desarrollará un amplio 

programa de actividades que ha diseñado especialmente 

para los visitantes de la Fira, y que se desarrollará durante 

las cuatro jornadas. El programa incluye experimentos 

químicos para público infantil y juvenil, un taller sobre 

microorganismos para salvar el planeta, se mostrarán 

algunas de las últimas publicaciones de la UA de las 

colecciones L'Ordit y Gastronomía, y se ofrecerá un concierto 

a cargo del quinteto de la UA, Maestoso Brass Emsemble, 

patrocinado por Vectalia, el domingo 30 de octubre, a las 

18:30 horas, en la Torre de la antigua muralla de Cocentaina 

( jardín de la Avinguda Rei En Jaume I el Conqueridor). Así 

mismo, el Servicio de Información al Alumnado y el Servicio 

de Lenguas ofrecerán información sobre la oferta de grados, 

máster y postgrados de la UA, así como de la oferta en 

lenguas y las actividades culturales multilingües.

Con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas 

entre el público infantil y juvenil, se impartirán tres talleres: 

Química de lo cotidiano: taller para grandes peques (en 

el que se realizarán diversos experimentos químicos que 

demuestren conceptos como la electricidad, ácido-base,  

las densidades de líquidos y generación de gases); Ciencia 

de andar por casa (experimentos para incorporar el método 

científico a la formación personal y profesional); y ¿Pueden 

los microorganismos ayudarnos a salvar el planeta? (para 

dar a conocer la biodiversidad de las lagunas saldas y 

estudiar las adaptaciones y biomoléculas más importantes 

que producen los microorganismos)

El parque Científico de Alicante (UA) también estará 

presente en el Stand, como principal ecosistema innovador 

empresarial de la provincia de Alicante. Promovido por la 

Universidad de Alicante, cuenta con más de 30 empresas 

científico-tecnológicas. Durante la Fira dará a conocer, 

por un lado, los servicios de valor añadido que ofrece a 

las empresas innovadoras de la Comunitat Valenciana y 

por otro, las capacidades de sus empresas vinculadas, los 

productos y servicios validados y puestos en mercado que 

ofrecen estas compañías al tejido productivo de su entorno 

y que tienen recogidas en su Banco de Soluciones <https://

uaparc.es/soluciones/>.

ANEXO ACTIVIDADES

-CONCIERTO. QUINTETO MAESTOSO BRASS EMSEMBLE UA. 

Patrocinado por Vectalia. Domingo 30 de octubre, a las 

18:30 horas, en la Torre de la antigua muralla de Cocentaina 

(Jardín de la Avinguda Rei Jaume I el Conqueridor). 

Los cinco jóvenes que componen el Maestoso Brass 

Ensemble UA son miembros de la gran familia de la Orquesta 

Filarmónica de la Universidad de Alicante, aunque ya se 

conocían cuando estudiaban juntos en el Conservatorio 

Superior de Música "Óscar Esplá" de Alicante. Allí finalizaron 

sus estudios con matrícula de honor en la especialidad de 

música de cámara y formaron su propio grupo, recibiendo 

distintos premios en el inicio de su trayectoria. En marzo se 

creó el quinteto tras ser seleccionados en la convocatoria 

que inicia la OFUA para constituir un grupo de cámara 

universitario y, desde entonces, compaginan su aprendizaje 

dentro de la orquesta con la preparación del repertorio 

musical de cara a actuaciones y conciertos. Además de 

los ensayos, cuentan con sesiones de coaching a cargo de 

Tobias Gossmann, director artístico de la OFUA, y reciben 

clases magistrales específicas de mano de los directores 
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e instrumentistas profesionales que normalmente visitan 

la orquesta. Además de continuar perfeccionando sus 

habilidades técnicas, el Maestoso Brass Ensemble UA 

atenderá una agenda de actuaciones que les ayudará a 

ampliar su experiencia, ya sea sumándose a nuevos actos 

institucionales como ofreciendo conciertos en distintas 

Sedes y Aulas Universitarias de la UA en la provincia 

de Alicante, algo que también les permitirá contribuir al 

compromiso social universitario de extensión de la cultura 

y del conocimiento, dentro de, tal y como se apuntaba, una 

concepción integral del saber.

Servicio de Publicaciones de la UA tendrá un punto de 

venta en el que podrán adquirirse los siguientes libros: 

-L'Ordit: https://publicaciones.ua.es/coleccion/colleccio-

lordit/  ; Bolets del Páis Valencià; Climes i temps del País 

Valencià; La Font Roja; La canal d'Alcoi; Plantes valencianes; 

El campus de la Universitat d'Alacant; Parlar de sa

-Gastronomía: https://publicaciones.ua.es/coleccion/

gastronomia-1/. (toda la colección); Cuina i cultura del 

gust del País Valencià; Gastronomia alicantina; Comer 

saludablemente; Fundamentos científicos de la heladería; 

La alcachofa. De la huerta a la mesa; Guía culinaria para 

aprovechar mejor el pescado de nuestras costas; La cocina 

de la memoria; Vademécum de cocina alicantina

-Fuera de estas colecciones, estarán disponibles estos 

otros: Sobirania musical; La vall de Perputxent; La vall del 

riu Girona, Canteros de piedras negras; Sentències de Joan 

Lluís Vives; Terra de pastors; Manuales de Punt per punt de 

todos los niveles de valenciano

TALLERES DE DIVULGACIÓN

-QUÍMICA DE LO COTIDIANO: TALLER PARA GRANDES PEQUES

Realización de varios experimentos que demuestren varios 

conceptos químicos como la electricidad, carácter ácido-

base, densidades de diversos líquidos y generación de gases: 

Construcción de una pila casera con limones; Concepto 

ácido-base (tinta invisible);  Columna de densidades: Se 

utilizarán varios líquidos de uso convencional para observar 

las distintas densidades; Generación de gases: Se provocará la 

generación de CO2 utilizando bicarbonato de sodio y vinagre.

-CIENCIA DE ANDAR POR CASA

Cuatro experimentos cortos: “Quitémosle hierro al asunto” 

basado en la extracción de hierro de cereales y legumbres 

con la ayuda de un imán;  “La pimienta que huye” en el que 

se dispondrá un poco de pimienta en un plato con agua y 

dejaremos que los niños metan el dedo impregnado en jabón 

de manos para que vean cómo cambian las propiedades 

del agua al añadirle este último; “El vaso bebe agua” con 

este experimento pretendemos enseñarles que ocurre 

cuando una vela consume todo el oxígeno contenido en el 

vaso y lo relacionaremos con distintos procesos que tienen 

lugar en la naturaleza; “Sígueme la corriente” para el que 

cogeremos una bombilla, una pila, un par de cables y agujas 

y trataremos de demostrar por qué el agua salada conduce 

la electricidad y la dulce no.

