




Sumari
 COCENTAINA dia a dia 2

      Articles d’opinió 3

Reis Mags  4

Home de les orelles  8

Betlems a Cocentaina     9

Gala comerç de Nadal 10

Corriola  13 

 Medi Ambient  14 

Programes ocupació 16

Panells turístics  17

 Millores escoleta infantil    18

 Protagonistes Mare de Déu  19

 Recreació històrica castell 21

 Presentacions llibres 22

          Tocs campanes       23

 Alberri 31 25

 Santa Cecília 26

 Casa Joventut  29 

 Centres educatius  30

 Benestar Social 33

 Esports 37

 HERBORISTERIA 42

 PSICÒLOGA 43

 INFORMACIÓ d’interés 44

Sumari

Amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

R e v i s t a  d e  C o c e n t a i n a  i  C o m a r c a

Amb el suport de l Acadèmia Valenciana de la Llengua

Redacció: C/ Sant Josep - Edifici Escoles

Tel. 96 654 45 12 

E-mail: revistaelcomtat@cocentaina.org

Web: www.radiococentaina.com/Revista El Comtat

Edició: Radio Cocentaina, La Veu del Comtat, S.L.

Consell Administració: Ajuntament de Cocentaina

Redacció: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

 Ràdio Cocentaina. La Veu del Comtat

Maquetació: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

Col·laboracions: Miguel Ángel Raigal

Publicitat: publi.radiococentaina@cocentaina.org

Tlf i whatsApp de publicitat: 619 97 81 21. Alicia Marset

Assessorament lingüístic: Vicent Santamaria

 Ompli Ajuntament de Cocentaina

Fotografies:  Revista El Comtat

 Silvia Botella. Fotografia

 Ull de peix. Fotografia

 Paco Sempere

Depòsit Legal: A-606/1987

La revista Cocentaina, El Comtat no és 

responsabilitza de les opinions dels seus   col.

laboradors, ni s’identifica necessàriament 

amb els treballs publicats amb les firmes 

dels seus autors.

Portada: Foto Reis Mags. Cavalcada 2022. Silvia Botella 

Contraportada interior: Foto Reis Mags. Cavalcada 2022. 

Paco Sempere

Disseny portada: Tere Cerver. Gráficas Agulló

Imprimeix: Gráficas Agulló

La revista Cocentaina, El Comtat publicarà aquelles 

cartes que ens envien els lectors sempre que, amb 

independència dels aspectes crítics que hi continguen, 

siguen respectuoses amb les persones i les institucions. 

Els originals hauran d’enviar-se firmats per l’autor/a, amb 

indicació del DNI, el nom, l’adreça i el telèfon. Les cartes 

necessàriament hauran d’estar mecanografiades amb 

un màxim de 400 paraules. L’edició es tanca el dia 20 

de cada mes. No es mantindrà correspondència sobre 

treballs no sol.licitats.

!

38

25

21

4



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

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

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

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

Millora paviment camí Xaquera Canvi paviment pista tennis

Millora paviment pista esportiva Algars

Millores al poliesportiu

Millora voreres C/ Ben Al Sahagui



ARTICLES d’opinió 3Revista El Comtat gener 2022

Em preocupa

A
caba de començar un any nou. Tots hem passat 

aquestes festes com hem pogut o hem volgut, però 

acompanyats d’una pandèmia que ja fa quasi dos 

anys que està amb nosaltres. Però estem segurs que quan 

controlem aquest virus tot serà igual que abans? Crec que no. 

El nostre planeta s’ha paralitzat durant uns quants mesos, 

però la vida ha canviat en molts aspectes i alguns no ho 

acaben d’assumir. Acaba de començar un nou any, però la 

vida seguirà endavant.

Em preocupa que des de fa un cert temps la ciutadania ha 

començat a viure com abans, però a l'entrar la tardor, amb 

el canvi d’oratge, han tornat algunes variants d’aquest virus 

a infectar a molta gent que pensava que tot havia acabat. 

Quina manca d'irresponsabilitat cívica! Eixíem al carrer sense 

mascareta, no guardàvem les distàncies, omplíem els llocs 

públics i tot era festa, festa, aquest malson ha acabat i ja 

puc fer el que vulga. Quina poca vergonya!

No som conscients que estem passant per una gran 

crisi, la més gran d’aquest segle, que encara no ha acabat 

i no serà l’última. Al segle XXI ja és la segona gran crisi. 

La primera, la gran crisi econòmica de 2008 encara no ha 

acabat i estem pagant les seues conseqüències. Una crisi 

econòmica que hem pagat els ciutadans i no els vertaders 

culpables, la banca i el gran capital als que els hem deixat 

quasi setanta mil milions d’euros i no ens els tornaran mai. 

Ens hem quedat sense caixes d’estalvis, ara sols tenim cinc 

grans bancs que estan burlant-se de tota la ciutadania. 

Els treballadors han patit els famosos ERES i una reforma 

laboral que tant de mal ha fet al món laboral… Però qui ha 

tingut la culpa de tot açò? Nosaltres? Doncs clar que sí. A 

les eleccions de 2011 una majoria, tant treballadors com 

jubilats, van votar al partit que sols defensa els interessos 

del gran capital i amb eixa majoria absoluta va desfer tot el 

sistema laboral amb lleis que anaven en contra de la classe 

treballadora i dels pensionistes.

S’ha fet el mateix amb la gran pandèmia que estem 

passant? Doncs no. S’han canviat les polítiques econòmiques 

primant a les persones i després a l'economia per a defendre 

als treballadors i jubilats amb eixos ERTES que han fet que es 

perderen els mínims llocs de treball i als jubilats es pujaren 

l’IPC. Gràcies a qui hem tingut aquesta forma d’encarar la 

crisi? Gràcies a un govern de coalició progressista entre el 

PSOE i Unidas Podemos, ja que els tres partits conservadors 

es van oposar a aquesta solució.

S’han adonat de la importància de ser ciutadans i 

responsables?

Paco Fuster
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Tirorí, tirorí....
Redacció. Fotos: Paco Sempere

I 
a Cocentaina no hi ha millor manera de començar l’any 

que rebent a l’emissari reial. És l’avançaeta de Melcior, 

Gaspar i Baltasar i la mostra que ses Majestats d’Orient 

arribaran de manera puntual el 5 de gener a Cocentaina.

Aquest 2022, l’Emissari sí que ha pogut desfilar pel 

Passeig del Comtat i amb un paje, ha anat fent una crida 

als xiquets i xiquetes per a què tiraren a les bústies reials 

les seues cartes i fer-les arribar així als Reis Mags.

Kike Pascual va ser la persona designada pels Reis perquè 

declamara el bàndol, encomanat enguany a Mari Nieves 

Pascual (ambdós germans). Kike Pascual és el vicepresident 

del culte de la junta de Festes, entitat encarregada de fer 

possible que la màgia arribara a la vila Comtal. a més, 

Ernesto Ferrándiz, d de la firma Al-azraq, va ser l’encarregat 

de vestir a ses Majestat d’Orient.

Puntal a les 7h començava la desfilada del paje i seguint 

les mesures de seguretat, els xiquets i xiquetes dipositaren 

BAN REIAL 2022

Socarrats i socarrades, pareu atenció al que vos dic, una 

bona nova que des d’Orient arriba.

Fa 2022 anys, un nen va nàixer a Betlem, per formar amb 

Josep i Maria una gran família. Eixe dia, Déu es va fer xicotet 

i es va convertir en home per servir i salvar la humanitat.

D'aleshores ençà celebrem el Nadal i l’arribada de tres 

Reis que, postrant-se als seus peus, van mostrar la humilitat 

i bondat cap a eixe nen celestial.

Hem passat dificultats, fins i tot un virus ens ha minvat de 

poder celebrar amb normalitat l’estimat Nadal, amb tot, som 

més forts i valents, perquè junts podem guanyar i fer valdre 

la nostra honestedat. No podem perdre la fe, ni la il·lusió, ni 

les ganes de ser bons, ja que l’estima i la caritat és la millor 

defensa per combatre qualsevol maldat.

Enguany Melcior, Gaspar i Baltasar volen tornar a Cocentaina, 

entrar en cada casa i poder recompensar a tots els xiquets i 

xiquetes aquests dos anys que hem passat. Portarem mascareta 

i gel desinfectant per poder acostar-nos a cada socarrat.

Als vostres balcons, deixeu-nos palla per als rossins, panses 

i avellanes per a menjar, perquè són molts els emissaris que 

col·laboraran. Hem parlat amb la Junta de Festes perquè ens 

ajude en tal comanda reial i així els moros i cristians ens 

serviran per a poder arribar i no deixar-se a ningú sense regal.

El pròxim 5 de gener a Santa Maria i a les 3 del migdia vos 

durem la «bandeja» i alguna llepolia.

I atenció, perquè a les 7, del Montcabrer a l’Aitana, Melcior, 

Gaspar i Baltasar, amb honor i esplendor desfilaran per aquesta 

Vila Comtal.

Al Jesuset, recordant aquell dia tan especial, li oferirem or, encens i mirra i als xiquets i no tant xiquets, regals i 

alegria. Volem veure-vos a tots i saludeu-nos perquè amb la mascareta no vos coneixerem. Tindrem música, dolçaina 

i tabal, ball i una gran cavalcada reial.

Ara bé, avui heu de tirar les vostres cartes a les bústies que duem. Hi haurà coses que no podrem portar, però no 

vos decebeu, perquè si no pot ser enguany, un altre any serà.

Volem demanar-vos que sigueu bons, que pregueu per aquells que ens han deixat, que no deixeu mai d’estimar ni 

de creure, i que feu cas de les recomanacions sanitàries per poder-nos acompanyar.

Correu amb goig, amb alegria de festa, obriu el cor al sentiment, de passades gestes. Estan venint, estan arribant, 

per això canteu ben fort «tirorí, tirorí, senyor rei ja estic ací».

les seues cartes a les diferents bústies. 

Els emissaris de la Junta de Festes van complir i ja a 

l’endemà hi havia contestació reial a les bústies dels xiquets 

i xiquetes de Cocentaina

El camí ja havia començat, els Reis Mags estaven arribant...
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...Senyo Rei estic ací

I 
des d’Orient arribaren Melcior, Gaspar i Baltasar. No 

volgueren faltar a la cita i, conduïts per la Federació Junta 

de Festes, aconseguiren omplir cada racó de la nostra 

vila d’il·lusió, alegria i esperança.

De nou, ses Majestats d’Orient i tota la seua comitiva 

confiaren en la professionalitat d’Ernesto Ferrándiz, de 

la firma “Al-Azraq, vestits per a festes” per a la seua 

indumentària.

La regidoria de tradicions de l’Ajuntament de Cocentaina 

va confiar plenament en la Junta de Festes perquè fóra ella 

qui fera arribar a bon port als Reis Mags, emissaris reials i 

tota la comitiva que acompanyaria la cavalcada reial.

Però com que les tradicions s’han de complir, i Cocentaina 

pot presumir i molt de ser única en tradicions, a les 15h del 

migdia i des de l’Hostalet, un emissari venia per deixar-nos 

la típica bandeja de dolços i llepolies. Aquest emissari va 

arribar de la mà de Rosana Masanet i es va asseure a les 

portes de Santa Maria per poder saludar a tots els xiquets. 

Van seguir el protocol marcat per la covid-19, sense llevar-

se la mascareta i sense poder besar-li la mà, amb tot, els 

xiquets i xiquetes desfilaren per davant de l’emissari que els 

saludava i podien fer-se fotos amb ell.

Redacció. Fotos: Silvia Botella, Paco Sempere i Juanjo Giménez

Els presents, xiquets i no tant xiquets, acompanyaren a 

l’emissari reial cantant el tirorí, tirorí, mentre el paje tirava 

caramels. També la colla Mal Passet, va acompanyar tot el 

trajecte d’aquest paje característic de Cocentaina. Havíem 

complit el primer pas...la il·lusió i les ganes de rebre als Reis 

estaven servides.

I com que els Reis són Mags i no volien que cap xiquet 

i xiqueta es quedaren sense il·lusió, ja de ben prompte 

estigueren fent visites. I és que la Junta de Festes no va voler 

que el maleït virus deixarà a ningú sense veure als Reis i 

Melcior, Gaspar i Baltasar visitaren a tots aquells confinats 

que s’havien posat en contacte amb la Junta, repartint així 

alegria a aquells que no podrien eixir a veure’ls per estar 

tancats, una iniciativa molt bona i molt ben aplaudida i 

rebuda pels afectats.

A les 18:30h, Melcior, que anava de la mà de Luis González 

, Gaspar que anava acompanyat per Lidia Ribelles i Baltasar 

que arribà a Cocentaina amb Eli Agulló (tots tres membres de 
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la Junta de Festes), entraren a l’Església de Santa Maria. Allí 

feren una primera adoració al Jesuset i els xiquets i xiquetes 

de la parròquia els feren entrega de tres claus, simbolitzant 

així, les claus de tot el poble perquè els Reis i els seus pajes 

pogueren entrar a totes les cases.

D’allí, i en cotxes antics, ses Majestats pujaren pel Passeig 

per reunir-se en la comitiva i iniciar així la Cavalcada reial.

L’oratge va ser clau, tant el dia 1 de gener com el dia de 

Reis. L’aire va parar i les temperatures eren idònies per 

esperar als Reis. El Passeig presentava un ple absolut, i 

la gent va ser respectuosa amb les normes marcades per 

Sanitat i en cap moment ens llevarem la mascareta i cap 

xiquet es va poder acostar a Melcior, Gaspar i Baltasar, sinó 

que simplement els van saludar.

La comissió organitzadora tirava a les 7h de la vesprada 

l’últim coet avisant de la imminent desfilada: ja estaven ací, 

ja havien arribat!!!!

L’emissari reial obria la comitiva seguit de Sant Josep, la 

Mare de Déu i el Jesuset, ells arribaren al Pla i s’instal·laran 

al Pessebre col·locat al centre del Pla esperant l’arribada 

dels Reis.

Tot seguit, va desfilar el poble: amb pastoretes (grup 

de danses Cocentaina) i dones rentant els draps bruts al 

llavador.

Vam poder veure també a l’implacable Herodes 

acompanyat d’una gran comitiva de soldats.

Després, el paje de migdia amb l’estel, era el preàmbul 

de l’arribada més esperada.



TRADICIONS 7Revista El Comtat gener 2022

I ja, a lloms dels seus camells, Melcior, Gaspar i Baltasar 

tancaren una comitiva que no deixà indiferent a ningú. La 

Cavalcada va comptar a més, amb la col·laboració de les 

dues bandes del poble (l’Ateneu acompanyava a Herodes, 

la Unió Musical Contestana acompanyà als tres Reis i la 

colla Mal Passet va desfilar amb els balladors i pastoretes 

del poble).

Melcior, Rei de barba blanca, custodiat pels emissaris, 

duia un cofre amb or, simbolitzant la reialesa del qui seria 

el Rei dels jueus.

Gaspar, Rei de barba pell roja, acompanyat pels seus 

emissaris, duia un cofre amb encens, simbolitzant la divinitat 

d’aquell xiquet nascut a Betlem.

I Baltasar, Rei de pell morena, molt ben custodiat pels 

seus emissaris, duia mirra, apel·lant a la condició humana 

de tot un Déu fet home.
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La tradició de l’Home de les Orelles va tornar en 2021 al 
seu lloc original
Aviva Cocentaina

C
ada 31 de desembre a Cocentaina té lloc una tradició 

molt estimada i peculiar: l’Home de les Orelles. En 

2021 la celebració va tornar de nou a la zona del Pla 

de la Font, lloc proper a l’Hostalet, on, segons la tradició, 

apareix cada 31 de desembre un home que té més orelles 

que dies li queden a l’any.