-¿PUEDEN LOS MICROORGANISMOS AYUDARNOS A SALVAR 

EL PLANETA?

Programa: 1) Introducción a los ambientes extremos 

poniendo como ejemplo principal las lagunas saladas de la 

provincia de Alicante y su biodiversidad. 2) Estudiar cómo 

estos microorganismos pueden utilizarse para medir la 

toxicidad de cualquier compuesto. En este experimento, 

usaremos varios compuestos tóxicos cotidianos junto con 

el microorganismo Haloferax mediterranei (no patógeno). 

3) Realizar un antibiograma para estudiar la toxicidad de 

estos compuestos tóxicos. 4) Estudiar la producción de 

biomoléculas de especial interés en la industria médica o 

farmacéutica y extraerlas del microorganismo mediante las 

técnicas que usamos en el laboratorio.
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El Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina formarà 
part del prestigiós Gran Premio Nacional de Canto Coral

E
l Certamen Coral Fira de Tots Sants passarà a formar 

part, des d'aquesta edició del 2022, del Gran Premio 

Nacional de Canto Coral. El Gran Premio Nacional de 

Canto Coral és un projecte que va néixer partint del gran 

èxit del Gran Premio Internacional de Canto Coral com 

una manera de millorar la relació entre certàmens de tota 

Espanya i fomentar el món coral.

El Gran Premio es va crear al desembre de 1997 i 

consisteix en un concurs coral anual on es donen cita els 

guanyadors de tots els concursos estatals de l'any anterior 

que participen al projecte. El Gran Premio Nacional de Canto 

Coral té lloc anualment i la seu d'aquest concurs va rotant 

per les localitats que formen part del Gran Premio.

Aquesta adscripció al Gran Premio proporcionarà al 

guanyador del Certamen Coral Fira de Tots Sants de 

Cocentaina una plaça per participar en aquest esdeveniment, 

juntament amb els guanyadors d'alguns dels festivals corals 

de més prestigi del país, com ara el Certamen de la Canción 

Marinera de San Vicente de la Barquera, el Festival de 

Ejea de los Caballeros, el Concurso Nacional de Corales 

'Antonio José' de Burgos, el Certamen Nacional de Nanas y 

Villancicos Villa de Rojales (Alacant), el Antigua Abesbatzak 

Lehiaketa de Zumarraga (Gipuzkoa) o el Certamen Nacional 

de Música Coral de Villanueva de la Serena (Badajoz).

A més, Cocentaina serà la seu per a la celebració de 

l'esdeveniment cada 5 anys, i és convertirà en la capital 

coral del territori espanyol.

El Gran Premio Nacional de Canto Coral, a més de complir 

una funció unificadora, serveix per impulsar el cant coral, 

millorar el nivell dels cors, oferir noves metes als cors, 

potenciar l'activitat cultural de moltes comunitats autònomes, 

promocionar les regions on se celebre el Gran Premio i 

enriquir de manera evident l'oferta cultural d'aquest país.

Tot llest per a la 42 edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants

A
mb aquesta bona i grata notícia de la inclusió el 

certamen coral al gran premi nacional de cant, 

encarem la que serà la 42 edició del Certamen Coral 

Fira de Tots Sants (CCFTS).

En aquesta nova edició del CCFTS a celebrar el 12 de 

novembre al Centre de Cultura El Teular,  el comitè tècnic, 

segons les Bases que regeixen el CCFTS, valorant el criteri 

de diversitat geogràfica, repertori presentat, enregistrament 

remès i palmarès, ha determinat que els cors seleccionats 

per a aquesta edició de 2022 seran, per ordre alfabètic de 

la ciutat origen, els següents:

– Cor femení Actea, de Barcelona

ACTEA és un cor femení format per divuit cantants. La 

seva gènesi la trobem al Cor de Noies fundat l’any 1991 

al llavors Conservatori Superior Municipal de Música de 

Barcelona. Amb la reconversió del centre en Conservatori 

de Grau Professional, el grup va redefinir els seus objectius 

i ambicions artístiques i va passar a  denominar-se Actea 

cor femení tot mantenint els seus vincles amb el CMMB.  

El grup ha actuat amb gran èxit a nombrosos auditoris 

de Catalunya (Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música 

Catalana, Teatre Fortuny, Teatre-Auditori de Sant Cugat 

del Vallès) tot participant en diversos festivals i cicles de 

concerts (“Festival de Música del Maresme”, “Festes del 

Tura” d’Olot, “Festival de Música de Tremp”, “Cicle de 

Concerts a les Comarques de Lleida”, “Ribermúsica 96”, 

“Cicle de Concerts del Patrimoni”, etc.). També ha realitzat 

concerts a Madrid, Segòvia, País Basc, Aragó, Alemanya, 

Itàlia i França. També ha estat guardonat diverses vegades 

a la “Mostra de Cant Coral” de la Generalitat de Catalunya i 

al Festival Internacional de Música de Cantonigròs en dues 

ocasions. La crítica i el públic han elogiat l’estil madur, les 

altes condicions tècniques i la gran capacitat de comunicació 

del grup. 

– Coro Interludio, de Burgos

El Coro Interludio sorgeix a Burgos en 1999, quan un grup 

d’amics entusiastes de la música acorden fundar-lo, sense 

més afany que gaudir el cant en comú, sempre en cerca 

de la qualitat a través de la bellesa de les interpretacions.

El seu repertori es va centrar inicialment en la música 

contemporània, encara que ha recorregut després gran 

varietat d’estils que abasten des del cant gregorià fins a 

composicions del segle XXI.
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El Coro Interludio ha intervingut en més de 200 actuacions 

i ha participat en diversos certàmens musicals des de la 

seua fundació fins a l’actualitat.

El palmarés dels certàmens en els quals ha intervingut 

és el següent: 1999 -  Primer premi en el “II Concurso 

Provincial de Corales” (Burgos); 2001 -  Primer premi en 

el “‘IV Concurso Provincial de Corales” (Burgos); 2002 -  

Primer premi en el “‘I Concurso Nacional de Coros Antonio 

José” (Burgos); 2003 -  Primer premi en el “VI Certamen 

Antigua Abesbatzak” (Zumárraga); 2006 -  Primer premi en 

el “XV Certamen de la Cançión Castellana Vila de Griñón” 

(Griñón); 2008 - Segon premi en el “XLI Certamen de la 

Canción Marinera” (San Vicente de la  Barquera); 2010 - 

Tercer premi en el “XLIII Certamen de la Canción Marinera” 

(San Vicente de la Barquera); 2018 - Segon premi en el 

“‘I Certamen Nacional de Música Coral” (Villanueva de la 

Serena); 2019 - Tercer premi en el “XVIII Concurso Nacional 

de Coros Antonio José” (Burgos); També va participar en dos 

Grans Premis Nacionals de Cant Coral, celebrats a Rojales 

en 2005 i a Griñón en 2007.

Té publicats dos treballs discogràfics: “Interludio: 10 años” 

(2010) i “Spanish Folk Songs” (2007), únic enregistrament 

dels huit quaderns que integren la complexa obra per a cor 

mixt basada en el “Cancionero de Olmeda” composta pel 

músic burgalés Alejandro Yagüe.

– Coral de voces blancas Santiago Apóstol, de Griñón (Madrid)

Voces Blancas CSA és la nova secció de veus femenines 

de la Coral Santiago Apostol, agrupació que té el seu origen 

en 2007 en Casarrubuelos (Madrid) per iniciativa del seu 

fundador i director. L’any 2016 trasllada la seua seu a Griñón 

(Madrid) i actualment la componen 40 veus mixtes amb 

àmplia experiència coral procedents de la Comunitat de 

Madrid i nord de Toledo.

Ha rebut premis en nombrosos concursos: Premi especial 

a Avilés (2009); 1r Premi a Villa Rosa Madrid (2011); 1r 

Premi en dues ocasions a Fuensalida (2012 i 2021); 2n 

Premi a Rojales (2013) i 3r Premi a Rojales (2016). 

Ha sigut seleccionada per a les edicions 60a (2014) i 69a 

(2022) del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía 

de Torrevieja, per al Certamen de la Canción Marinera de 

San Vicente de la Barquera (Cantàbria) en 2016, i per als 

Certàmens Nacionals de Villanueva de la Serena i Ejea de 

los Caballeros en 2019. 

Destaquen els seus concerts a l’Auditori Nacional de 

Madrid: “El camino de Emaús” (2022) al costat de la Joven 

Orquesta Santa María la Blanca, “Fragmentos cómicos y 

románticos de la ópera” (2020), “Bandas sonoras” (2019) 

i “Óperas de Verdi y Wagner” (2013) al costat de l’Orquestra 

Iuventas de Madrid i Carmina Burana (2020) al costat de la 

ORCAM. També han cantat amb la Joven Orquesta Sinfónica 

de Valladolid a l’Auditori Miguel Delibes de Valladolid en 

2013 i al costat de la Orquesta Euroamericana en 2014. 

Han participat en prestigiosos cicles i trobades corals a 

Espanya i Portugal. Intervenen en concerts solidaris per a 

diverses ONG i són els creadors i impulsors de la plataforma 

Corosporlapaz.org que va reunir al març de 2022 a més de 

1.000 cors d’Espanya i altres països d’Europa en una gran 

acció coral participativa per a promoure la pau en Ucraina i 

en els altres conflictes oblidats. Han participat en nombrosos 

projectes de televisió, ràdio i publicitat: “España Directo” de 

TVE (2019 i 2020) i “A tu vera” de Castella-la Manxa TV 

(2015), campanya “Por tantos” de la Conferència Episcopal 

(2014). Han viatjat a Portugal en nombroses ocasions 

convidats per agrupacions i municipis portuguesos. 

Compten amb Amaya Añúa i Celia Alcedo com a mestres 

de cant i Marcelino López Redondo com a pianista titular. 

Organitzen cada any tallers corals amb grans mestres com 

Nuria Fernández, Dante Andreo, Josu Elberdin, Javier Busto, 

Marco A. García de Pau, Jim Papoulis, Celia Alcedo, Alfredo 

García, Mireia Bonet, etc. 

Des de 2011 compten amb una secció juvenil de 30 

veus, el Coro Encanto, amb el qual han obtés grans èxits, 

anuncis i programes de TV, premis en certàmens nacionals 

i internacionals. En 2015 llancen la seua secció infantil, 

el Coro Ilusiones, compost per 20 xiquets de 8 a 12 anys, 

dirigit per Paloma Zarza.

Els cors seleccionats interpretaran, a més d’un repertori de 

lliure elecció, l’obra obligada d’aquesta 42a edició, titulada 

“La Pau”, que és obra del compositor basc Xabier Sarasola 

a partir d’un poema de Marc Granell.

Aquest Certamen, consolidat des de fa molts anys en el 

panorama nacional i internacional coral, ha presentat ja el 

cartell que l’anunciarà per tot arreu. Certamen Coral sempre ha 

buscat artistes novells, innovadors i eclèctics que li han posat 

imatge a este acte que és part de la Fira i que tanca el ventall 

d’activitats culturals de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

La imatge anunciador de la 42 Edició del CCFTS 2022 

és obra de la dissenyadora gràfica Sara Marín, natural de 

Cocentaina. Titulada a l'Escola d'Art i Superior de Disseny 

(Alcoi), ha estat la guanyadora del Cartell de la Cavalcada 

de Reis Mags d'Alcoi al 2020 i seleccionada, entre altres, 

als Premis Mestre d'Alcoi i als Premis Gaudeamus Projecta 

5ª Edició de Barcelona, tots dos al 2022.

El cartell, net i clar, destaca no sols la presència dels 

coralistes que ho donen tot damunt de l’escenari i que posen 
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de manifest la feina feta durant molt mesos, sinó que posa de 

manifest també, la importància del públic del Certamen, un 

públic respectuós i implicat en cada actuació i que a més, té 

la missió d’entregar un premi al cor que més els ha agradat, 

posant així de relleu,  el binomi espectador –coraliste, una 

comunicació mútua, a través del cant.

El Certamen Coral és possible gràcies a un gran cos 

humà que treballa de valent perquè l’organització i el bon 

acolliment de coralistes i acompanyants, continuen fent del 

certamen un gran referent.