Un any més, la Regidoria de Promoció Lingüística, a través 

de l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, va organitzar 

les activitats al voltant d’aquesta tradició, que arrancava 

amb una cercavila des de la part alta del Passeig a càrrec 

de la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, la qual va 

acompanyar el pregoner fins al Pla de la Font on hi havien 

preparats diferents jocs tradicionals per al públic infantil i 

juvenil que hi va participar activament i s’ho van passar d’allò 

més bé; així mateix, va ser molt divertit buscar les orelles 

de l’Home al Pla de la Font; les activitats d’aquest matí van 

finalitzar amb un regal per a totes aquelles xiquetes i xiquets 

que van acabar totes i cadascuna de les proves.

Des de l’any passat, la imatge de l’Home de les Orelles s’ha 

renovat per complet i ha deixat de ser una modificació de 

l’Home dels Nassos, personatge que s’ha estat utilitzant en 

els cartells i en la publicitat de l’acte fins a enguany, ja que 

ara té un disseny propi que es va encarregar de dibuixar el 

dissenyador Riccardo Mariscalchi.

I tots tres arribaren al Pla, on mentre sonava l’Al·leluia de 

Haendel, feren l’adoració i saludaren a tots els presents.

Els Reis han vingut a Cocentaina i han deixat un grapat de 

regals, algun saquet de carbó i sobretot il·lusió i esperança 

de poder tornar a l’ansiada normalitat.

Des d’aquestes pàgines felicitar a la Junta de Festes per 

la tasca organitzativa, han sabut, des de la senzillesa, fer 

possible que el dia més màgic de l’any arribe a tothom. 

Han hagut d’adaptar-se a les normatives que Conselleria 

de Sanitat marcava, reduir el nombre de participants en 

la desfilada....però no han perdut les ganes i la il·lusió de 

fer que aquest dia poguera viure’s a Cocentaina. Gràcies!!

I a ses Majestats d’Orient els esperem ja l’any que ve!!! Ara 

resta portar-se bé.
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Els Betlems a Cocentaina
Redacció

E
l costum de representar les escenes del naixement 

de Jesús i de la visita dels Reis Mags amb figures, 

es remunta a l'Edat mitjana, més concretament al 

segle XIII. L'origen d'aquesta representació, tal com la 

coneixem en l'actualitat, li la devem a Sant Francesc 

d'Assís. Totes les fonts coincideixen en el fet que va 

ser el Sant la persona que va iniciar la tradició en el 

Nadal de 1223. Segons hi ha escrit, la inspiració per 

a reproduir el primer Betlem li va arribar després d'un 

viatge a Terra Santa del qual va tornar profundament 

emocionat. Aquell Nadal de 1223 San Francisco es 

trobava en la localitat de Greccio (Itàlia). Allí, en una 

cova prop de l'ermita, va convocar a tots els veïns per 

a celebrar una missa de Nit de Nadal. Va reunir el poble 

sencer entorn de la qual seria la primera representació del 

naixement.

D’aleshores, muntar el Betlem és un fet fonamental per 

preparar les festes de Nadal i preparar així les nostres cases 

per celebrar el naixement de Jesús, el Déu fet home.

A Cocentaina, són molts els Betlems que es munten i 

des de fa 40 anys, la parròquia de El Salvador organitza 

el concurs de Betlems que cada any compta amb més 

participació, no es tracta de guanyar, sinó del fet de muntar 

el Betlem. Així doncs, el passat 2 de gener es va fer l’entrega 

de premis de la que després parlarem.

Més enllà del concurs, són molts els indrets o es munta 

el Betlem: a la biblioteca, hem pogut gaudir del Betlem de 

Playmòbil que Miguel Ángel Pardo ens ha muntat: un betlem 

grandíssim fet de les figuretes d’aquesta joguina que el 

mateix Miguel Ángel ha anat treballant-les i adequant-les a 

l’època del naixement de Jesús i que conté a més, diferents 

passatges bíblics. A més, com a novetat, enguany s’han colat 

entre els personatges del betlem uns altres que són figures 

típiques de les tradicions socarrades. Se’ns proposava que 

anàrem a veure’l, les buscarem, omplirem una papereta 

amb les dates personals perquè entre tots els participants 

sortejaren tres premis.

També al Patronat s’ha muntat el Betlem. Era mossén 

Eugenio qui a la seua tendeta venia figuretes del Betlem per 

a què tots pogueren muntar el Betlem a les seues cases. Un 

any més i de la mà de Vicent Valor, el Patronat ha comptat 

amb un gran Betlem, enguany amb la novetat de què li 

podem pegar la volta. El Betlem va ser inaugurat i beneit 

el 10 de desembre iniciant així el centenari del Patronat 

Sagrat Cor de Jesús.

Les parròquies contestanes també han muntat els seus 

Betlems: Santa Maria, el monestir de la Mare de Déu, el 

Salvador i el convent dels Pares Franciscans. També la 

capella de les trinitàries acull un naixement.

I ja com els deia abans, el diumenge 2 de gener, l’Església 

de El Salvador va acollir l’entrega de premis de la 40 edició 

del concurs de Betlems, un certamen organitzat per les 

confraries de la Dolorosa i el Carme i els júniors Sol Sortit 

que s’encarreguen de la secció infantil.

El jurat format per Mari Carmen Valls, Pepa Valls i 

Francisco Prats, Juan Carlos Marin en qualitat de president i 

Jordi Cortell com a secretari sense vot van acordar concedir 

el tercer premi de la primera secció, dotat amb 90 euros 

i diploma acreditatiu a l Betlem presentat per Álvaro León 

Gilabert; el segon premi va recaure en el Betlem presentat 

pel convent del Pares Franciscans i a banda del diploma 

acreditatiu, tenia un premi en metàl·lic de 100 euros; i el 

primer premi de la primera secció valorat en 120 euros en 

metàl·lic va ser per al Betlem de Vicent Valor, del Patronat.

En la segona secció, el tercer premi dotat amb 30 euros, 

va ser per al Betlem presentat pels germans Maria, Joan i 

Rafa Ferri Cortell; el segon premi dotat amb 60 euros, va 

anar a parar al Betlem presentat pels germans Isaac, Quike 

i Marta Jordá Boyero i el primer premi de la secció segona 

va ser per al Betlem presentat per Pablo Jordá Torró i estava 

valorat en 90 euros.

Ja la secció infantil la comissió dels júniors Sol Sortit van 

decidir que el Betlem guanyador fos el dels germans Pablo i 

Martín Molina Barrachina. A banda del diploma acreditatiu, 

tenien també un xec de 30 euros. Assenyalar que en aquesta 

secció, tots els Betlems presentats van tindre un detall 

commemoratiu del 40 aniversari del concurs.
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L’Associació de comerç, serveis i hostaleria el Comtat  de 
Cocentaina enceta la campanya de Nadal amb una gala 
al carrer
Redacció

E
l passat diumenge 12 de desembre, l’associació de 

comerç, hostaleria i serveis de Cocentaina va encetar 

la campanya nadalenca i ho va fer al carrer, amb 

una gran festa que va comptar amb els balls Passeig cap 

avall de les dues acadèmies de ball de Cocentaina “Alícia 

Montava” i Mónica Talens”, i també, de les xiquetes del 

gimnàs Palagym. La comitiva l’obrien els cotxes clàssics i 

podíem veure tres calesses que duien regals amb el nom 

dels comerços i hostaleria que formen part de l’associació i 

que van ser dipositats als peus de l’arbre del racó de Nadal.

Tot seguit, el mateix racó del Nadal, va ser l’escenari triat 

per dur a terme la gala del comerç, esdeveniment que 

l’associació organitza i que han volgut traure-ho al carrer 

per obrir l’acte a tothom.

En aquest cas, l’associació va voler retre homenatge a 

dues persones que han lluitat de valent pel seu comerç, per 

donar-li vida al carrer Major, tota una història de servici que 

arriba al seu merescut descans: MªCarmen, de Merceria 

Borrás i Jordi Vañó de Gesmí Flors que es jubilen i que sens 

dubte són un exemple a seguir.

A Mari Carmen tots la coneixem, si entrem a Borrás, se 

n’eixirem amb el que necessitem perquè ella sap i molt, el 

que ens apanya i ens va bé. El seu vincle amb la merceria 

es remunta als anys 80, quan ella es va fer càrrec de la 

merceria que regentava el seu avi. Lluitadora incansable, 

constant, amb molt d’esforç i sacrifici, Mari Carmen ha 

aconseguit mantenir en peu un negoci local amb més de 

70 anys de vida. Primer en una tenda estreteta i llarga, 

després la mercería va estar en un altre local, fins a parar 

al seu lloc inicial, al carrer Comte de Cocentaina, Merceria 

Borrás, casa Tonico. Mari Carmen té un caràcter especial, 

les seues filles diuen que és cabuda, però sens dubte, 

aquesta cabuderia ha fet possible que Merceria Borrás, casa 

Tonico siga un referent del sector a Cocentaina i comarca. 

Tota una vida dedicada al comerç local, Mari Carmen ha 

estat en l’associació de comerç, ha sigut presidenta del 

Centre Excursionista, dona emprenedora i sempre amb un 

somriure als llavis, pot estar orgullosa d’aquest camí i ben 

segura que el seu avi estarà molt content del legat que ha 

deixat perquè ella es jubila, però Merceria Borrás segueix 

Avant de la mà de les seues filles: a mesura que ella va 

aprendre del seu avui, ella ara és l’exemple que les seues 

filles tenen, el model a seguir perquè Merceria Borrás, casa 

Tonico arribe als 100 anys.

L’altre homenatjat de la nit, va ser Jordi de Gesmí Flors, 

un artesà de la natura i les plantes. També a finals dels 80, 

Jordi i la seua dona decideixen emprendre l’aventura de la 

seua vida: obrir un negoci al poble. Van apostar pel món 

de les plantes, especialitzant-se en les flors. Tots dos han 

treballat de valent formant-se en aquest món, amb molta 

cura i dedicació per entendre i mimar cada flor, apostant a 

més, per eixa creativitat a l’hora de decorar i embellir actes i 

esdeveniments. En 1990 van obrir la seua tenda en la plaça 

de la Vila. Tenien clar que el casc antic era el nucli idoni per 

obrir el seu negoci i donar-li vida a aquesta part del poble 

que tanta història guarda.
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Anys després, i seguint en aquesta dinàmica d'emprendre 

i créixer a Cocentaina, obrien la tenda al carrer Major, 

ampliant instal·lacions i embarcant-se encara més, en 

l’àmbit de la decoració i ornamentació. Avui en dia, crec 

que no concebem un 19 d’abril sense eixa pluja de pètals a 

la Mare de Déu al seu pas per davant del comerç. Jordi ha 

sigut també president de l’associació i ha sabut vestir altars, 

escenaris, cases…ells han estat al costat de les alegries de 

les bodes, comunions, festes majors, aniversaris…també 

han acompanyat el condol de famílies, és la cara i la creu 

d’aquesta professió en la qual Jordi ha sabut posar la seua 

creativitat al servici dels seus clients.

La veritat és que podríem dedicar moltes lletres per a 

parlar-los de Mari Carmen i de Jordi, però ens hem de 

quedar en eixa lluita i constància que han tingut per dur 

endavant el seu negoci. Són un gran exemple per a les noves 

generacions i per a tots aquells que en ple segle XXI, han 

de lluitar enfront de les grans superfícies. Gent com Jordi 

i Mari Carmen li donen vida a un poble, perquè el comerç 

local és el motor econòmic i social de qualsevol municipi.

A tots dos, se’ls va fer entrega d’una placa que rememora 

aquestos anys de dedicació al comerç local.

La vesprada avnçava. Cocentaina és un poble al qual no 

li falten entitats culturals i esportives, poble de tradicions 

úniques, festes, Fira i una gran devoció a la Mareta... però 

també és un poble amb dues estreles Michelín i tres sols 

Repsol i això és gràcies al restaurant l’Escaleta.

Kiko Moya i Alberto Redrado han sabut mantenir en peu 

el negoci que els seus pares van començar. Tots dos han 

begut de la saviesa local, però han anat formant-se en la 

gastronomia arribant a eixos 40 anys de professionalitat 

i bon fer a la cuina, tot regat d’un bon vi i fent ús dels 

productes locals, tornar al sabor de la terra i amb la fusió 

més avantguardista.

Amb motiu del 40 aniversari la família de L’escaleta ha 

dut a terme 10 sopars molt especials que han comptat amb 

la presència dels 40 Xefs més prestigiosos en el panorama 

actual de la gastronomia.

El Restaurant ja va donar el tret d'eixida a aquest gran 

any amb la publicació del llibre “El sabor de la muntanya 

màgica” en la qual conten la seua història familiar i revela 

receptes tradicionals d'aquesta família.

Des de l’associació, van voler ser partícips també d’aquest 

40 aniversari, per això sel’s van tindre present en aquesta 

gala. Feliç 40 aniversari i a seguir treballant…el camí cap 

als 50 anys ja és un no res!! Kiko Moya, en representació 

de l’Escaleta va rebre aquesta felicitació.

I seguim complint anys, ara amb la dansa. Quan de 

menuda, Alicia Montava va començar a ballar de la mà 

de Maria Jesús ja va tindre clar quin era el seu camí i 

quina anava a ser la seua professió. El seu primer estudi 

va estar al carrer Mare de Déu del Miracle. Eren els inicis 

d’una carrera de docència i ensenyament, però no sols 

a nivell intern, perquè també al carrer, Alícia duia el seu 

ballet a innombrables escenaris amb espectacles de 

gran format i ballets per a festes de Moros i Cristians. La 

demanda anava creixent i les inquietuds d’Alicia també, 

que no es va conformar sols en la disciplina de la dansa, 

sinó que va anar ampliant la seua formació fins a obtenir 

els títols de professora de pilates, ioga, fitnes, aeroioya, 

aeropilates, aerofitnes… i un llarg etcètera de modalitats 

per al benestar del nostre cos que trobarem al seu local, 

ara al carrer Apóstols. L’estudi de dansa d’Alícia Montava 

compleix enguany 25 anys. Alicia a banda d’estar físicament 

a Cocentaina, estaba de manera online a Itàlia, participant 

amb algunes de les seves alumnes en el concurs de dansa 

internacional CND. Com bé deia Alicia a les xarxes socials, el 

temps passa volant “25 anys fent camí, 25 anys compartint 

escenaris, 25 anys ballant”

Estem segurs que aquest és l’inici d’un llarg camí i que 

encara resten molts escenaris i moltes festes on poder gaudir 

de l’art del ball i la dansa. Per aquests 25 anys, l’associació 

de comerç, hostaleria i serveis de Cocentaina va voler tindre 

present a l’estudi de dansa d’Alicia Montava. Celebrant 

aquest 25 aniversari, l’estudi de dansa va encetar i finalitzar 

la gala amb dues actuacions nadalenques.

També l’associació de comerç, serveis i hostaleria es va 

voler sumar a la felicitació que la Ferreteria Alcantina va rebre 

per part de la Federació de comerç i Pimes de la província 

d’Alacant. L’entitat va atorgar els premis de “Comerç en 

moviment” en una gala duta a terme a Benidorm en la que 

es pretenia reivindicar el caràcter essencial del comerç de 



TRADICIONS12 Revista El Comtat gener 2022

proximitat i la seua fortalesa com a 

motor social i econòmic. La Ferreteria 

Alcantina va estar reconeguda com a 

un negoci de continuïtat generacional, 

comerç referent i de gran trajectòria. 