Sens dubte, el Cor de Cambra Discantus al complet, 

es volca per acompanyar i facilitar l’estada dels cors 

participants. Amb tot, hi ha una comissió organitzadora 

que s’encarrega de seleccionar als cors, buscar cartellista, 

preparar-ho tot. Aquesta comissió està encapçalada pel 

president del Cor de Cambra Discantus: Lluís Vercet. El 

coordinador del certamen és Raúl Belda i el director tècnic 

d’aquest, Josep Robert Sellés i Camps. Tanmateix aquesta 

comissió la formen també: Vicent Pascual Cardona com a 

tresorer; Roberto Juan en funció de secretari i Isa García i 

Marcos Vilaplana com a vocals.

Aquest Certamen nacional es caracteritza pel seu jurat, 

grans professionals del món de coral que avaluen l’actuació 

de cada grup. En aquesta 42 edició, els membres del jurat 

seran: Nadia Stoyanova, Ana Luisa Chova; Luís Seguí; Xabier 

Sarasola i Juan F. Ballesteros. El secretari del Jurat serà 

Josep Robert Sellés i Camps.

Mentre el jurat delibera, el públic podrá gaudir de l’actuació 

del grup Quattrocento Voce. Quattrocento Voce és el 

crossover clàssic valencià format per Vicent Romero, Héctor 

Blasco, Josema Bustamante i Alberto Ballesta. Es tracta d’un 

quartet amb una àmplia trajectòria en el camp de l’òpera que 

han decidit unir-se per a acostar al públic el cant líric a través 

de grans èxits de la música pop nacional i internacional.

Quattrocento Voce venen amb essència pròpia i un projecte 

musical per a avivar tots els sentits. En el seu estil musical 

trobem la petjada d’artistes com ara Plácido Domingo, Nino 

Bravo, Michael Bublé o Jamie Cullum, alhora que un estil 

més roquer que remet a Los Secretos o Hobres G.

Però el CTFFS  és molt més, i no es limita sols a l’actuació 

del dissabte, sinó que des del comité s’organitzen activitats 

col·laterals perquè els coralistes de les nostres comarques 

puguen gaudir del cant i puguen conéixer l’obra obligada 

de la mà el seu autor. Així doncs, vespra del certamen, 

divendres 11, a les 22h i a la Casa de la Joventut hi haurà un 

taller Coral impartit per Xabier Sarasola (autor de la música 

de l’obra obligada) i ja el mateix dissabte a les 11h i en la 

Biblioteca, tindrà lloc la presentació del llibre “Marketing

elemental para músicos expertos” de Juan F. Ballesteros.

Molt prompte podrem adquirir les entrades per ser part 

fonamental del certamen i poder votar al cor que més ens agrade.

Els recordem que el Certamen Coral podrà ser seguit en directe 

a través de ràdio Cocentaina. La veu del Comtat (107.9FM).
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El Trail Fira de Tots Sants de Cocentaina comptarà amb 
el corredor i youtuber Juan María Jiménez i el fotògraf 
esportiu Rafa Romero

E
l Trail Fira de Tots Sants de Cocentaina, organitzat 

per l'entitat esportiva Soca-Run Club d’Esports de 

Muntanya amb el suport de la Fira de Cocentaina i que 

se celebrarà diumenge 6 de novembre, continua completant 

la seua oferta per a convertir la cita esportiva en un reclam 

per als amants d'aquesta modalitat. 

El dissabte 5 de novembre, durant el lliurament de dorsals, 

el corredor i youtuber amb més de 32.000 seguidors, Juan 

María Jiménez, realitzarà una xerrada en la qual, igual 

que fa en els vídeos del seu canal, donarà consells sobre 

entrenament, pautes per a afrontar les carreres amb èxit, dosi 

de motivació i anècdotes que serviran als esportistes com a 

impuls. Jiménez també realitzarà, durant el cap de setmana, 

diversos enregistraments pels diferents recorreguts pels 

quals discorrerà la prova, amb la finalitat de promocionar-

la. A més, participarà el diumenge en la distància 20k. 

La fotografia també serà un pilar molt important en aquesta 

cita esportiva gràcies a la professionalitat de Rafa Romero. 

El fotògraf esportiu, conegut per captar els millors moments 

de gran part de les carreres que se celebren en el territori 

valencià, també estarà a Cocentaina per a recollir les imatges 

més impactants de l'esdeveniment. 

El president del Soca-Run Club d’Esports de Muntanya, 

Santi Aparisi ha assenyalat que “hem volgut comptar amb 

dos grans professionals vinculats a aquesta disciplina per 

a donar encara major prestigi a aquest cita esportiva, tots 

dos són amants de la mateixa en cadascuna dels seus 

perfils professionals i això es nota en els resultats. Jiménez 

estem segurs que donarà a tots aquesta visió de corredor 

imbatible al qual res se li resisteix i servirà d'exemple a tots 

els que dia a dia es proposen noves metes”. Respecte a 

la fotografia ha indicat que “Rafa és un fotògraf diferent, 

tracta de trobar les emocions i valors que es viuen en una 

carrera, dificultats, superació, però sobretot instants clau 

com els sentiments que es desborden quan els esportistes 

abracen als seus sers estimats en la meta; sens dubte un 

honor comptar amb tots dos en el retorn del nostre Trail Fira 

de Tots Sants de Cocentaina”. 

Inscripcions obertes en les tres modalitats 

Les inscripcions en línia continuaran obertes fins a finals 

d'octubre (sempre que no se supere el límit de participants) 

i es podran realitzar en la web: https://sportmaniacs.com/

es/races/v-trail-fira-de-tots-sants.

Els corredors que decidisquen la seua participació el 

mateix dia de la prova podran inscriure's fins a mitja hora 

abans de l'inici d'aquesta, amb la condició de no superar 

el límit de participants (500 sumant les tres modalitats).

Aquest esdeveniment esportiu consta de tres carreres: 

Trail Llarg, de 20km de recorregut; Sprint Trail de 8km i 

Marxa no competitiva de 8 km. El recorregut compta amb 

dos traçats diferents, discorrent tots dos, en la seua gran 

majoria, pel Parc Natural de la Serra de Mariola. El traçat 1, 

per a la Carrera de 20km, té un desnivell aproximat de 1.140 

metres de desnivell positiu, mentre que el traçat 2, per a la 

Carrera de 8km i la marxa no competitiva, s'ha dissenyat amb 

un desnivell aproximat de 515 metres de desnivell positiu.

L'import de la inscripció serà, per al recorregut de 20km, 

de 16€ la inscripció anticipada, 20€ el mateix dia de la 

prova. i de 13€ la inscripció anticipada, 16€ el mateix dia 

de la prova, per al traçat de 8km i marxa no competitiva.

Els diferents recorreguts es poden consultar en la web 

del Trail Fira de Tots Sants: http://trailfiradetotssants.com/.
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El III AOVE Fòrum Fira de Tots Sants torna a posar en 
valor la qualitat dels olis del Comtat

E
l III AOVE Fòrum Fira de Tots Sants, que tindrà lloc del 

15 al 17 de desembre de 2022, posarà en relleu, un 

any més, la qualitat i els valors de l'olivar de la comarca. 

Tres jornades en les quals participaran ponents de reconegut 

prestigi a nivell nacional i internacional en l'àmbit oleícola 

en les quals s'abordaran diverses temàtiques orientades 

al coneixement i posada en valor dels cultius i AOVEs del 

Comtat. Amb l'objectiu d'arribar a tota mena de públic en 

les diferents ponències s'exposaran diferents conceptes des 

d'un punt de vista científic, tècnic, però també econòmic, de 

qualitat, de la salut, de la gastronomia o del Medi Ambient. 

Unes jornades en les quals el AOVE Verd o de collita 

primerenca de la comarca del Comtat serà el vertader 

protagonista. Aquesta edició s'ha emmarcat el mes de 

desembre per a poder rebre els primers AOVEs de la 

campanya com bé es mereixen, premiant així l'esforç de les 

persones del camp i de les almàsseres que el fan possible, 

com una clara aposta per la qualitat i la diferenciació d'un 

aliment de per si mateix, cultural, patrimonial i saludable. 

El III AOVE Fòrum comptarà amb una zona expositiva 

o túnel d'olis on els assistents podran catar els AOVEs 

verds presents. També es realitzarà un showcooking en el 

qual Daniel García Peinado, “Xef del AOVE”, realitzarà les 

elaboracions gastronòmiques que realçaran les necessitats 

tècniques i culinàries del producte del Comtat. A més, 

en l'última jornada es premiaran els millors olis que es 

presenten a aquesta tercera convocatòria. 

En aquesta cita cal destacar el paper que, des de les 

anteriors edicions i fins hui, realitza la Cooperativa Agrícola 

Catòlica Coop. V. de Cocentaina amb l'organització d'aquest 

fòrum que any rere any ha anat creixent i complint els 

objectius marcats per a fer que el cultiu oleícola de la 

comarca del Comtat estiga en el mapa a nivell nacional i 

internacional.
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Exposicions oficials Fira de Tots Sants 2022

“LA PLAYMOFIRA DE TOTS SANTS DE COCENTAINA” 

Organitza: Regidoria de Cultura

Comissari: Miquel Ángel Pardo i Juan Ignacio Carbonell 

Sinopsi: Exposició que ens ensenya els diferents espais 

que podem visitar i gaudir a través de la fira de Cocentaina, 

però d'una forma més divertida, per mitjà de figures de 

playmobil. En ella podrem apreciar des de qualsevol dels 

molts expositors que podem trobar al llarg de la zona central 

del Passeig del Comtat, la zona infantil i d'atraccions. També 

estaran recreades la part més moderna de restauració 

amenitzada amb música o la part més emblemàtica com 

és el Palau Comtal. Finalment, la zona cavallar i d'animals, 

espai reservat per als animals en el qual es posa de manifest 

els orígens d'aquesta festivitat.

Ubicació: Sala d'Actes 

“SANTA CLARA, LES CLARISSES I L’EUCARISTIA” 

Organitza: Pia Unió Virgen del Milagro

Comissària: M.ª Dolores Franco

Sinopsi: La Pia Unió de la Verge del Miracle ens ofereix 

enguany una reflexió sobre l'íntima relació entre Santa Clara 

de Assís i les Germanes Pobres o Clarisses amb l'Eucaristia.

El centre d'aquesta exposició és el quadre de Paolo de 

Matteis recentment restaurat que narra el passatge de 

l'expulsió dels sarraïns per Santa Clara que va traure la 

presència real de Jesús en l'Eucaristia a la porta del convent 

de Sant Damián produint-se el miracle de la fugida dels quals 

intentaven assaltar el convent. Al costat del qual exposem 

obres de pintura i orfebreria relacionats amb el culte a 

l'Eucaristia que es conserven en el monestir de les nostres 

Germanes Clarisses destacant d'entre totes les peces, l'Arca 

Eucarística de plata i coral que continua utilitzant-se per al 

“monument” del Dijous Sant. Tot això acompanyat per cites 

sobre l'Eucaristia extretes dels escrits de Santa Clara. 

Ubicació: Capella Sant Antoni i Església del Monestir.

“IX MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” 

Organitza: Regidories de Fira i de Cultura amb l’Associació 

"Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Moisès Gil

Sinopsi: Un any mes, des de la plataforma de creatius 

“Col·lectiu d’Art Local de Cocentaina” es porta a terme 

aquesta exposició en el marc incomparable de la Fira de 

Tots Sants. En el context en el qual l’Art, per si mateix, fa 

aflorar els sentiments, tant del creador, ja que quan genera 

el treball artístic amb tot el procés materialitzador tècnic i 

conceptual, és on es troben els sentiments, que mitjançant 

la percepció de l’espectador, aporta i fa de constructor final 

de l’obra, alçant-la a l’estatus d’obra d’Art.

Els artistes participants en aquesta  edició  són els 

següents: Paco Albaladejo, Julio Reig, Moisès Gil, Pepa Reig, 

José M.ª Brotons “Koke”, Joaquin Llorens, Dídac hervas, 

Inma Ribelles, Ximo Canet, Alfonso, Francisco, Araceli Blaco, 

Ana Reig, Francisco Prats.

Ubicació: Sala d’Armes del Palau Comtal  

“ESPAI SAMBORI” 

Organitza: Regidoria de Promoció del Valencià de 

l'Ajuntament de Cocentaina, Agència de Promoció del 

Valencià (AVIVA), Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i 

el Comtat (MAC), Coordinadora de l'Alcoià i el Comtat pel 

Valencià, Federació Escola Valenciana (FEV), Fundació 

Sambori.

Comissari: Vicent Josep Santamaria Picó

Sinopsi: Els contacontes del Sambori. 

Enguany l’Espai Sambori de la Fira de Tots Sants es 

transforma en un espai lúdic per a gaudir d’un contacontes 

a l’escenari del Pla, Cada dia de 17.00 a 18.00 h

Ubicació: Escenari Pla

“ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA” 

Organitza: Parròquia de Santa Maria 

Comissari: Eduardo Rengel Albert

Sinopsi: Fundada després de la reconquesta cristiana per 

Jaume I al segle XIII, l'actual edifici data del segle XVI i va 

ser reedificada entre 1666 i 1780 en estil barroc.