Aida Pérez va rebre dit guardó per 

part de la regidora de comerç de 

Cocentaina Paqui Ruiz que va estar 

també recolzant al comerç en aquesta 

gala. L’associació contestana també 

va acompanyar a Aida en aquest 

acte, però volíem compartir amb 

Cocentaina aquest guardó atorgat a 

la Ferreteria Alcantina.

L’acte va concloure amb les paraules 

de Mateo Gozalbez, president de 

l’associació i de la regidora de comerç Paqui Ruiz.

Com dèiem, amb aquest acte es va encetar la campanya 

de Nadal que el comerç i l’hostaleria local havien preparat, 

una campanya plena de regals per premiar la fidelitat dels 

seus clients.

I és que confiar en el comerç i l’hostaleria local per a 

aquestes festes de Nadal i per a tot l’any sencer, és encetar 

amb el millor regal.

L’encesa de l’enllumenat iniciava el racó el Nadal contestà
Redacció

C
ocentaina inaugurava el racó del Nadal el passat 3 de 

desembre amb l’encesa de les llums extraordinàries, 

uns elements que hem pogut veure als principals 

carrers de la Vila Comtal .

S’han col·locat uns arcs elaborats a partir de la tecnologia 

LED que quan estan encesos destaquen per les tonalitats 

blanques així com daurades.

També s’han instal·lat elements en la Plaça del Pla, enfront 

del Palau Comtal, i en aquest mateix enclavament s’ha 

muntat el tradicional pessebre de vímet que s’il·lumina a les 

nits. Finalment s’han col·locat llums nadalenques en altres 

punts com les pedanies, els carrers Major i Mare de Déu del 

Miracle o la zona comercial de Gormaig . Tanmateix, s’ha 

tornat a posar il·luminació ancorada als fanals de la Avinguda 

del País Valencià, i també recordem que està instal·lada la 

megafonia des de la qual sonarà música nadalenca per a 

ambientar també els nostres carrers”, 

L’acte de l’encesa de les llums es va realitzar el divendres 

3 de desembre i va començar amb  l’acompanyament de 

la Colla Mal Passet i ja en el ‘Racó de Nadal’, ubicat a la 

part baixa del Passeig del Comtat, es va dur a terme una 

actuació musical.

La programació prevista va incloure tallers, espectacles 

i balls, tot i que alguns d’ells va haver de ser modificats a 

causa de l’oratge.
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La corriola, única i exclusiva de Cocentaina desafia el 
temps i obri les tradicions de desembre
Redacció

E
l calendari contestà està ple de tradicions i al 8 de 

desembre, aquesta ens marca que hem de pujar a 

santa Bàrbara, menjar-nos un pa redó amb un forat 

enmig acompanyat d’una llonganissa roja i com no, fer sonar 

ben forta la campaneta de l’ermita.

Amb les panaderies del poble i l’embotit contestà, l'èxit 

de la corriola està garantit perquè és un bon esmorzar regat 

després d’un bon herberet (sols per als adults).

A les 9:30h del matí, la colla Mal Passet va iniciar la 

peregrinació cap al paratge local. Acompanyats pels júniors 

Generació Oberta i Sol Sortit i per gent que tenia ganes 

de ser part activa d’esta festa contestana, va començar la 

romeria. Enguany es va pujar pel Teular i la colla era la que 

anava marcant el pas, parant de tant en tant per fer sonar 

les seues dolçaines.

Arribats al lloc, tocava esmorzar, asseguts a les tauletes 

que hi ha o a la mateixa escala, vam poder veure corrioles 

i llonganisses de tots els tamanys, una tradició que s’estén 

i que els més menuts també han fet seua.

A mitjan matí, els allí presents van poder gaudir de les 

muixerangues del grup “Penyeta blanca “ de Cocentaina que 

feren els seus castellets a ritme de la colla, mentrestant, tots 

els xiquets participaren dels jocs que els júniors va preparar: 

moltes activitats per passar un matí d’allò més agradable.

L’oratge, cabut i imprevist, va voler que el matí acabarà 

banyat i així doncs, l’eucaristia de campanya que sempre 

es celebra en la replaça del paratge, es va oficiar dins. 

Finalitzada la Missa, de nou la campaneta va sonar de valent, 

intent allunyar el núvol que va banyar el dia, però que no va 

impedir que poguérem menjar-se la corriola.

Paqui Ruiz, regidora de tradicions es mostrava contenta 

d’aquest dia i dels lligams que té en el poble. Engany com a 

novetat, es va instal·lar un servici de wc que en tot moment 

estava net.
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Ecovidrio i Ajuntament de Cocentaina posen en marxa 
a Cocentaina la campanya “Tenim Raons de pes” per a 
promoure el reciclatge d’envasos de vidre durant el Nadal

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la Regidoria de 

RSU i neteja viària i l'entitat Ecovidrio, posa en marxa 

la campanya ‘Tenim Raons de pes’ amb l'objectiu de 

promoure el reciclatge de vidre durant aquestes dates 

nadalenques, segons ha anunciat l'edil de l'àrea, Paqui 

Ruiz. La campanya consistirà en la instal·lació de diversos 

contenidors de vidre de color roig amb lemes relatius a 

la necessitat de la seua recuperació i reciclatge, a més 

de vindre acompanyada d'una activitat informativa que 

desenvoluparan educadors ambientals.

Isabel Sancho. ADL

La iniciativa, que es desenvoluparà entre el 20 de 

desembre i el 6 de gener, convida a tots els veïns de 

Cocentaina a reciclar els residus d'envasos de vidre durant 

aquests dies, ja que són dates amb un augment significatiu 

de la generació de residus i en les quals es consumeix el 

20% dels envasos de vidre que es reciclen en un any.

Per al desenvolupament de la campanya, Ecovidrio ha 

col·locat en la Plaça del Teular un contenidor decorat amb 

la imatge de la campanya en el qual queda plasmat a 

manera d'infografia com contribueixen tots els ciutadans, 

amb el gest de reciclar envasos de vidre, en la preservació 

del medi ambient.
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A més, s'ha col·locat en el “Racó del Nadal” un contenidor 

més amb la imatge de campanya, en el qual es podran llegir 

diferents missatges sobre el reciclatge d'envasos de vidre i 

la preservació del medi ambient.

Així mateix, en els voltants dels contenidors un educador 

ambiental informarà sobre els beneficis ambientals del 

reciclatge d'envasos de vidre i repartirà uns originals 

marcapágines amb la imatge de campanya i amb missatges 

sobre sostenibilitat. En concret estarà el dimarts 28 de 

desembre, de 10.00 a 14.00 hores.

La regidora Paqui Ruiz sol·licita a la població de 

Cocentaina que mantinga el seu nivell de recuperació de 

vidre en aquestes dates i continue amb “els bons hàbits de 

reciclatge que al llarg de l'any es manté. La recuperació de 

vidre suposa un gest molt important quant a la reducció de 

CO2, estalvi en aigua i en altres recursos naturals”.

Dades de reciclatge de vidre a Cocentaina

Segons les últimes dades disponibles corresponents a 

2020, els ciutadans de Cocentaina van reciclar un total de 

302.240 kilógramos d'envasos de vidre. Això suposa que 

cada veí va reciclar una mitjana de 26 quilograms de vidre.

Respecte a la taxa de contenerització, Cocentaina se situa 

amb una mitjana de 115 habitants per contenidor, comptant 

en l'actualitat amb un total de 100 iglúes per als residus 

d'envasos de vidre instal·lats en el municipi.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada 

de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre 

a Espanya. En 1997, després de l'aprovació de la Llei 

d'Envasos i Residus d'Envasos i l'arrancada de les seues 

operacions en 1998, es va convertir en l'entitat gestora d'un 

model de reciclatge que garanteix un servei complet i al qual 

tenen accés tots els ciutadans. En termes de finançament, 

8.000 companyies envasadores fan possible, amb la seua 

aportació a través del punt verd, el sistema de reciclatge.

La labor de Ecovidrio destaca per garantir el reciclatge 

d'alta qualitat a través del contenidor, potenciar les 

infraestructures de contenerització i recollida, invertir 

en plans i recursos destinats a incrementar el reciclatge 

d'envasos de vidre en l'hostaleria, mobilitzar als ciutadans 

a través de campanyes de sensibilització i promoure la 

prevenció i l'ecodisseny dels envasos.

En les últimes dues dècades el sistema de Ecovidrio ha 

permés el creixement exponencial de la taxa de reciclatge 

passant d'un 31,3% l'any 2000 al 79,8% en 2019, segons 

les últimes dades oficials del Ministeri per a la Transició 

Ecològic i Repte Demogràfic (MITERD).

El reciclatge d'envasos de vidre és un element fonamental 

per a contribuir al desenvolupament sostenible, fomentar 

la transició cap a l'economia circular i lluitar contra el canvi 

climàtic. A més, el reciclatge d'envasos de vidre és una 

activitat dona suport al compliment de l'Agenda 2030 i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament, 

redunda sobre els objectius (11) Ciutats i comunitats 

sostenibles, (12) Producció i consum responsables i (13) 

Acció pel clima.
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Finalitza l’any amb tres programes de creació d’ocupació 
i formació

L
'Ajuntament de Cocentaina contractarà 7 persones 

per a reforçar els serveis municipals a través dels 

programes autonòmics Avalem Experiència Plus 

EMPUJU i ECOVID. 

El programa EMPUJU és específic per a persones de 

menys de 30 anys. A través d'aquest programa, l'Ajuntament 

ha contractat tres joves per a ocupar els llocs d'auxiliars 

administratius, que es distribuiran en diferents departaments 

municipals, les contractacions tenen una duració d'un any i 

una subvenció atorgada per import de 78.339,72 euros, per a 

la contractació temporal a jornada completa de duració un any.

En el programa ECOVID s'han contractat 4 a jornada 

completa de persones desocupades d'almenys 30 anys 

d'edat en el marc del Programa Operatiu del Fons Social 

Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, s'han 

contractat els següents perfils; oficial i peó de jardineria 

i dos ordenances per a edificis municipals. Aquestes 

contractacions han tingut una subvenció de 105.247,05€

Així mateix, s'ha obtingut una subvenció per al TALLER 

D'OCUPACIÓ DINAMIC COCENTAINA, que durant un any 

formarà a 10 alumnes en el certificat de professionalitat 

NP Ajuntament de Cocentaina

en “dinamització d'activitats de temps lliure educatiu” i 

certificat en “dinamització, programació i desenvolupament 

d'accions culturals”. Així mateix s'ha contractat una directora 

i professora. Aquest programa mixt d'ocupació-formació, 

desenvolupa un programa formatiu i s'acompanya de 

les pràctiques que realitzen els alumnes en les diferents 

activitats culturals que es distribueixen al llarg de l'any, 

compta amb una subvenció de 241.358,40 euros.

Es presenten 9 propostes per al Pressupost Participatiu 
2022 de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat mes de novembre de 2021 es va posar en 

marxa el procés del Pressupost Participatiu per a 

l’anualitat de 2022, de manera que, en aquesta ocasió, 

s’obri molt més aviat el període per a presentar propostes i 

així disposar de més temps per a executar-les.

Com ve sent habitual en cada anualitat, la presentació va 

començar amb una campanya publicitària que donava a 

conèixer el termini per a presentar propostes, fruit de la qual 

s’han presentat un total de 9 propostes de diversa índole 

que engloben diferents àmbits i sectors.

Seguidament, es fa pública la llista de les propostes que 

s’han presentat dins del termini ordenades per número de 

registre d’entrada, sense mostrar les dades personals de qui 

les presenta, ja que enguany s’ha separat la sol·licitud dels 

annexos adjunts. Es pot consultar també tota la informació 

en la pàgina web de Cocentaina Participa:

https://www.cocentainaparticipa.com/ca/

Propostes presentades al Pressupost Participatiu 2022 

ordenades per registre d’entrada (RE):

1. RE-7717_Adequar l'accés a la carrasca de la Caseta 

Roja

2. RE-7723_Unir els polígons de l'Alcúdia i de les Jovades

3. RE-8228_Esterilitzar gats

4. RE-8341_Col·locar ressalts a l'Av. País Valencià

5. RE-8246_Rehabilitar el llavador de Sant Rafel

6. RE-8403_Recuperar la muralla del Castell

7. RE-8425_Fabricar un betlem amb figures a mida real

8. RE-8430_Eliminar barreres arquitectòniques al 

monestir de la Mare de Déu

9. RE-8438_Col·locar ressalts al Passeig
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Cocentaina estrena nous panells turístics amb imatges 
dels seus principals atractius

NP Ajuntament de Cocentaina

La Regidoria de Turisme de Cocentaina renova la imatge als seus panells publicitaris 
instal·lats als accessos al municipi amb una nova campanya destinada a donar a 
conèixer els principals atractius turístics de la localitat.

E
n total han estat cinc panells els que han sigut renovats 

per tal de donar una major visibilitat a l’ampla oferta 

turística de què disposa la capital del Comtat al llarg 

de l’any, dos dels quals s’ubiquen a l’avinguda del País 

Valencià amb una al·lusió directa a la gastronomia d’alt 

nivell i a l’important patrimoni de què disposa Cocentaina. 

Així mateix, a l’avinguda de Benilloba, en trobem un altre 

que fa referència al fort vincle de Cocentaina amb les seues 

tradicions locals; per una altra banda, al propi paratge de 

Sant Cristòfol podem trobar una panell amb la imatge del cim 

del Montcabrer, un dels espais més visitats al territori pels 

senderistes de muntanya. Per últim, al poliesportiu municipal 

s’ha col·locat un panell que fa referencia al ciclisme, un 

dels esports més reverenciats al municipi. Així, des de la 

regidoria es fa una aposta per un turisme actiu, de qualitat 

i sostenible que espera fer créixer en visitants els propers 

anys amb els importants projectes que estan portant-se a 

terme en matèria de cultura, patrimoni i turisme.

Ivan Jover, regidor de Turisme, destaca la importància 

d’aquests panells i comenta que «s’ha decidit renovar 

la imatge dels panells de turisme amb l’objectiu que els 

visitants que apleguen a Cocentaina siguen coneixedors 

de l’extraordinària oferta turística que tenim, ja siga des del 

punt de vista gastronòmic, de patrimoni cultural o des del 

turisme actiu i esportiu en la natura».

La Generalitat presenta a Cocentaina el dispositiu per a 
emergències hivernals

E
l 20 de desembre, a Cocentaina i junt amb la seva 

alcaldessa Mireia Estepa Olcina i la Directora General 

d'obres públiques,transport i mobilitat Roser Obrer 

Marco es presenva la campanya del pla d'emergències per 

nevades a la Comunitat Valenciana. 

L'objectiu d'aquesta prestació ha estat millorar la 

coordinació amb els municipis en cas de fortes nevades.

La Generalitat té preparat un total de 664 efectius 

personals i 176 vehicles que s'encarregaran de facilitar 

l'accessibilitat viària i de proporcionar assistència als 204 

municipis del territori valencià amb risc mitjà o alt de quedar-

se incomunicats per la neu.

Es tracta del dispositiu per fer front a les nevades que es 

puguen produir durant l'hivern.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 

Emergències s'encarrega de coordinar els mitjans de totes 

les administracions presents a la Comunitat per reduir els 

problemes que puga ocasionar la neu a molts municipis.

56 RUTES DE NETEJA I 42 PUNTS DE SAL

Una de les actuacions més importants és evitar la 

incomunicació, per la qual cosa el procediment estableix 

les rutes de neteja i els punts demmagatzematge de sal i 

salmorra. 