És destacable, a la capella de la Comunió, la talla del Crist 

dels Llauradors de 1595 i els dos grans llenços del pintor 

contestà Nicolau Borràs del S. XVI. Podem admirar també 

la volta barroca sobre l'altar major decorada amb frescos 

per José Ribelles (S. XVIII) en la tècnica de l'artifici i que 

representa el típic cel barroc obert, tot esperant l'Assumpció 

de la Mare de Déu que es representa en el centre del retaule 

major.

Ubicació: Plaça Cardenal Ferris

“XXXVI EXPOSICIÓ DE BONSAI”
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Organitza: Associació de Bonsai Cocentaina

Comissari: Francisco Forner Algarra

Sinopsi: Els arbres que es presenten són el resultat de la 

cultura artística, amb dibuixos i dedicació coherent, duta 

al llarg dels anys per aficionats dels municipis de la nostra 

comarca. Cada presentació bonsai consta de: Arbre modelat 

de diferents espècies, taula i elements d’acompanyament 

(arbre secundari, planta d’accent, figura o

Ubicació: Patronat Cor de Jesús (C. Mossèn Raduan) 

“XVII RUTA D’ART LOCAL“ 

Organitza: Regidories de Fira i de cultura amb l’Associació 

"Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Moisès Gil

Sinopsi: Des de l'any 2006, un grup d'artistes vam decidir 

obrir les portes dels nostres tallers a la Fira, amb això volíem 

aportar els nostres treballs i oferir petites exposicions en els 

llocs on els artistes del nostre poble creen les seues obres. 

Són catorze anys mostrant als visitants de la Fira l'art que 

fem a Cocentaina. En les  edicions anteriors han participat 

més de 40 artistes en disciplines artístiques com pintura, 

escultura, ceràmica, dibuix, gravat, joieria, fotografia, 

instal·lacions i vídeo.

Aquest any participaran nou artistes en vuit exposicions, 

per sumar-nos a l'oferta cultural de la Fira.

Ubicació: 

-La Goma Gallery – Pintures de KOKE – Avda. País 

Valencià, 31

-Left-El Viver – MOISÈS GIL. C/ Bisbe Mallol, 17

-Erik Van Horn- C/Major

-Pepa Reig- C/ Conde de Cocentaina, 12

“IV FIRA ECLECTICA d’art i creativitats”

Organitza: Claudia Botella.

Comissari: Claudia Botella

Sinopsi: 4a edició de la Fira Eclèctica, espai de trobada 

de l'art i la societat. Celebrem la creativitat unint xarrades i 

projectes socials, amb art plàstic, escultòric i escènic, poesia 

i música de diferents orígens culturals.

Ubicació: Carrer Convent 29 baix

El programa del event organitzat és el següent:

- Dissabte 29 de Octubre:

10:00h - Inauguració

10:30h - Espai de xerrada social a càrrec de "Mas del 

Potro" - Projectes socials agroecològics

16:30 h- 17:00h Benvinguda i presentació a la cerimònia 

de la creativitat a càrrec de Claudia Pascual (Cocentaina), 

que intervindrà entre actuació i actuació.

17:00h - 18:00h Concert de Sergio Pujalte (Almería) 

- Música per a l'ànima (Hang, digeridoo, tambors, cant 

medicina)

18:15h - 19:00h Recital de poesia de Suso Sudón (Madrid)

19:00h - 20:15h Música de cantautor amb Cristina 

Salmerón (Ontinyent) i DouDou NgaNga (R.D.Congo)

20:30h - 20:35h Concert de rap conscient: Ruinseñor x 

Talym Kolor (València)

21:00h - 22:00h Concert de Jojo Tribe (Cocentaina) - 

Producció musical en directe mesclant diferents instruments: 

sintetitzadors, sitar, teclat, guitarra..

- Diumenge 30 de Octubre

10:00h - Apertura

10:30h - Presentació del Fanzine "Sufrimiento Crónico" 

i xerrada - debat sobre salud mental, neurodivergències i 

formes d'afrontar les teràpies

17:30h - 18:15h Benvinguda a la vesprada d'espectacles 

i Performance Art a càrrec de Claudia Pascual (Cocentaina), 

que intervindrà entre actuació i actuació.

18:30h - 19:30h Teatre de improvisació a càrrec del grup 

Wikitivi (València)

19:30h - 20:00h Espectacle de dansa contemporània a 

càrrec de Marcos Usó (Castelló)

20:15h - 21:00h Teatre de circ, humor i dansa a càrrec 

de Abel Padilla (Cullera)

21:00h - 22:00h Cloenda creativa-participativa a càrrec 

de Claudia Pascual (Cocentaina)

- Dilluns dia 31 + dimarts dia 1

Horari d'apertura de l'exposició: 10:30h - 14:00h / 16:00h 

- 20:30h

* Durant tota la fira, del 29 d'Octubre al 1 de Novembre 

hi haurà exposició d'art i artesania. 

MUSEU MUNICIPAL

Organitza: Elisa Doménch

Comissaria: Elisa Doménch

Sinopsis: El Palau Comtal és un referent històric i 

cultural per al poble de Cocentaina. Actualment alberga 

les dependències del Museu Municipal on es realitzen 

diverses tasques de recerca i de divulgació del patrimoni 

cultural local.

Moltes de les exposicions permanents i de les sales 

del Palau Comal, que a hores d’ara les persones visitants 

poden gaudir, foren inaugurades amb motiu de la celebració 

d’alguna edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

Sala d’Ambaixadors, Sala audiovisual, Sala Daurada. 

Exposició  Agulló de Cocentaina
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Programació oficial Fira de Tots Sants 2022

La 676 edició de la Fira de Tots Sants tornarà a  fer 

gaudir als visitants d’un format  habitual després de dos 

anys marcats per la pandèmia del Covid’a19 que han fet 

adaptar-se les dues passades adicions a formats alternatius. 

Torna l’oferta cultural i la programació habitual, amb els 

tradicionals actes, però també amb novetats que aportaran  

més  varietat i alternatives a la Fira de Tots Sants. 

GUIA D’EXPOSICIONS,CARTELL ANUNCIADOR i LECTURA 

DEL PRIVILEGI DE LA 676 EDICIÓ DE LA FIRA DE TOTS SANTS

El divendres 30 de setembre , es va presentar al Pati 

d’Armes del Palau Comtal la 676 edició de la Fira de Tots 

Sants. Acte en el qual es va donar a conèixer les novetats 

i peculiaritats d'aquesta edició. A més, es va presentar el 

cartell  anunciador de la Fira  2022, obra de Cecs Roca, 

i a la persona encarregada de llegir el privilegi que dona 

per inaugurada la 676 edició, el contestà Rafael Pascual, 

en aquest cas elegit per la seva trajectòria professional 

vinculada al sector tèxtil. 

D’altra banda, a continuació us presentem les exposicions 

oficials d’ aquesta 676 edició que podran trobar al Palau 

Comtal i al Patronat Cor de Jesús a la Plaça de Mossèn 

Eugenio Raduan:

“LA PLAYMOFIRA DE TOTS SANTS DE COCENTAINA” Sala d'Actes

“SANTA CLARA, LES CLARISSES I L’EUCARISTIA” Capella 

de Sant Antoni.

“IX MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS”  Sala d’Armes del 

Palau Comtal.

“ESPAI SAMBORI”  Escenari del Pla. Actuacions

“XVII RUTA D’ART LOCAL”   Tallers  artistes

“IV FIRA ECLÈCTICA d’art i creativitats”  Carrer Convent 29 Baix

“XXXVI EXPOSICIÓ DE BONSAI”  Patronat del Cor de Jesús

“ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA” 

Plaça del Cardenal Ferris.

“RACONS DEL MEU POBLE”  Centre Cultural El Teular 

15 D’OCTUBRE

CONCERT FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE L’ATENEU 

MUSICAL  DE COCENTAINA

Ubicació: Centre Cultural El Teular                

Hora: 19:00 hores

22 D’OCTUBRE

CONCERT FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE LA UNIÓ 

MUSICAL CONTESTANA 

Ubicació: Centre Cultura Teular   

Hora: 18:30 hores

27 D’OCTUBRE 

“XXVIII Concurs d’ Aparadorisme Fira de Tots Sants”

El Jurat visitarà els establiments de la localitat per tal de 

decidir i elegir els tres aparadors guanyadors del concurs i 

l'accèssit corresponent a sis mesos gratuïts com a comerç 

associat. 

Ubicació: Establiments participants 

Hora: 16:00 hores

28 D’OCTUBRE 

“DIES DELS XIQUETS I LES XIQUETES”

Totes les atraccions mecàniques oferiran als més menuts 

i les més menudes la possibilitat de gaudir de totes elles a 

preus populars (1,50 €) durant aquesta jornada.

Ubicació: Recinte Firal 

Hora: 17:00 hores

** Enguany, es posa en marxa una franja horària sense 

soroll en tot el recinte firal amb l’objectiu de facilitar la diversió 

als xiquets i xiquetes amb dificultats de processament 

sensorial (soroll i llum)

Franges horàries sense llum ni soroll: Matí (12:00/13:00h.) 

- Vesprada (18:00/19:00h.)

A més, accés gratuït dels acompanyants de xiquets i 

xiquetes amb necessitats d’accessibilitat 

29 D’OCTUBRE. “INAUGURACIÓ OFICIAL”

INAUGURACIÓ OFICIAL

Després de la recepció oficial de les autoritats assistents 

a l’Ajuntament de Cocentaina, es procedirà a inaugurar 
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oficialment la 676 edició a la Plaça del Pla, amb la lectura 

del privilegi reial a càrrec de Rafael Pascual; al mateix temps, 

la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet interpretarà l’himne 

oficial DOLÇA FIRA.

Ubicació: Plaça del Pla

Hora: 10:00 hores

30 D’OCTUBRE. “DIUMENGE DE FIRA”

L’ALMÀSSERA DE COCENTAINA    

A la pròpia almàssera de la Cooperativa, situada al carrer 

de Muro del Pol. Ind. L’Alcúdia, es realitzaran diverses visites 

guiades a les instal·lacions de la Cooperativa. La visita inclou 

un tast dels nostres olis.

Ubicació: Cooperativa Agrícola Catòlica Coop. V. (País 

Valencià, 60)                

Hora: Eixides 09:45, 10:45, 11:45 (microbús gratuït)

PILOTA VALENCIANA

Partida de Palmes – Joc a Ratlla: Finestrat – Cocentaina 

Ubicació: Carrer de Cervantes, “Carrer de Fora”

Hora: 11:30 hores

PRESENTACIÓ LLIBRE

Presentació del llibre “La corriola de Cocentaina” de Jordi 

Raül Verdú i il·lustrat pels alumnes de l’IES la Foia d’Ibi

Ubicació: Estand de premsa, avda Passeig del Comtat, 1 

Hora: 18:00 hores

31 D’OCTUBRE. “FESTA LOCAL”

COCENTAINA TÉ COMERÇ 

Programa radiofònic en directe a Ràdio Cocentaina 

amb els guanyadors de la XXVIII edició del concurs 

d’Aparadorisme i representants del Comerç de proximitat 

de Cocentaina. A continuació, es procedirà a l’entrega dels 

premis del concurs. 

Ubicació: Stand Central de Premsa

Hora: 11:30 hores (13:00 hores entrega del premis)

1 DE NOVEMBRE. “DIA DE TOTS SANTS”

ESMORZAR TRADICIONAL DE FIRA

Amb la col·laboració de l’Associació de Mestresses de 

Casa de Cocentaina i l’actuació amb balls tradicionals a 

càrrec del Grup de Danses de Cocentaina, es servirà el 

tradicional esmorzar popular amb pa, embotit, aigua-sal 

i begudes típiques de Cocentaina. Un ambient únic per a 

rememorar els inicis de la Fira de Tots Sants al Pla de la Font. 

Venda de tickets. Pla de la Font a partir de les 08:00 hores 

(preu 3,00 €)

Ubicació: Pla de la Font

Hora: 09:00 hores

XVII TROFEU DE RASPALL FIRA DE TOTS SANTS

Dani (Castelló de la Ribera) & Miravalles (Genovés) - Punxa 

& Josep (Xeraco)

Ubicació: Carrer de Cervantes, “Carrer de Fora”

Hora: 12:00 hores

CLOENDA DE LA 676 EDICIÓ “DRONE FIRA”

Drons d’última generació, equipats amb potents llums per 

tal de gaudir d’una experiència innovadora que uneix art i 

tecnologia. El cel de Cocentaina acomiadarà amb aquest 

espectacle aeri la 676 edició de la Fira de Cocentaina. 