Per a tota la Comunitat s'han planificat 56 rutes de 

neteja (17 a Alacant, 14 a València i 25 a Castelló) i 42 

punts d'emmagatzematge de sal i salmorra (8, 8 i 26, 

respectivament).

A nivell organitzatiu el centre de gestió de serveis a 

la mobilitat de la Generalitat fa un seguiment continu i 

les màquines llevaneu estan dotades d'un sistema de 

comunicació en temps real del seu posicionament. 
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L’Ajuntament de Cocentaina inverteix més de 117.000 € 
en la renovació de materials i millores en l’escola infantil 
municipal Sant Hipòlit
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
través del romanent positiu de l’entitat municipal s’estan 

gestionant una sèrie de millores en infraestructures i 

materials per a l’escola infantil municipal que atén 

als xiquets i xiquetes d’edats compreses entre 1 i 3 anys.

L’escola compta amb tres aules, una per a l’alumnat d’1 

a 2 anys i dos per als d’un any més, amb un total de quatre 

educadores i la directora del centre. S’atén a vora 50 xiquets 

i xiquetes de Cocentaina que, a més, disposen d’educació 

gratuïta en l’etapa de 2 a 3 anys gràcies a la subvenció al 

100% de Generalitat Valenciana, que també subvenciona 

en un percentatge inferior als més menuts del centre.

Aquesta inversió que supera els 117.000 € és la més 

important feta en anys i va destinada a renovar: Portes 

i tarima flotant; Projectors; Instal·lació elèctrica de baix 

consum; Areners; Emmagatzematge exterior; Material 

d’higiene i seguretat; Mobiliari i material sensorial, musical, 

de psicomotricitat, didàctic i jocs d’exterior.

És aquest últim punt el que s’endú la part més alta de la despesa, 

ja que en renovació de jocs i en l’adquisició de nous materials 

la regidoria d’Educació ha invertit un total de 52.909,54 €.

La regidora de l’àrea, Mireia Estepa, explica que: «fer de 

l’escola un espai atractiu i estimulant per al desenvolupament 

dels xiquets i les xiquetes és un dels objectius més rellevant 

que compartisc amb el claustre i per això és fonamental 

invertir en renovar el centre i adaptar-los a les necessitats 

de l’alumnat i a les noves corrents pedagògiques presents 

a l’escola municipal. Volem una escola on els més menuts 

i menudes de casa gaudisquen, juguen i desenvolupen 

noves habilitats, un centre on els pares i les mares senten 

que estan en bones mans i en bones instal·lacions». Així 

mateix, l’alcaldessa avança que per a 2022 està previst 

seguir amb la modernització de la instal·lació educativa i 

una de les iniciatives serà pintar-la de nou.Abans de la reforma i després

Abans de la reforma i després
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El aceite sin filtrar actual tuvo su precursor en el imperio 
romano con “El oleum omphacium”
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V

E
l aceite sin filtrar actual, de tanta demanda en el 

mercado por el mantenimiento de unas cualidades 

organolépticas excepcionales, hunde sus raíces en el 

Imperio Romano en el que ya se detallaban sus formas de 

producción, como se transcribe en un artículo del Nacional 

Geographic de M.ª Jose Noain como óleum omphacium, de 

cuya información extrae este escrito.

En la Antigua Roma el aceite de oliva fue un producto 

indispensable para su vida diaria, se utilizo como ingrediente 

de cocina, como combustible de iluminación (lampante), o 

como ungüento en sus termas.

Tras la recolección y el paso por diversos procesos siempre 

había varios “hitos” que se consideraban fundamentales 

para producir el “óleum omphacium “, el aceite de mejor 

calidad que eran su extracción de las aceitunas aun verdes 

en el mes de Septiembre, su destino era ofrendas religiosas 

y perfumes.

Cuando mas madura es la aceituna tanto mas grasiento y 

menos agradable es su jugo, el “óleum viride” se elaboraba 

en Diciembre con aceitunas que varíaban del color verde al 

negro, siendo mas suave y afrutado y “ el óleum acerbum” se 

elaboraba de las aceitunas caídas al suelo de inferior calidad.

A su vez el “óleum viride” el intermedio, se podría dividir 

en tres  categorías el “óleum flos” es el aceite virgen obtenido 

con la primera presión que era el virgen extra, “el óleum 

sequens” que era aceite de calidad inferior obtenido  con 

una segunda presión mas intensa y el “óleum cibarium” 

era el de más baja calidad  por contener  más prensadas.

El aceite era un elemento fundamental en la alimentación 

romana y en el recetario “De recoquinaria” de Apicio, el 

aceite está presente en más de trescientas recetas. -Un 

indicativo de la importancia en la receta romana es que el 

emperador Julio Cesar lo incorporo a la “annona”, que era 

como se denominaba el abastecimiento gratuito de grano 

que se entregada al ejército para su manutención.

 Cuando utilizamos nuestros aceites en nuestra Dieta 

Mediterránea actual, estamos utilizando alimentos que a 

través de miles de años se han utilizado para alimento y 

disfrute de nuestros antepasados.

El hermanito Samuel Botella serà el pregoner de les festes 
de la Mare de Déu del Miracle
Redaccció

A
rribats al mes de desembre, és costum que la Pia 

Unió desvetle qui seran els protagonistes de les festes 

Patronals. Si bé els comtes, mossén i suplicant van 

ser elegits a l’abril i ara a Sant Antoni es farà el relleu dels 

càrrecs anteriors, ha sigut ara quan hem conegut els altres 

protagonistes que ens ajudaran a preparar la trilogia mariana.

El dijous 16 de desembre feien públic que el hermanito 

Samuel Botella Palacios, hermanito del cordero serà el 

pregoner de les festes marianes. El Hermanito Samuel és 

fill de Cocentaina, ha sigut president de la Dolorosa, ha estat 

també en la Pia Unió i a més, va ser pregoner de la Setmana 

Santa contestana de 2017.

La paraula i la imatge van de la mà i la Pia Unió feia públic 

el nom de la persona encarregada de realitzar el cartell: 

Reyes Castelló Moltó. Reyes va realitzar també el cartell de 

la Setmana Santa contestana de l’any 2015.

Tanmateix, la pia presidida per José Luis Molina i Ana 

Masanet comunicaven també les dues persones que rebran 

l’homenatge als majors el pròxim 19 d’abril, ells són Salvador 

Barber Egea i Teresa Torró Cardona.

Ara ja estan desvetlats tots els noms. Recordem que cada 

19 de mes, se celebra Missa al monestir de la Mare de 

Déu i poden ser presentats els nounats. Coincidint amb la 

festivitat de Sant Antonio, titular de la capella on va plorar la 

Mare de Déu, tindrà lloc el traspàs i nomenament oficial per 

a les festes de 2022 dels comtes Germán Molla Figuerola i 

Elia Martínez Payá; mossén Bruno Cortés Oltra i suplicant 

Vicent Gisbert Ferrer.
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Mireia Payá, primer premi al CND internacional a Itàlia
Cocentaina ha estat present gràcies al ballet d’Alícia Montava
Redacció

Carles Berenguer guanya la tercera edició del concurs 
d’herbero
Redacció

U
n total d’11 inscrits avalen i afermen el concurs 

d’herbero que organitza la junta de Festes de 

Cocentaina coordinat per Ferran Albors.

El 4 de desembre va tindre lloca la cata i deliberació a 

la seu de la casa del fester. El dia d’abans els participants 

van deixar la seua botella en un sobre tancat i el jurat, va 

avaluar el gust, el color, l’olfacte, les herbes utilitzades… i tot 

de manera anònima perquè cap membre sabia qui s’havia 

presentat i amb quines botelles.

El jurat va estar format per Ferran Albors que exercia com 

a president del mateix, Rafael Lledó, Mateo Moltó, Kike 

Pascual, German Palací i Mari Nieves Pascual.

En total van tastar 11 botelles, les quals puntuaven de 

l’1 al 10, valorant com déiem, entre altres coses, el gust, el 

color, la presentació….

Ja a les 13h del migdia i a la seu de la filà Bequeteros va 

tindre lloc l’entrega de premis. Juan Francisco Masanet va 

cridar als guanyadors convocant-los a la filà del capità moro.

Els guardonats van ser:

-Tercer Premi: Ferrán Hipólit Vilaplana amb un obsequi 

de Destilerías Sinc

-Segon Premi: Bernat Reig amb un xec regal de 100 euros 

per gentilesa de l’Associació De Comerç de Cocentaina

- Primer Premi: Carles Berenguer amb un xec de 120 

euros, gentilesa de la mateixa Associació de Comerç de 

Cocentaina.

Amb aquesta tercera edició, el concurs forma ja part 

del calendari fester contestà i compta amb el suport de 

la regidoria de festes i l’associació de comerç, serveis i 

hostaleria de Cocentaina.

E
l passat mes de desembre la dansa s’escrivia en 

majúscules a Itàlia i és que al teatre Giglio es disputava 

la final del concurs internacional CND.

L’estudi de dansa i ballet d’Alicia Montava va fer possible 

que el nom de Cocentaina sonara al teatre de la mà de 

Mireia Payá, que de manera presencial, va embadalir el 

jurat aconseguint un primer premi en la modalitat individual 

caràcter.

De manera online, els premis també van arribar a les 

ballarines: Itziar Rosilloi Laia Hernández van obtindre un 2n 

premi i també Valeria Belda, Alejandra Ferri i Laura Orts en 

flamenc van ser guardonades en 2n premi i Alícia Climent, 

en individual flamenc va ser guardonada amb 3r premi.

Tanmateix, tres de les seues alumnes Mireia Payá, Itziar 

Rosillo i Gloria Soler es van presentar a l’obtenció directa 

del grau elemental de ballet aprovant les 3 en caràcter, que 

és modalitat flamenc i estilitzada.

Un any ple de mèrits i bones notícies per a l’estudi de 

dansa i ballet d’alícia Montava que ha complit 25 anys . 

25 anys de dansa, d’espectacle, de disciplina...un camí en 

el qual encara queden moltes gestes més per aconseguir. 

Enhorabona a les ballarines i a l’estudi de dansa!!!
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Rotund èxit en la celebració de la I Jornada de Recreació 
Històrica al Castell de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat diumenge dia 5 de desembre, el Castell de 

Cocentaina va obrir les seues portes al públic per 

a celebrar la I Jornada de Recreació Històrica, una 

activitat pensada per a mostrar com era la vida al castell en 

1276 i que va comportar la visita de quasi 500 persones al 

monument al llarg de tot el matí (de 10 a 14 h).

D’èxit rotund, així valoren des de la regidoria de Turisme 

la que va ser la I Jornada de Recreació Històrica al Castell 

celebrada el passat dia 5, un esdeveniment on cadascuna 

de les sales del castell va «recobrar vida» per a mostrar com 

era el Castell al segle XIII, explicant diferents aspectes de 

la societat, fent així un recorregut per a conèixer com era la 

religió, les armes, els costums i la societat medieval.

Ivan Jover, regidor de Turisme de Cocentaina, ha explicat 

que «aquesta jornada naix amb l’objectiu de difondre en 

clau didàctica i cultural un període decisiu per al nostre 

poble com va ser el segle XIII, introduint-nos a com va ser 

la vida al nostre castell. Una activitat molt atractiva que no 

ha estat mai vista a les nostres comarques i que ha tingut 

una rebuda verdaderament excepcional, el que ens motiva 

a continuar treballant en aquesta línia i a preparar noves 

edicions».
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Presentacions de llibres i exposició de Nadal a la biblioteca 
Pare Arques de Cocentaina
Redacció

Q
ui té un llibre té un tresor i és que als llibres trobem 

històries, viatges, aventures que ens submergeixen en 

un món màgic: el de la literatura, un paradís que no 

té dat, que barca tots els gèneres i on tots tenim cabuda.

Doncs bé, a Cocentaina, des de la biblioteca municipal 

Pare Arques i coordinat des de la regidoria de cultura, són 

nombroses les presentacions de llibres que hi ha i també 

les mostres que es fan per al públic infantil, perquè l’hàbit 

de la lectura s’adquirisca ja des de menuts.

Pel que fa a les presentacions de llibres, aquest desembre 

i dintre del Nadal contestà, s’han donat a conéixer dos nous 

llibres: el 9 de desembre Abel Soler presentava “Joan-Jeroni 

de Vilaragut (1421-1463). El fill secret de la reina Margarida 

de Prades”, editat per Drassana. “Què faríeu si visquéreu 

reclosos des de la infància en un monestir del segle xv i us 

descobriren de colp i volta que sou el fill d’una reina i un 

insigne cavaller? Eixa és la situació en què es trobà en plena 

adolescència Joan Jeroni de Vilaragut i de Prades, el fill 

secret de Margarida de Prades, la darrera reina autòctona 

de la Corona d’Aragó.”.

El dijous 16 de desembre, va tindre lloc la presentació 

del nou llibre de Jordi Raül Verdú, "El tractat d'Almisrà". 

Un tractat summament important que va fixar el límit de 

les corones de Castella i d'Aragó en 1244, possiblement 

sense aquest tractat la nostra història com a poble seria 

molt distinta.

I a principis de mes, des de la Biblioteca de Cocentaina 

se’ns informava que tenim una exposició de llibres infantils 

per a regalar en Nadal: llibres per a xiquetes i xiquets des 

de 2 a 12 anys, classificats per grups d'edat; A més hi havia 

llibres de poesia infantil, còmics, llibres d'informació i llibres 

especials per a pares i mares.

La mostra va estar fins al dia 22 de desembre, en horari 

de biblioteca (dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h i de 

16h a 20h i el dissabte de 10h a 13h ).

Hi havia més de 300 llibres per a triar que es podien 

fullejar i mirar amb tranquil·litat per fer una bona escollida.

Regalar llibres és una manera fantàstica de fomentar la 

lectura des de casa. Recordeu, a l'hora de triar, que el millor 

llibre per a regalar no és el més car, ni el més gran; és el que 

sabem que li encantarà al nostre fill o filla. Aprofitem Nadal 

per a regalar llibres, perquè la lectura és fona-mental en el 

desenvolupament intel·lectual i psicològic dels xiquets/es, 

a més de l'acadèmic.

No oblidem tampoc, que a Cocentaina, dos escriptors han 

publicat recentment dues novel·les: JuanFran Ferrándiz “El 

juicio del agua” i Pablo León “El último soldado de Bernia”, 

dues lectures obligades de la mà de dos grans del poble.
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Cocentaina recupera la festivitat de la Corriola amb una 
mostra dedicada als tocs de campana

NP Ajuntament de Cocentaina

L’Ajuntament de Cocentaina ha volgut celebrar enguany, de manera especial, el dia 
de la Corriola aprofitant la seua recent declaració d’interès turístic local.

C
om ja han llegit en l’apartat de tradicions, el dimecres 

dia 8 va tindre lloc a Santa Bàrbara la tradicional 

festivitat de la corriola amb l’esmorzar i el volteig de 

la campana de l’ermita, des del consistori s’ha treballat en 

l’ adequació del paratge i la instal·lació de nous panells 

turístics.

Doncs bé, des de la Regidoria de Turisme es va organitzar 

per al proper dissabte dia 11 de desembre dues visites 

guiades: una a les 11.00 hores i una altra a les 12.30, per a 

donar a conèixer els tocs tradicionals de campana a l’església 

del convent dels Pares Franciscans. A banda, els assistents 

van poder descobrir tots els secrets que s’amaguen dins 

d’aquest Bé de Rellevància Local que data del segle XVI. 

Aquesta ruta va ser realitzada per l’Associació de Campaners 

del Comtat que treballa precisament en aquestes comarques 

per posar en valor el toc manual de les campanes, un 

llenguatge i un ofici pràcticament perdut i que és testimoni 

d’una altra època.

El regidor de l’àrea Ivan Jover assenyalava que “ha 

estat un grandíssim repte però al final ho hem aconseguit, 

les campanes del convent dels franciscans han tornat a 

revoltejar de la mà dels amics Campaners del Comtat.

No hi ha suficients paraules per a agraïr l’enorme esforç 

i dedicació d’estos xicots en la recuperació, protecció i 

difussió d’aquest patrimoni tan meravellós i que fins no fa 

tant de temps marcava el nostre ritme de vida. Esta Ruta dels 

Campaners mai haguera estat possible sense l’inestimable 

ajuda dels membres de l’ordre, dels germans franciscans 

del convent i, com no, la intermediació i la implicació de la 

regidora de tradicions i també membre de l’ordre Paqui Ruiz 

Molina , qui han fet possible la reparació de les campanes. 

Gràcies també a Pablo León Vidal per sumar-se i explicar 

als assistents l’església, una gran joia desconeguda per a 

moltíssima gent del poble i que m’ha deixat bocabadat. 

Un orgull poder lluïr de tantíssim patrimoni a Cocentaina i 

de la bona gent que s’implica en protegir-lo, recuperar-lo i 

difòndre’l.”
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S’obri el període republicà
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

U
na de les coses que ens hem proposat el Fòrum 

per la Memòria Històrica i Democràtica al Comtat 

és repassar la història per apropar-nos més a la 

veritat sense tabús. Sabeu que la propaganda franquista 

va distorsionar aquell període històric. Durant tota la llarga 

dictadura del general Franco els valencians patirem un 

descarat rentat de cervell que ens va emboirar la història i 

perdent la visió objectiva del que fou la República i Guerra 

Civil.

No ens farà cap mal si mirem la història amb un altra 

perspectiva que ens faça reflexionar a traves dels fets. 

Veurem que la República oferia eixir de la misèria, de 

l’analfabetisme, d’obrir espais de llibertat, que els sindicats 

pogueren fer les seves activitats, etc. El fet que persones 

conservadores com Gil Robles s'estranyara que fins i tot 

a Madrid en el barri de Salamanca a havia guanyat la 

República, demostra que estaven fora d’ona i no veien més 

allà del nas. No comprenien l’alegria del poble pel canvi.

Una volta més hem de dir que alguns dels poders fàctics 

no va mostrar cap sentit profètic per acceptar el que després 

serien els Drets Humans. Dissortadament i malauradament, 

ben car ho vam pagar tots. Tant de bo els errors ens serviren 

a tots d'experiència perquè mai més torne a passar. 

Ja vam veure en el passat escrit de desembre que dins de 

la corporació municipal les forces estaven molt compartides, 

tot i que hi havia un sector minoritari totalment enfrontat i 

oposat a qualsevol tipus d’obertura. No van ser capaços 

d’acceptar i molt menys de negociar cap dels punts de la 

Constitució laica que es va aprovar uns mesos desprès. 

Nosaltres sempre pensarem el mateix i no ens importa 

repetir-ho: mentre no hi haja ningú que no siga capaç de 

negar que tots fórem responsables d’aquella intolerància, 

no serem una societat normalitzada ni estarem lliures del 

risc que torne a passar. 

Mai no es cansarem de manifestar que hem de conèixer la 

història i acceptar els errors sense cap vergonya. Les primeres 

lleis republicanes estaven enfocades a l’alliberament de les 

classes populars, que sempre havien estat marginades 

dels òrgans de poder polític i sotmeses a interessos que 

beneficiaven solament els privilegis conservadors.

El 8 de maig de 1931, encara no feia un més de la 

proclamació de la II República, es va decretar la igualtat de 

sexe, per la qual cosa les dones podien ocupar legalment 

espais públics. L'1 de setembre de 1931, el parlament va 

aprovar el sufragi universal per a les dones. Espanya es va 

convertir en uns dels països més capdavanters d'Europa on 

podia votar i ser elegida la dona. A més, es va aprovar la llei 

del divorci, tema on la dona sempre havia sigut la víctima 

en els problemes de parella. El 27 d'octubre de 1932, es 

va despenalitzar l'adulteri, una llei descaradament masclista 

contra la dona. 

A més, la República va a establir l’edat mínima a què 

els infants podien entrar a treballar. Molt important va ser 

també l’inici d’un pla de creació d’escoles públiques, com 

mai no s’havia fet. En sessió 23-9-32, prenen bona nota els 

regidors socialistes de Cocentaina dels quatre-cents milions 

de pessetes que les Corts havien pressupostat per a crear 

escoles públiques. Altres lleis, com la separació de l'Església 

i l'Estat, convertien Espanya en un estat modern més prop i 

en consonància a l’estil dels països europeus més avançats. 

L'article 40 de la Constitució assegurava, a més, el legítim 

dret que tenia la dona a exercir una professió. 

La República també va aprovar el matrimoni civil; i el 

primer que va haver-hi a Cocentaina va ser el de Consol 

Torregrosa Cerdà i Joan Amat Mollà, celebrat el 14 d'abril 

de 1933. Va ser tot un esdeveniment local, convertint 

simbòlicament en festa un fet nou de transcendència i ressò 

popular. Van passejar els novençans pels carrers amb la 

música darrere tocant, seguida de gran quantitat de gent que 

celebrava haver aconseguit una nova parcel·la de llibertat. 

Precisament aquell dia es complia el segon aniversari de 

la proclamació de la Segona República. Cal dir que en 

aquell moment Joan Amat era el president del sindicat de 

Treballadors de la Terra.
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La revista d’investigació Alberri arriba a la seua 31 edició
Redacció

E
l convent de Sant Esteban dels Pares Franciscans de 

Cocentaina, va ser el lloc elegit pel Centre d’Estudis 

contestans per presentar la 31 edició dels quaderns 

d’investigació, la revista Alberri patrocinada per l’Ajuntament 

de Cocentaina, l’Institut alacantí de Cultura “Juan Gil Albert” 

i l’associació d’amics del Centre d’estudis contestans museu 

i patrimoni cultural del Comtat.

El Centre d’estudis ha complit en aquest 2021, 50 anys 

de recerca, investigació, i divulgació del patrimoni cultural 

i han volgut que aquest número estiga dedicat al Pare 

Benjamín Agulló Pascual, franciscà i fill de Cocentaina 

que ens va deixar just en aquest any del cinquantenari de 

l’entitat. Pretenen amb aquesta dedicatòria, retre homenatge 

a aquest humil franciscà que ha sigut un gran enamorat de 

Cocentaina, de la seua història i de la seua cultura. El pare 

Benjamín agulló ha escrit més de trenta llibres i nombrosos 

articles i col·laboracions en llibres i revistes, sent a més 

guardonat en diversos certàmens literaris i jocs florals i 

distingit com a membre d’honor de diverses entitats. Ha sigut 

a més, cronista oficial de l’Ordre Franciscana i Acadèmic 

numerari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

La revista va comptar amb el bisbe emèrit de Huelva, d. 

José Vilaplana, fill de Benimarfull i molt lligat al nostre poble. 

Monsenyor Vilaplana va ser el mantenidor destacant la gran 

tasca que realitza el Centre d’Estudis i la importància que 

aquestos quaderns d’investigació tenen, així com va tindre 

present també a frai Benjamí Agulló.

Aquest número 31 consta de cinc investigacions: 

“Contribución al conocimiento de la época romana en el 

Comtat: una revisión a partir de los repertorios materiales 

del Centre d’Estudis Contestans”, signat per Jonathan 

Llopis Linares i Álvaro Miguel Alonso López; “Repobladors 

i repoblació: aproximació a l’estudi de la presència balear 

en el repoblament postmorisc de la comarca del Comtat”, 

signat Sergi Silvestre, doctor en Història per la UV i Josep 

Mas Martí, investigador; “Joan Baptista Contada i el retaule 

major de la parròquia de Gorga”, a càrrec de Vicente Grabriel 

Pascual Montell; “El Patrimonio de la Iglesia de Santa Ana 

de Benimarfull”, signat pel doctor en història Enrique López 

Catalá i per últim Roberto Llorens Reig presenta en aquest 

quadern número 31 de l’Alberri “El transport a Cocentaina 

en el segle XX”.
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La Unión Musical Contestana celebra la festividad de 
Santa Cecilia
José Luis Muñoz Huercano

E
l sábado once de diciembre 

la Unión Musical Contestana 

homenajeó a la patrona de 

los músicos, Santa Cecilia, con 

un concierto celebrado en el 

auditorio del Centro Cultural 

El Teular de Cocentaina.  El 

acto estuvo precedido por un 

pasacalle de la banda por las 

calles de Cocentaina.

A las siete de la tarde se inició 

el concierto y tras un breve 

preámbulo de bienvenida a cargo 

de la presentadora, Mari Nieves 

Pascual, fueron presentados al 

público los nuevos músicos de la 

Banda: Laura Martínez Pascual, saxo tenor; Pau Martínez 

Pascual, trombón; Rafa Micó  Aracil, saxo alto; Arnau Torró 

Llopis, percusión; Iván Martí Cardona, bombardino y José 

Luis Álvarez Céspedes, trompa. Todos ellos fueron recibidos 

en el escenario por la presidenta de la Unión Musical, Neli 

Jover Sellés, y el director titular de la Banda, Ferrer Sanchis 

Gandía.

Sin más preámbulo, se abrió el programa del concierto 

con la interpretación de Santjoaneries, pasodoble de Ferrán 

Campos-Valdés, joven compositor de Biar que con esta 

pieza obtuvo en 2016 el primer premio del Concurso de 

Composición de las Hogueras de San Juan de Alicante, 

modalidad de Pasodoble. Seguidamente la banda interpretó 

Appalachian overture, de James Barnes, compositor 

estadounidense nacido en 1949 en Hobart, Oklahoma. Este 

año el músico Felipe Galera Mullor cumple veinticinco años 

desde que entró en la banda y tuvo un papel destacado en la 

interpretación como bombardino solista en la siguiente pieza 

del programa, Rhapsody for Euphonium, de Jame Curnow, 

composistor estadounidense de música para bandas, solos 

vocales  y conjuntos instrumentales, nacido en Port Huron, 

Michigan. La extraordinaria  interpretación de Felipe Galera 

Mullor recibió el aplauso agradecido del publico que también 

premió así su carrera como músico en la banda.

El programa del concierto finalizó con la interpretación de 

El Olimpo de los Dioses, de Oscar Navarro, Suite dividida 

en diez movimientos, donde en cada uno de ellos quedan 

representados musicalmente uno o varios de los doce dioses 

del Olimpo. La Suite comienza con un gran “trueno”, que 

representa la fuerza y energía del gran Dios Zeus, padre de 

los dioses. Este trueno, será el hilo conductor de la obra, el 

cual se escuchará cada vez que “Zeus” dé paso a conocer 

a cada uno de sus hijos que dan nombre a cada una de 

las partes de la Suite. I. “Hermes”, Dios mensajero de las 

fronteras; II. “Artemisa”, Diosa de la naturaleza y animales 

salvajes; III. “Hades”, Dios de los Muertos; “Poseidón”, 

Dios del mar y los terremotos; V. “Deméter”, Diosa de la 

Agricultura; VI. “Hefesto”, Dios del fuego y la forja; VII. 

“Apolo”, Dios de la música, belleza y perfección; VIII. 

“Afrodita”, Diosa de la sexualidad, lujuria y deseo; IX. “Ares 

y Atenea”, Dioses de la guerra y X. “Zeus y Hera”, Rey y 

Reina de los dioses. 
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Concert de «La Paloma» en honor a Santa Cecília
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 18 de desembre, l’Orquestra de Pols i Plectre 

«La Paloma» va realitzar un concert especial per 

a honrar la patrona de la música, Santa Cecília, al 

Centre Cultural el Teular, concert que va comptar amb 

la col·laboració de la Regidoria de Cultura del nostre 

Ajuntament, com també de Ràdio Cocentaina, la veu del 

Comtat, a qui «La Paloma» vol manifestar el seu més sincer 

agraïment.

Malgrat la situació sanitària i les dificultats en què ens 

trobem, els músics de «La Paloma» no han volgut deixar de 

banda allò més important per a la societat: la cultura musical; 

això sí, guardant les mesures de seguretat marcades per les 

autoritats, a causa de la maleïda pandèmia que estem patint. 

Esperem ben aviat, poder tornar a la normalitat.

En aquest concert hem de destacar una grata notícia: 

la nova incorporació a aquesta veterana entitat d’un nou 

membre, Lara Reig Igual. De Lara podem dir que porta l’ADN 

en la sang, ja que és filla i neta de músics, per això, ha viscut 

des que va nàixer la música a sa casa; en l’actualitat, està 

estudiant el grau mitja de flauta al conservatori de música, 

Juan Cantó d’Alcoi; per a l’estudi de la bandúrria, no calia 

eixir de casa, ja que rep les classes de sa mare i del seu 

oncle, tots dos virtuosos d’aquest instrument. Aquest fet va 

ser motiu d’alegria i satisfacció per a tota la família musical 

de «La Paloma» i, en particular, per als seus pares, Rafa 

i Alícia. Estem segurs que allà on siga el seu avi Enrique, 

estarà ben devanit i orgullós de veure com la seua neta 

continua la tradició familiar.

Aquests emotius moments van donar pas a la primera part 

del concert, interpretant en primer lloc el pasdoble «Triana», 

estrenat a València el 8 d’abril de 1905, de Santiago Lope 

Gonzalo, el qual va ser el primer director que va dirigir la 

banda Municipal de València. Seguida de l’obertura de 

l’òpera «Il signor Bruschino», de Gioachino Rossini, peça 

còmica basada en una obra teatral, estrenada el 27 de 

gener de 1813. Tot seguit interpretaren la «Suite Española», 

d’Enrique de Uliert, en els seus quatre moviments: fandango, 

granadina, malagueña i zapateado. Tancaren la primera part 

amb una selecció de la sarsuela, «La alegría de la huerta», 

de Federico Chueca, obra ambientada a l’horta murciana, 

estrenada en el teatre eslava de Madrid el 20 de gener de 

1900. 

En la segona part, igual que en la primera, continuàrem 

gaudint de bona música. Si obrien la primera part amb un 

alegre pasdoble, aquesta segona l’encetaren amb un clàssic 

pasdoble fester, «Suspiros del Serpis», del compositor alcoià, 

José Carbonell Garcia, estrenat l’any 1954. Continuant amb 

«Fantasía», basada en temes valencians, escrita per José 

Jarque.

Finalitzaren el concert amb sabor nadalenc, amb la 

interpretació de tres peces tradicionals de Nadal. En primer 

lloc, vam escoltar una nadala popular catalana, «Fum, Fum, 

Fum», seguida d’una peça habitual en els concerts de Nadal, 

«Noche de Paz», del compositor austríac, Franz Xaver 

Gruber. Tancaren el concert viatjant amb el tren exprés que 

ens va portar fins al Nadal, amb una selecció de la banda 

sonora de la pel·lícula, «The Polar Exprés».

Des d’aquestes pàgines del Comtat volem felicitar i donar 

l’enhorabona a tots els components de «La Paloma» pel 

magistral concert que van realitzar, i a Lara Reig Igual, per 

la seua incorporació a aquesta veterana entitat, desitjant-li 

una llarga trajectòria musical.
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Concert de Nadal de l’Orfeó Just Sansalvador
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 12 de desembre, l’Orfeó Contestà Just 

Sansalvador va realitzar el concert extraordinari de 

Nadal al convent dels PP Franciscans, un concert 

que, any rere any per aquestes dates, organitza aquesta 

entitat coral sota el patrocini, de la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de Cocentaina, a qui l’Orfeó vol expressar el seu 

més sincer agraïment pel suport. Així mateix, també vol agrair 

a Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, la seua col·laboració.