Ubicació: Poliesportiu Municipal 

Hora: 20:30 hores

2 DE NOVEMBRE. “DIA DE LES ÀNIMES”

“DIA DELS XIQUETS I DE LES XIQUETES”

Totes les atraccions ofereixen aquesta última jornada a 

preus populars (1,50€), perquè els més menuts i les més 

menudes puguen acomiadar-se amb la diversió de la Fira 

fins al 2023. 

Ubicació: Recinte Firal 

Hora: 17:00  hores
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6 DE NOVEMBRE 

V TRAIL FIRA DE TOTS SANTS 2022

El SOCA-RUN CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA 

organitza aquesta cursa de muntanya que discorre en la 

seua gran majoria pel Parc Natural de la Serra de Mariola. 

(PR-37)

Aquest esdeveniment esportiu consta de 3 curses:

-Trail Llarg de 20 km i 1.150 metres de desnivell positiu 

-Sprint Trail de 8 km i 515 metres de desnivell positiu 

-Marxa no competitiva de 8 km i 515 metres de desnivell 

positiu 

Inscripcions en https://www.multiesport.es/ 

Ubicació: Plaça del Pla

Hora: 09:00  hores

12 DE NOVEMBRE 

42 EDICIÓ CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS 

Els Cors interpretaran un programa lliure juntament l’obra 

obligada, aquest any «La Pau» de Xabier Sarasola. Cors 

participants:

Actea Cor Femení (Barcelona)

Coro Interludio (Burgos)

Coro Voces Blancas Santiago Apóstol (Griñón - Madrid)

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 19:00 hores

15, 16, 17 DE DESEMBRE  

III AOVE FÒRUM INTERNACIONAL I JORNADES TÈCNIQUES 

OLEÍCOLES FIRA DE TOTS SANTS 2022

«L’ Olivar en la Comunitat Valenciana, una aposta per la 

qualitat» Jornades tècniques dissenyades dintre del context 

de les celebracions festives culturals de la Fira de Tots Sants 

2022, amb motiu del Concurs III AOVE Fòrum Internacional. 

Dijous 15 de desembre. Inauguració de les Jornades

AOVE & QUALITAT – Producció d’ AOVEs de qualitat com 

el únic camí per rendibilitzar l’esforç (Miguel Abad Ventura) 

TAULA REDONA – Qualitat o quantitat, la decisió definitiva 

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 10:00 hores

Divendres 16 de desembre. Jornades Tècniques 

AOVE & ECONOMIA – Una visió actual del món de l’ AOVE 

(Juan Vilar Hernández)

AOVE & MEDI AMBIENT – Olivar i AOVE ecològic, tot un 

repte de futur (Rafael Alonso Barrau)

AOVE & SALUT – Decàleg per a la producció d’ AOVEs 

amb alt contingut fenòlic (Feliciano Priego Capote) 

Ubicació: Centre Social Real Blanc 

Hora: 10:30 hores

Dissabte 17 de desembre. Clausura i entrega de premis 

TUNEL DELS AOVE’s – Degustació per part dels visitants 

dels olis presentats a concurs

AOVE & CULTURA – AOVE, aliment vertebrador de la dieta 

mediterrània (Francisco Lorenzo Tapia)

ENTREGA DE PREMIS

Ubicació: Centre Cultural El Teular 

Hora: 10:0 hores

Programació àrees temàtiques 2022
DISSABTE 29 octubre

Mercat medieval (Pla)

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 12:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 13:30 hores

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 18:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 20:00 hores

Porrat valencià (Pla de la Font)

Contacontes del Sambori

Hora: 12:00h

Ashdrog contacontes

Hora: 17:00 hores

Soc àrab (Raval)

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 12:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 18:30 hores

DIUMENGE 30 OCTUBRE

Mercat medieval (Pla)

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 12:00 hores

Espectacle: Unes Festes diferents (espectacle familiar 

amb anselmo Martí, Paco Pascual, Joan femenia i el grup 

teatral “El Celler de Cocentana”)

Hora: 13:00 hores

Espectacle: Unes Festes diferents (espectacle familiar 

amb anselmo Martí, Paco Pascual, Joan femenia i el grup 
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teatral “El Celler de Cocentana”)

Hora: 18:00 hores

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 19:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 20:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 21:30 hores

Porrat valencià (Pla de la Font)

Contacontes del Sambori

Hora: 12:00h

Ashdrog contacontes

Hora: 17:00 hores

Soc àrab (Raval)

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 12:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 18:30 hores

Altres espais

Concert: Maestoso Brass Ensemble de la Universitat d’Alcant

Ubicació: Torreta av. Jaume I

Hora: 18:30 hores

DILLUNS 31 OCTUBRE

Mercat medieval (Pla)

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 12:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 13:30 hores

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 18:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 20:00 hores

Porrat valencià (Pla de la Font)

Contacontes del Sambori

Hora: 12:00h

Ashdrog contacontes

Hora: 17:00 hores

Soc àrab (Raval)

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 12:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 18:30 hores

DIMARTS 1 NOVEMBRE

Mercat medieval (Pla)

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 12:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 13:30 hores

Dansa: Qustantanya, les tres civilitzacions

Hora: 18:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 20:00 hores

Porrat valencià (Pla de la Font)

Contacontes del Sambori

Hora: 12:00h

Ashdrog contacontes

Hora: 17:00 hores

Soc àrab (Raval)

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 12:00 hores

Human no Limits (espectacle de circ: aeris, roda, 

acrobàcies, foc i personatges

Hora: 18:30 hores
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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: 31-1

Dies:  29- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FIRA

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: ------------------------------------------

Dies: -------------------------------

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 04 77

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dimarts i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dilluns: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 20:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS- HIVERN
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

10:15; 11:15; 12:15; 13:15; 14:30;  

16:15; 17:15; 19:15; 20:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 15:00; 

16:45;  17:45; 19:45; 20:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

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

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

Ecoparc mòvil: Dimarts (plaça el Mercat) i dijous (recinte Fira-el Teular)



¿En qué podemos ayudarte hoy?
Tu mediador de Unión Alcoyana Seguros estará encantado de atenderte.

Tel. 800 888 888
unionalcoyana.com

Para comprender tus inquietudes y encontrar 

juntos las soluciones que te permitan vivir con 

tranquilidad. Para que tengas la seguridad de 

que, pase lo que pase, todo irá bien. 

Estamos aquí.
Cerca. Siempre.