El concert va constar d’una barreja de polifonia popular 

nadalenca que, d’alguna manera, ens va fer recordar 

la nostra infantesa i, al mateix temps, ens va fer viatjar i 

viure el Nadal pertot arreu del món. Sense dubte, fou un 

concert que tots els components de l’Orfeó, i al capdavant 

el seu director, Enric Peidro i Baldó, varen preparar amb 

molta cura i il·lusió, això sí, guardant totes les mesures de 

seguretat marcades per les autoritats sanitàries, a causa de 

la situació que estem patint tota la societat per culpa de la 

maleïda pandèmia.

En primer lloc, interpretaren una nadala del segle XVII 

escrita per George F. Haendel, «Joia en el món»; va ser 

una sorpresa per a tots els presents que, en aquesta peça, 

el director passara la batuta al seu fill de tan sols 10 anys, 

el qual va mostrar bones maneres de direcció; i amb força 

i finor la va dirigir; en acabar la peça va ser premiat amb 

una clamorosa ovació.

El concert va continuar amb «Niño precioso», amb uns 

arranjaments de José Luis Blasco. Tot seguit vam escoltar 

una popular nadala, «Davall d’una Penyeta», que va ser 

interpretada per la dolça veu de la soprano Charo Martos. 

Del compositor J. R. Spillman interpretaren «En la más fría 

noche», seguida d’un altra tradicional nadala, «Noel», amb 

una adaptació, de Pedro Aizpurua. De nou va sonar la veu 

de Charo Martos interpretant una nadala nord-americana 

«White Christmas», d’Irving Berlin; seguida d’una altra 

tradicional alemanya «L’arbre de Nadal». Continuaren el 

concert amb una nadala de casa, «La pandorga és un perol», 

amb uns arranjaments de l’il·lustre músic cocentainer Just 

Sansalvador, del qual porta el nom l’Orfeó.

Tot seguit interpretaren una una tradicional nadala 

castellana, «Dime niño de quien eres», amb una adaptació 

d’Antonio Pérez Moya; seguida d’una popular nadala gitana, 

«La bamba gitana».

Finalitzaren el concert amb la interpretació d’una nadala 

melòdica que no pot faltar en un concert de Nadal: «Noche 

de Paz» o «Santa Nit», del compositor austríac, Franz 

Xaver Gruber; la lletra va ser escrita per el sacerdot també 

austríac Joseph Mohr. Aquesta obra va ser estrenada el 

24 de desembre de 1818, a l’església de Sant Nicolau 

d’Oberndorf (Àustria).

Des d’aquestes pàgines del Comtat volem felicitar i 

donar l’enhorabona a tots els components de l’Orfeó 

Contestà Just Sansalvador i al capdavant el seu director, 

Enric Peidro i Baldó, per haver-nos fet gaudir d’un 

magistral concert.
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Tots els carnets que necessites els tens a la Casa de la 
Joventut

E
ncetem l'any 2022 i desitgem que siga ja un any en 

el qual puguem tornar a la normalitat en la nostra 

vida diària. Aprofitem el canvi de la taxa i compte 

bancari del Carnet Jove per recordar-vos els carnets per 

a joves que podeu obtindre a la Casa de la Joventut.  

Comencem amb el Carnet Jove que des de fa un 

temps compta amb la imatge d'Hostelling International, 

permeten el seu ús com a carnet internacional 

d’alberguista sense cap cost afegit. A la web www.

gvajove.es podeu consultar totes les novetats i entitats 

adherides al programa d’avantatges. Per a obtindre'l 

tan sols cal vindre a la Casa de la Joventut amb el 

resguard de l'ingrés de la  taxa fet al banc (8,56 € l'any 

2022 - Caixabank ES21 2100 7596 1413 0039 2235 

– Beneficiari la Generalitat Valenciana). Consulteu-

nos les diferents bonificacions per a famílies nombroses, 

monoparentals, joves amb discapacitat..) El carnet té una 

validesa de 2 anys des de la seua data d’obtenció i el poden 

sol·licitar els joves de 14 fins a 30 anys.

Recordem els avantatges per als posseïdors del Carnet 

Jove a Cocentaina: una bonificació del carnet de la piscina 

i pistes del poliesportiu per a majors d’edat del 10%, així 

com el mateix percentatge per a les activitats de la Casa de 

la Joventut amb preu comprés entre 20 i 100 € (viatges, 

cursos de formació, tallers...). 

També tenim per a tu els Carnets Internacionals amb 

totes les seues modalitats: jove, estudiant i professor/a. En 

aquest cas es tracta d’un carnet recolzat per la UNESCO, 

entre altres organismes, i que permet identificar-te com a 

jove (IYTC), estudiant (ISIC) o professor/a (ITIC) arreu de tot 

el món, accedint així a diversos avantatges a l’hora d’adquirir 

entrades, contractar viatges, assegurances de viatge... Es 

poden tramitar des dels 12 anys, tenen una validesa d’un 

any i el preu de cadascun d’ells és de 9 €. Per obtindre'ls 

cal dur DNI, fotografia i justificant d’estudiant (matrícula) 

o professor/a (nòmina o certificat). Pots consultar els 

avantatges a www.isic.es

I ja per últim, tens també al teu abast els Carnets 

d’Alberguista que et permetran allotjar-te a qualsevol dels 

albergs de la xarxa arreu del món. Hi ha les següents 

modalitats: juvenil (14 a 29 anys), adult (des de 30 anys), 

familiar (parella i fills menors de 14 anys) o grup (10 

persones mínim). Tenen una validesa d’un any i els preus 

són els següents: 5 € el juvenil, 10 € l’adult, 16 € el de grup 

i 18 € el familiar. En aquest cas sols cal el DNI, ja que no 

duen fotografia. Pots consultar tota la informació de la xarxa 

ací: www.hihostels.com/es
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Nadal al Real Blanc

A
rriba el Nadal al CEIP Real Blanc amb decoracions i 

activitats d’allò més originals i artístiques. 

Cada any l’alumnat del centre s’encarrega 

d’engalanar les classes i els passadissos amb manualitats 

fetes per ells i elles mateixa utilitzant diferents materials 

reciclats. Any rere any et sorprenen amb unes creacions que 

són una autèntica meravella. Si no ho creieu, mireu algunes 

de les imatges que teniu ací baix. No diríeu que són unes 

creacions nadalenques de 10? I això sols és una xicoteta 

mostra.  Queda demostrat que al nostre centre tenim molts 

i moltes artistes. 

Ceip Real Blanc

Com podeu vore, en aquesta activitat nadalenca l’alumnat 

posa molt d’interès i entusiasme i és que també hi ha 

premis per als més espectaculars. Cada any és l’AMPA 

l’encarregada de valorar i triar les millors manualitats i 

seguidament fer l’entrega del premi. Aquest any els premiats 

han sigut:

-INFANTIL 2 ANYS: ASSIA BOUZAADALLA

-INFANTIL 3 ANYS: EDU PELAEZ CORTÉS

-INFANTIL 4 ANYS: JON GÓMEZ

-INFANTIL 5 ANYS: AITANA MARTÍ

-1R DE PRIMÀRIA: MARTA RAMOS MARTÍNEZ

-2N DE PRIMÀRIA: LUCIA, PAULA I LEIZA TRUCHARTE 

CÓRDOBA

-3R DE PRIMÀRIA: HUGO JUSTICIA

-4T DE PRIMÀRIA: QUIKE JORDÀ BOYERO

-5É DE PRIMÀRIA: LOLA CORTÉS

-6É DE PRIMÀRIA: MARTA MOLLÀ

ENHORABONA!

El CEIP Real Blanc vos desitja unes bones festes i un 

feliç 2022!
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Representació del Betlem vivent a càrrec dels alumnes 
d’Educació Infantil del Col·legi Sant Francesc d’Assís
Col·legi Sant Francesc d’Assís

U
n any més, els alumnes més menuts del nostre centre, 

viuen el naixement del Jesuset, fent un betlem vivent 

on cada un d’ells representa un personatge. Vint-i-set 

anys són ja els que aquesta tradició està fent-se al nostre 

col·legi. Una activitat que sens dubte, no es pot deixar de 

fer pel sentit que té (interioritzar la vertadera història del 

Nadal), pel joc simbòlic que porta fer una representació 

teatral, la superació de pors i per la importància de fer una 

activitat grupal.

És cert, que aquest any, una vegada més, a causa de la 

situació que encara estem vivint, hem hagut de tornar a 

utilizar com a escenari el pati del nostre col·legi. Lloc segur, 

controlat i que compleix el protocol escolar el qual hem de 

complir per evitar situacions que poden alterar el dia a dia.

Un any més, sense el públic que amb tanta estima ens 

haguera agradat fer partícip del nostre betlem, però que de 

segur, ben prompte tornarem a representar per a tots ells.

Com ja vam adaptar l’any passat, cada classe ha interpretat 

una part del betlem respectant els grups de convivència i 

distàncies.

Volem fer un agraïment especial a totes les famílies que, 

no sols, ens heu facilitat les coses i ajudat per fer possible 

que aquest acte continue viu siga com siga; sinó per la vostra 

comprensió en aquesta decisió que hem hagut d’acatar pel 

bé de tots. Esperem poder fer-ho amb normalitat durant 

moltíssims anys més.

Gràcies també al claustre de professors que han ajudat 

en tot allò que ha fet falta: preparació de muntatge, decorat, 

megafonia… Però sobretot, als protagonistes que amb la 

seua innocència, alegria i estima van fer que tots poguérem 

passar una estona molt bonica i emotiva. Recordem que el 

més important és que ells gaudisquen i visquen el Nadal 

de la millor manera possible.

Gràcies a tots per acompanyar-nos i participar de tot allò 

que preparem amb tanta il·lusió. Esperem el pròxim any 

obrir el nostre Betlem vivent a tot el poble.

També vam rebre els patges de ses Majestats els Reis 

d'Orient el dia 21 i el padre Juan beneí els Jesusets el 23.

ELS ALUMNES DE TERCER ORGANITZEN UN “XMAS MARKET”

El passat dilluns 13 de desembre l’alumnat de 3r d´ESO 

de l´optativa de Comunicació Oral vam preparar un mercat 

de Nadal per als xiquets de 5é i 6é del nostre col·legi.

Els tallers que preparàrem foren cinc: taller de calcetins 

per a l´arbre i polseres, targetes nadalenques, elaboració 

de galetes, decoració de “cup cakes” i un últim taller de 

preguntes sobre els costums britànics nadalencs.

Les activitats es van realitzar al pati (seguint totes les 

mesures COVID) i començaren a les 10:30h del matí amb 

el grup de 5é, que es van dividir en grups de cinc alumnes 

per tal de poder realitzar tots els tallers. En acabar baixaren 

els alumnes de 6é.

Totes aquestes activitats foren en anglés, ja que l´objectiu 

de l´activitat era que els xiquets empraren la llengua anglesa, 

que ho passaren bé i aprengueren de les tradicions del 

Nadal a Anglaterra.

L´experiència va agradar tant als xiquets, com als alumnes 

de 3r d´ESO.

Alumnes 3r ESO
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Mercadet solidari Intermón Oxfam
IES Pare Arques

F
a molts anys que és tradicional a l’IES Pare Arques 

col·laborar amb Intermón Oxfam per vendre productes 

de comerç just al nostre institut abans de les vacances 

de Nadal. Al curs passat el mercadet es va fer de forma 

no presencial. Enguany, hem tornat a vendre productes 

directament a professorat i alumnat, complint totes les 

mesures de precaució contra la covid. També hem participat 

en el mercat del dijous. La professora d’economia Àngela 

Íñiguez, i l’alumnat de 1r de bat s’han encarregat tant de 

muntar la paradeta al mercat i a la biblioteca del nostre 

institut, com de fer les vendes i de portar la comptabilitat. 

Amb aquesta iniciativa ajudem al desenvolupament de 

comunitats desfavorides, fomentem la solidaritat entre 

el nostre alumnat i també els estudiants de l’assignatura 

d’economia poden tindre un primer apropament al món 

del petit comerç.

L’IES PARE ARQUES I L’ANY BERLANGA.

El professor Àlex Ruano i les alumnes Candela Linares 

i TTTTT en representació de l’alumnat de 1r de bat van 

presentar en la Ciutat de la Llum d’Alacant l’eix cronològic 

de la vida del director de cinema Luís Garcia-Berlanga. L’eix 

fet per l’alumnat de l’IES Pare Arques al curs passat, ha 

estat seleccionat per formar part de la unitat didàctica del 

centenari de Berlanga, feta pel Cefire humanístic d’Alacant. 

A l’acte va assistir l’actriu Rosana Pastor en representació 

del món del cinema i autoritat educatives. L’IES Pare Arques 

va rebre una placa commemorativa de la participació en 

l’esdeveniment.

ACTIVITATS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL.

Al començ de desembre es van completar les últimes 

accions educatives previstes pel Departament d’Orientació 

i l’equip de tutors i tutores. Entre les activitats realitzades 

cal destacar:

Al mes d’octubre, l’alumnat de 3r i 4t va participar en les 

activitats de sensibilització de malalties mentals i prevenció 

del suïcidi.

L’associació SOLC va fer unes xarrades al llarg de 

desembre sobre prevenció del tabaquisme, per alumnat 

de 2n d’ESO. Per a 3r es van fer diferents accions de 

sensibilització sobre el càncer.

També al mes de desembre es van dur a terme les 

activitats formatives del PIES: Programa d’educació sexual, 

per l’alumnat de 2n d’ESO.

El balanç de totes aquestes accions educatives ha estat 

molt positiu, i tindran la seua continuació al segon trimestre 

amb altres grups.

SIMULACRE D’EVACUACIÓ DEL CENTRE.

Seguint les mesures contemplades al Pla d’Emergències 

de l’IES Pare Arques, i tenint especial precaució en seguir 

les normes de protecció enfront de la COVID-19, el divendres 

26 de novembre, a les 10.40 hores es va evacuar a 428 

alumnes dels edificis d’ESO i BAT i de Cicles Formatius, junt 

amb el seu professorat. En poc més de tres minuts estava tot 

l’alumnat al punt de reunió, amb la mascareta ben posada 

i situats per grups als llocs previstos. En dos minuts la Cap 

d’Emergències, amb l’ajuda de l’Equip d’Alarma i Evacuació, 

havia comprovat que no quedava ningú a l’edifici. A les 10.45 

es va donar pe finalitzada l’evacuació. No va ser necessària 

l’actuació de l’equip de primers auxilis. A les 10.46, després 

d’apagar les alarmes i de comprovar l’interior de l’edifici, es 

va donar per finalitzat el simulacre.

L’actuació de professorat i alumnat ha estat positiva, 

mantenint la calma i actuant seguint les instruccions 

previstes. Han funcionat correctament tant les alarmes, com 

els itineraris previstos i els equips d’emergència.
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Bon Nadal i any nou des del Centre Respir

C
om cada any, al Centre de Respir hem celebrat la 

tradició popular contestana de l'elaboració de la 

«Corriola», un tipus de pa amb forma redona que es 

fa expressament per a la festivitat del 8 de desembre. Per a 

això, comptem amb la col·laboració incondicional de Roberto 

Faus que va ser el mestre d'aquest taller.

Aquesta activitat té com a objectiu contribuir a mantindre 

la il·lusió, a més de participar i gaudir de les tradicions.

Anteriorment, i durant el mes de desembre, es va preparar 

un taller de manualitats que ha servit per a treballar la 

motricitat fina, la precisió i l'atenció i, sobretot, afavoreix el 

benestar i l'ànim de cada persona. S'han decorat les sales 

del Centre de Respir, aprofitant el material realitzat per les 

persones usuàries en els tallers de pintura i manualitats.

Durant el mes de desembre, al Centre de Respir, i en 

coordinació amb el Centre de Salut de Cocentaina, s'ha 

completat la pauta de la vacuna amb la tercera dosi contra 

el Covid-19 a les persones usuàries del centre i treballadores.

El Nadal són dates de trobades i visites, seguim amb 

el protocol d'actuació per la situació sanitària, però per 

això no deixem de recordar-nos de les múltiples trobades 

intergeneracionals amb els col·legis de Cocentaina, l'actuació 

nadalenca musical del Cor i Rondalla «L'amistat», la visita de 

l'Associació de Persones Voluntàries, etc. Persones que han 

contribuït amb el nostre lema «donar vida als anys» i que 

amb el pas del temps s'han convertit en amics d'aquesta 

gran família que és el Respir. A tots i cadascun els desitgem 

«Bon Nadal i un any nou ple de salut i d’alegria».

I a més a més
El programa de prevenció i inclusió social Tapis 

del departament de Benestar Social elabora targetes 

de felicitació nadalenques per a la empresa Satinsa 

d’Agullent que amb el seu compromís i responsabilitat 

empresarial i social ha adquirit aquestes targetes 

elaborades a mà amb les fibres que l’empresa tinta, 

aportant un granet d’arena per a la prevenció i plena 

inclusió social de les persones amb problemes de salut 

mental o diversitat funcional.
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Nova organització i funcionament dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Cocentaina
Departament Serveis Socials

D
es de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives s’està treballant des de fa anys 

per la consolidació dels serveis socials com la quarta 

pota de l’Estat de Benestar. Els serveis socials, juntament 

amb l’educació pública, el sistema sanitari públic i el sistema 

públic de pensions, configuren la xarxa de protecció de totes 

les persones, així com la garantia de la igualtat d’oportunitats 

i la justícia i cohesió socials.

La Llei de Serveis Socials Inclusius configura el Sistema 

Públic Valencià de Serveis Socials com un servei públic 

essencial i d’interés general que s’estructura funcionalment 

i territorialment per garantir l’exercici dels drets perquè 

l’atenció primària siga la porta d’entrada als serveis socials. 

Per això estem consolidant uns equips imprescindibles que 

garantisquen la correcta atenció i intervenció professional 

a qualsevol persona que necessite informació, serveis, 

prestacions o assessorament sobre els seus drets. Esta 

transició també significa assentar les bases d’uns serveis 

socials moderns, innovadors i respectuosos amb els drets 

de totes les persones.

Els sistemes de serveis socials constitueixen un dels 

pilars de l’estat social i democràtic de dret sorgit a partir 

de l’aprovació de la Constitució en 1978, la qual atribueix 

la competència exclusiva en matèria d’assistència social 

a les comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana 

assumeix aquesta competència en 1982, a través de 

l’Estatut d’Autonomia. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de 

serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, té per 

objecte configurar el marc jurídic d’actuació dels poders 

públics valencians en l’àmbit dels serveis socials i s’aplicarà 

al conjunt d’actuacions de serveis socials que siguen 

realitzats, en el territori de la Comunitat Valenciana, per les 

administracions públiques i per les entitats que conformen 

el seu sector públic instrumental, així com per les entitats 

d’iniciativa privada que hi col·laboren en el marc del Sistema 

Públic Valencià de Serveis Socials.

NIVELLS D’ATENCIÓ

El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, s’estructura 

funcionalment en dos nivells d’atenció, mútuament 

complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: 

atenció primària i atenció secundària.

L’atenció primària es configura com el primer nivell, 

per proximitat, d’accés al Sistema Públic Valencià de 

Serveis Socials, que té la ciutadania: per atendre les seues 

demandes o necessitats de manera polivalent i generalista. 

Esta intervenció esta dirigida a persones, famílies o unitats 

de convivència, grups i comunitat. En l’atenció primària es 

distingeixen dos nivells d’actuació: de caràcter bàsic i de 

caràcter específic.

El canvi d’estructura a l’organització és fonamental si 

l’objectiu és l’atenció presencial i personalitzada, centrada 

en la persona, amb la transparència i facilitat necessària, 

s’introdueix en la normativa el concepte de la intervenció 

centrada en la persona durant tot el cicle vital i la figura 

de la persona professional de referència, amb la finalitat 

d’assegurar la integralitat i la continuïtat de l’atenció.

La intervenció professional serà implementada pels equips 

de forma interdisciplinària amb una metodologia a partir 

d’una valoració integral de les necessitats. La intervenció es 

basarà en un enfocament grupal i comunitari que afavorisca 

la dinamització social i l’anàlisi de la realitat de cada zona 

bàsica o àrea de serveis socials, amb la perspectiva de 

gènere i la generació de respostes col·lectives. Aquesta 

intervenció parteix d’un enfocament centrat en la persona 

des d’una perspectiva holística que afavorisca una actuació 

transversal i coordinada, i que permeta el manteniment de 

la persona en el seu medi convivencial i comunitari.

Tindrà com a principis rectors l’orientació cap a la igualtat, 

l’equitat i la promoció de la justícia social, el desenvolupament 

humà, l’enfocament comunitari, la perspectiva de gènere i 

de la infància, la no-discriminació i la igualtat en la diversitat.

La persona usuària té dret a una o un professional de 

referència, treballadora o treballador social, que serà qui 

dona accés al sistema d’atenció primària, de la mateixa 

manera que ocorre en el sistema sanitari on tenim al 

personal sanitari de referència (metge, metgessa, personal 

d’infermeria…).  

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA ofereix els serveis següents:

a) Servei d’acollida

b) Servei de promoció de l’autonomia personal

c) Servei d’inclusió social

d) Servei de prevenció i intervenció amb famílies

e) Servei d’acció comunitària

f) Servei d’assessoria tècnica específica

g) Unitat d’igualtat

 Les funcions són:

a) Informació, orientació i assessorament

b) Valoració i diagnòstic

c) Elaboració i implementació del Pla personalitzat 

d’intervenció social (PPIS)

d) Intervenció interdisciplinària

e) Prescripció i implementació de la intervenció

f) Acompanyament, mediació i seguiment

g) Gestió i avaluació de les prestacions

h) Desenvolupament dels processos diagnòstics i 

d’intervenció

i) Coordinació amb altres professionals per a la detecció 

d’espais vulnerables

n) Promoció d’actuacions en matèria d’igualtat

 L’ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA ofereix:

a) Servei d’infància i adolescència. EEIIA

b) Servei de violència de gènere i masclista. IGUALTAT

c) Servei d’atenció a la diversitat funcional i d’atenció 

ambulatòria. TAPIS i PAC

d) Servei d’atenció diürna. RESPIR

Les seues funcions són:

a) Intervenció integral per a preservar a les persones en 

el seu entorn social

b) Implementació de programes que afavorisquen la 

inclusió de grups vulnerables
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INSTRUMENTS TÈCNICS DE LA INTERVENCIÓ

Per a poder realitzar una atenció de millor qualitat per a 

les persones usuàries, així com optimitzar la coordinació i 

transvasament d’informació entre els diferents professionals 

de la intervenció, el sistema públic de serveis socials 

implementarà els instruments tècnics que marca la llei, 

com ara:

a) Targeta d’informació personalitzada (com ara a nivell 

sanitari la targeta SIP).

b) Història social única.

c) Pla personalitzat d’intervenció social (PPIS)

La targeta d’informació personalitzada és l’instrument 

identificatiu de la ciutadania en l’àmbit de serveis socials i 

serà personal i intransferible.

La història social única constitueix l’instrument tècnic 

bàsic que, en aplicació dels principis d’unitat d’acció i 

integració, permeta la relació entre els nivells d’atenció 

primària i d’atenció secundària del Sistema Públic Valencià 

de Serveis Socials. Totes les persones usuàries del Sistema 

Públic Valencià de Serveis Socials han de tenir una història 

social única. La història social única tindrà un número 

d’identificació i un contingut mínim com a dades personals, 

valoracions i informació rellevant sobre la situació social.

El Pla Personalitzat d’intervenció social (PPIS) està 

dissenyat per a garantir el caràcter integral de l’atenció, la 

seua continuïtat i homogeneïtat en les intervencions entre 

distints equips professionals. El PPIS ha de recollir, almenys, 

els aspectes següents:

a) Diagnòstic de la situació i la valoració de les necessitats.

b) Planificació de les actuacions, acords i compromisos 

presos entre la persona, la seua família o unitat de 

convivència i els equips professionals implicats.

c) Indicadors i la periodicitat del seguiment que permeta 

l’avaluació de la consecució dels objectius i reorientar, si 

escau, la intervenció i les actuacions.

2022 S’INICIA EL NOU MODEL

A partir de gener de 2022 començarem a funcionar 

d’aquesta forma i, a mesura que la ciutadania vaja sol·licitant 

cita, se li assignarà un professional de referència que serà la 

persona encarregada d’atendre totes les necessitats a nivell 

social aplicant aquells recursos més adequats o derivant a 

altres recursos si es considera pertinent.

Per a atendre la població del nostre municipi, l’equip de 

serveis socials està format en l’actualitat per les persone 

següents:

- 2 ordenances del centre social

- 2 auxiliars administratius

- 1 educadora de família

- 1 psicòloga a mitja jornada per a la població en general

- 1 professional d’assessoria jurídica a mitja jornada

- 4 treballadores socials

- 1 treballadora social a mitja jornada

- 2 educadores socials (TAPIS-PAC)

- 1 tècnic superior en animació sociocultural i 3 

tècniques auxiliars sanitaris (RESPIR)

- 1 psicòloga (EEIIA)

- 1 agent d’igualtat de la Mancomunitat

Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional 

D
issabte passat 18 de desembre, dins de les activitats 

esportives, vam anar a competir en el 25 Aniversari 

del Club de Tennis Taula Ontinyent.

Una vegada més convidats per l'associació esportiva 

d'Ontinyent, municipi veí i vinculat a nosaltres en l'esport 

de tennis taula.

És un plaer poder competir amb jugadors d'un alt 

nivell, perquè vagen millorant progressivament els nostres 

esportistes, a més de la motivació personal en

la preparació setmanal que es realitza en els entrenaments 

amb els monitors en les nostres instal·lacions, amb el suport 

del nostre ajuntament. Els anima en la superació pròpia per 

a poder arribar a la competició amb les millors condicions 

a més de divertir-se amb els seus companys en el que els 

agrada.

Destaquem en aquesta competició, l'actitud que han 

tingut els nostres participants i els resultats aconseguits. 

En la modalitat d'Habilitats.- Luis Prats (campió) i Juan 

Sanchez (semifinalista) i en la modalitat de Down .- Alan 

Sanjuan (subcampió).

Agraïm al C.T.T. Ontinyent l'ajuda i col·laboració que 

ens presta i tots els trofeus i obsequis que concedeix als 

participants i que els estimula tant.
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Celebrem l’arribada del Nadal a AFAMA Cocentaina i Comarca

D
urant els mesos de novembre i desembre els usuaris 

de l'Associació han dut a terme diferents tallers de 

manualitats de nadal amb els quals pretenem que 

s'impregnen i gaudisquen de l'esperit nadalenc.

Van començar amb l’elaboració de 450 targetes de nadal 

per a socis, entitats i empreses col·laboradores. També han 

realitzat amb material reciclat un betlem, un Pare Noel, rens, 

i arbres de nadal de dos tipus. Al taller de matí elaborat amb 

cartro, llana i estreles troquelades, i al taller de vesprada 

elaborat amb fang, pinyes, pompons i purpurina. 

Les manualitats proporcionen múltiples beneficis i de molt 

diferent forma. Milloren l'estimulació cognitiva, la psico-

motricitat i a més fomenten la socialització.Aquesta és una 

de les èpoques de l'any més boniques per a elaborar objectes 

de manera manual i realitzar creacions que queden en el 

record persempre.

Tanmateix, han empaquetat uns packs de nadal 

solidaris que s’han repartit entre els següents comerços 

de l’Associació de Comerç de Cocentaina: The Qum, Gat 

negre, Maymi, Manimusical, Kian, Merceria Borràs, Nuria 

Sport i el Racó de la Pizza. Volem donar el nostre més sincer 

agraïment a tots els comerços que s’han brindat a vendre’ls, 

i especialment a Dani Corbí de DCM5 i a Artegraf Rotulació 

Industrial que són el qui ho han fet posible gràcies a la 

donació dels diferents articles i les pegatines. 

Per altra banda, volem mostrar el nostre agraïment a la 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la donació 

que vam rebre el 20 de desembre de divers material sanitari 

(gel hidroalcohòlic, mascaretes i guants) amb l'objectiu de 

seguir mantenint la higiene i seguretat als centres.

Fruit de la por al contagi, volem impulsar i posar en valor 

el treball que es desenvolupa a l'Associació per a que sigau 

coneixedors i doneu el pas per vindre a coneixer-nos:

- Complim amb la normativa de seguretat, higiene i 

desinfecció.

- Estaràs en un espai més estimulant.

- Podràs socialitzar amb persones que es troben en la teua 

mateixa o similar situació.

- Trobaràs a un equip de professionals entregat i amb 

ganes que te sentes útil i satisfet.

- Mantindràs la teua ment activa.

- Participaràs en activitats d'exercici físic.

- Podràs continuar realitzant activitats de la teua vida 

diària.

- Podràs potenciar hàbits de vida saludable.

-I podràs beneficiar-te dels efectes de les teràpies no 

farmacològiques.

XIX edició del curs de formació per a persones cuidadores 

de persones amb Alzheimer

El 10 de desembre clausurarem el nostre curs de formació 

dirigit a cuidadors/es familiars, cuidadors/es professionals, 

voluntaris/es i  a totes aquelles persones interessades 

en la malaltia. Mencionar que el curs és subvencionat 

per la Diputació d’Alacant a través de la Convocatòria de 

subvencions per a la realització d’activitats de caràcter 

formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització. 
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CD Ye Faky

E
l Ye Faky acabava l’any amb victòria, sens dubte un alè 

important per encarar els partits del 2022 i seguir amb 

l’objectiu de mantindré la categoria. A continuació els 

deixem, com tots els mesos, la crònica dels partits del mes 

anterior (desembre).

Barceloneta Fustal 4-1 Ye Faky

Uns combatius rogets perden per 4 gols a 1 davant un 

gran @barcelonetafutsal.

Els de @diegoarquesfutsal s'han avançat al marcador al 

segon temps però el bon joc dels locals ha fet que remuntaren. 

El Ye Faky ho ha intentat de però no han estat encertats.

Quarta derrota consecutiva per als socarrats que tot i haver 

recuperat l'esperit habitual no han pogut sumar.

Ye Faky 2- 3 C.E. Escola Pia Sabadell

Els rogets cauen derrotats per 3a 3davant el @futsalpia. 

Dues errades al primer temps posaven el 0-2 per als visitants, 

però amb molt bon joc i ocasions @94bili10 i @kevinripoll21 

posaven el 2-2 amb el que acabava el primer temps.

Un segon temps molt igualat on els sabadellencs han 

aprofitat l'única errada per avançar-se al marcador. Els 

jugadors del Ye Faky ho han intentat fins el final, inclòs un 

doble penal errat.

Amics del Pou 1-11 Nou Escorial

@nandopeba (2), @nacho.peris.5 (2), @94bili10 (2), @

jordi_valdes (2), @jorclo8 , @botellapau i Javi Sanz han 

permès sumar  3punts importantíssims!

Victòria contundent que dona aire als rogets i els torna eixa 

confiança que han de tindre, perquè l’afició sí que creiem 

en els yefaquians i les seus possibilitats.

 CD Contestano

E
l passat mes, el Contestano va disputar dos encontres, 

la jornada 13 ens donava alé per mantindre eixa 

confiança rogeta amb una gran golejada, però els de 

Javi Montava acomiadaven l’any amb una dura derrota. Ara 

cal parar i agafar forces per encarar els partits que resten 

d’aquest 2022 i com no, seguir també amb l’objectiu del 

fet que el sentiment roget no s’apague i puga mantindre la 

categoria de preferent.

Jornada 13: C.D. Contestano 5-1 F.C. AT. Benidorm 

S'ha fet esperar però ha arribat, en la jornada 13 sumàven 

un +3. Hui ha arribat la tan anhelada victòria i esperem que 

siga la primera de moltes. Tot esforç té la seva recompensa. 

Els gols foren de: Pablo Cremades, Diego Vicedo, Octavio 

Cerdà, Álex Díaz i Adri Lucas

Jornada 14: C.E. La Font d'en Carrós 2- 0 C.D. Contestano 

Dura derrota, esperem que els servisca de lliçó per a tornar 

més forts després del Nadal.

Grupo Aico-Ye Faky femení

L
es jugadores del Ye Faky femení acaben l’any amb 

victòria i sent l'únic equip invicte de la categoria. Un 

gran treball el que han fet les jugadores de Xavi Albero 

que no perdonen a la pista i a més disfruten amb el que 

fan. A més, l’equip recupera a Laura Bautista Doménech 

"Mini" Després d'uns anys fora del poble, la jugadora més 

jove en debutar amb el Ye Faky, ve a reforçar, encara més, 

l'equip roget.

Mutxamel CF- Coves de Canelobre 1- 5 CD Ye Faky

Les jugadores socarrades guanyen per 1a 5 al Mutxamel. 

Amb aquesta victòria les rogetes s'asseguren quedar 

entre les 4 primeres i disputaran el segon grup contra les 

4 millors del grup de València i Castelló. @aitana6gp, @

miriam_14_29, @mariipuyii i @carme_jm han estat les 

golejadores. Segueixen líders i amb ganes de més!

Ye Faky 4- 0 Xaloc Alacant B

Victòria per 4 a 0 davant un dur Xaloc. Els gols de @

mariipuyii , @sheiii_9 , @luciap6 i @miriammlpz.han servit 

per a acabar l'any invictes. Enhorabona yefaquianes!!
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Rafa Valls es retira del ciclisme

A
l mes de desembre Rafael Valls feia pública la seua 

decisió de retirar-se del món del ciclisme professional. 

La premsa especialitzada es feia ressò de la noticia i a 

les xarxes socials, el suport, admiració i respecte cap aquesta 

decisió no va deixar de manifestar-se.

El ciclista contestà Rafa Valls ha decidit retirar-se del 

ciclisme enguany, després d'11 temporades en el WorldTour. 

Valls va ser un membre integral de l'equip Bahrain Victorious 

Gir, que va aconseguir dues victòries d'etapa i el segon en 

la general amb Caruso.

Valls va comentar la seua decisió:

“He decidit deixar de córrer a partir de la pròxima 

temporada. En l'estiu, després del Gir, vaig acordar continuar 

en 2022. No obstant això, després de considerar-ho durant 

les últimes setmanes, vaig decidir detindre'm. Sempre vull 

competir al màxim i rendir al més alt nivell. Però, després 

de patir diversos accidents al llarg dels anys, he de ser 

honest i no crec que estiga en la mentalitat de competir a 

aqueix nivell.

Ara em prendré un temps lluny del ciclisme i em 

concentraré en mi i en la meua família. Sempre estaré agraït 

amb la direcció i el personal del Team Bahrain Victorious, 

que m'han donat suport molt durant les dues últimes 

temporades ”.

TEMPS DE DIR ADEU

Tot té el seu moment. I en el meu cas ha arribat el temps 

de dir adeu al ciclisme professional. He demanat a l'equip 

Bahrain Victorious que rescindim el contracte per a 2022. 

Ho han acceptat i han entés per què penge la bici. Aqueixa 

és la notícia. Però també vull anar un pas més enllà en 

aquesta carta de comiat i explicar les meues sensacions.

Quan un tanca una etapa com és la del ciclisme 

professional, ha de donar les gràcies a moltes persones. 

Sense elles, no hauria pogut complir els somnis que tenia 

quan era un xiquet. En el meu cas, he de començar per 

la meua família. I també per Eleuterio Mancebo i Antonio 

Llopis, els qui em van mostrar la passió i el sacrifici d'aquest 

esport. Joxean Fernandez Matxin i Mauro Gianetti em van 

donar la primera oportunitat de competir en professionals. Al 

llarg de la meua vida vaig treballar en diferents estructures 

i equips. Amb tots vaig aprendre. Per descomptat, no puc 

oblidar a Julio Andrés Izquierdo, algú que va creure en 

el meu i em va fer créixer com a ciclista. També record 

amb afecte els anys en Vacansoleil amb Daan Luijkx i en 

Lotto-Soudal amb Marc Sergeant. Amb ells vaig conéixer el 

ciclisme de Països Baixos i Bèlgica.

En la llista d'agraïments no vull deixar-me a Eusebio 

Unzué, qui em va cridar quan jo estava tombat en el llit 

d'un hospital recuperant-me d'una fractura de maluc. 

Aquella crida és de les quals no s'obliden. Ni tan sols sabia 

si anava a poder tornar a muntar amb bicicleta i Unzué va 

tindre el detall humà de dir-me que no em preocupara per 

res perquè ell m'anava a fitxar i m'anava a donar el temps 

que fora necessari per a recuperar-me.

Vull destacar també, a Milan Erzen, Vladimir Miholjevi� 

i Aritz Arberas. Ells formen el nucli dur d'una família 

anomenada Bahrain Victorious. I com no, a Merida Bikes, 

ja que amb les seues bicis he aconseguit les meues millors 

victòries enfront d'alguns dels meus ídols. Amb tots ells he 

viscut moments que quedaran en el meu record per sempre, 

com el meu últim Giro d'Itàlia.

Aquest estiu, quan vaig haver de decidir si continuava 

competint, el vaig tindre clar: o seguia en Bahrain Victorious 

o deixava la bici. Arribem a un acord en cinc minuts. I això 

va ser un factor decisiu per a intentar seguir en 2022. Al 

llarg de la meua trajectòria he patit innombrables lesions: 

fractures de clavícula, costelles, húmer, dues fractures 

de maluc…que van necessitar mesos de recuperació... 

Aquests contratemps han anat acumulant-se de forma quasi 

consecutiva sense deixar-me gaudir de la bici. El desgast 

psicològic amb cadascun d'aqueixos colps que m'ha anat 

donant la vida ha sigut tremend i ha arribat el punt de no 

poder superar-lo i haver de decidir que el millor és penjar 

la bicicleta i recuperar-me des de tots els punts de vista.

Volia córrer un any més, però psicològicament des de fa 

un temps no estic al cent per cent. Això m'està afectant 

també en el meu ambient familiar i és una cosa que no estic 

disposat a perdre. He pres la decisió de parar i preocupar-

me de resoldre aqueixes lesions emocionals que tant m'han 

costat veure i acceptar, i dedicar temps a la meua família.

Podríem dir que la gota que va satisfer el got va arribar 

en el Gir de 2021, quan vaig patir una nova caiguda. Vaig 

córrer tota la carrera amb dues fractures de costella perquè 

volia ajudar a Damiano Caruso i al meu equip a aconseguir el 

nostre objectiu, el podi en el Giro d'Itàlia. I després d'això... 

vaig notar que em costava molt més del normal afrontar 

amb garanties la recuperació. Tal vegada ha sigut la lesió 

més senzilla de la meua carrera, però sens dubte ha sigut la 

que més he tardat a superar. Vaig pensar que era una cosa 

temporal, però ara he comprovat que el problema ja no és 

a les cames sinó en la resistència mental per a superar més 

desgràcies. Estic esgotat i necessite parar, reunir-me amb 

la meua família, recuperar el somriure i tornar a sentir-me 

plenament feliç.

Per això he anomenat a l'equip per a explicar-los la meua 
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situació i des del minut un m'he sentit abrigallat per ells. 

És alguna cosa, que em tenia sense dormir moltes nits, 

pensava que no anaven a entendre el per què... Ells són la 

meua família. Com també ho són Francis Cabello o Jordi 

Reig, el meu preparador durant molts anys i el meu fisio de 

confiança, els qui cada vegada que tenia una lesió, estaven 

a la meua disposició per a ajudar-me en la recuperació i 

perquè tornara com més prompte millor.

Sempre he tingut clar que un bon fill mai ha de decebre als 

seus pares. Per descomptat que m'agradaria seguir en 2022 

com a ciclista, però només estic disposat a fer-ho si és per 

a rendir al cent per cent. Ara mateix, si soc sincer i honest 

amb mi mateix, no puc garantir aqueix nivell perquè he patit 

un desgast psicològic amb cada caiguda que m'impedeix 

tindre l'energia necessària per a tornar a muntar-me en una 

bicicleta. Per això és el moment de dir adeu i fer-ho amb 

un somriure.

Vull rematar aquesta carta explicant que no m'he cansat 

del ciclisme. És més, estime el ciclisme i estic en plens 

exàmens del curs de director nacional de nivell III de la 

Federació Espanyola i implicat al 100% a l'escola que he 

promogut al meu poble intentat transmetre el bonic que és 

aquest esport. Estime el ciclisme i l'estimaré sempre. Però 

no estic en disposició de continuar competint al màxim 

nivell. Per a mi el fàcil seria intentar completar un any més 

i cobrar el meu salari de 2022, però mai he actuat així i mai 

ho faré. El meu respecte pel ciclisme i per Bahrain Victorious 

és màxim i és la conseqüència justa de tot el que aquest 

esport i aquest equip m'han donat. Així que gràcies a ells, 

la meua família i amics, fins prompte.

Aquestes eren les paraules amb les que Rafa Valls agraïa 

eixe suport a tota una carrera lluitant de valent en el mon 

del ciclisme. Les publicava a la seua pàgina de Facebook.

Gràcies Rafa per tot el que ens has donat!! Un gran 

esportista com tu no abaixa mai de la bici i ací a Cocentaina 

tens faena amb el club que porta el teu nom.

José Luis Moltó, entrenador de la sub-17 masculina de voleibol

E
l socarrat José Luis Molto Carbonell és el nou entrenador 

de la Selecció Espanyola Sub 17 Masculina de voleibol, 

amb l'objectiu de classificar a l'equip per al Campionat 

d'Europa de la categoria. El Fill Predilecte de Cocentaina 

comptarà amb l'ajuda en la banqueta del també socarrat 

Jordi Català Antúnez. Molta sort als dos!!

José Luis Moltó compta en el seu haver amb huit lligues 

i tres copes, repartides en els diferents clubs espanyols i 

estrangers en els quals ha jugat. El seu major èxit esportiu 

com de la història del voleibol espanyol, es va produir el 

16 de setembre de 2007 en alçar-se amb la medalla d'or 

del Campionat Europeu enfront de Rússia en Moscú1 i ser 

nomenat millor blocador del torneig. És el segon jugador 

que en més ocasions ha format part a la selecció nacional 

de voleibol (després de Rafa Pascual), defensant a l'equip 

nacional en 405 partits.3

En 2007 li va ser concedida la Medalla d'Or al Mèrit 

Esportiu de la Generalitat Valenciana. En 2007 va participar 

amb la selecció, en la Copa Mundial de Voleibol celebrada 

a Tòquio, i l'alacantí va rebre el premi al millor blocador del 

torneig com ja va fer al setembre de 2007 en el Campionat 

Europeu.  En maig de 2009 va ser  nomenat fill predilecte 

de Cocentaina, convertint-se en la primera persona a 

aconseguir aquesta condecoració en vida. El 31 de maig de 

2011, anunciava la seua retirada com a jugador de voleibol, 

sense desligar-se mai de l’esport que s’ha convertit en la 

seua professió i en el que ha sigut i continua sent un gran 

referent per als esportistes contestans.
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Brillants actuacions d’esportistes locals en els seus 
respectius campionats a nivell nacional

E
l primer cap de setmana de desembre, els esportistes 

contestans, deixaven el pavelló ben alt en les seus 

diferents modalitats:

El judoka Arnau Aracil Martínez va disputar el Campionat 

d'Espanya Infantil com a Campió Regional Autonòmic, caent 

en 1/8 de final de la seua categoria.

El gimnasta Óscar Giner va finalitzar en 14 posició en la 

modalitat "via olímpica 8", competint contra rivals de gran 

nivell.

Laura Cantó va participar en el Campionat d'Espanya de 

Seleccions Autonòmiques com a integrant de la Selecció 

Valenciana d'Hoquei Patins, finalitzant la competició en un 

meritori 6è lloc. 

Laura Cantó milita per segon any en el Vilasano, fem 17  

(equip juvenil), però la selecció valenciana d’hoquei la va 

convocar, sent a més la capitana de l’equip.

Tot just una setmana després, les bones notícies seguien 

tenint nom socarrat: el contestà Mauro Gonzálbez era 

convocat per segona volta amb la Selecció Valenciana de 

fútbol.
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I el porter del Hoquei Club Cocentaina Joan Oltra ha sigut 

convocat per la selecció espanyola de hoquei patins.

I un últim apunt, ressaltar l'actuació especial dels socarrats 

Álvaro Hernández, Jordi Navas i Joan Oltra, tots jugadors 

del Hoquei Club Cocentaina, que s'han proclamat Campions 

d'Espanya com a jugadors de la Selecció Valenciana 

d'Hoquei en el Campionat d'Espanya de Seleccions 

Autonòmiques celebrat a Astúries.

Ja està operativa la nova superfície de moqueta de la pista de tenis. I que millor 
que dos veterans i grans jugadors de tenis de Cocentaina per a estrenar-la.
Segueixen les millores al poliesportiu, amb l’objectiu e que els nostres esportistes 

puguen gaudir al màxim de l’esport i de les nostres instal·lacions.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

FORMES DE PREPARACIÓ DE LES PLANTES MEDICINALS(II)

A 
més de les tisanes (veure revista Cocentaina. El Comtat, 

desembre 2021, número 414), hi ha altres formes de 

preparar les plantes medicinals, encara que algunes són 

especialitzades, hi ha unes altres que poden preparar-se de 

manera casolana de la mateixa manera que ho feien els nostres 

avantpassats.

Podem destacar els sucs, en pols, xarops, liniments, extractes, 

tintures, ungüents, foments, locions, bafs, gargarismes, glopejos, 

col·liris, enèmes.

Solament explicarem els més comuns:

XAROPS:

Resulten de gran utilitat per administrar als xiquets. La majoria 

dels xarops s'empren en casos d'afeccions respiratòries (ceba, 

saüc, violeta, llanten) o tonificants i vitamínics quan es realitzen 

amb fruita o fruits del bosc.

-Es prepara en una proporció al 50% d'infusió o decocció i mel 

o sucre negre.

TINTURES:

Es preparen deixant macerar la planta tendra o seca en alcohol 

a temperatura ambient durant almenys 15 dies en un lloc sec i 

fosc (alcohol de romaní, àrnica, ruda, etc.).

-Es recomana utilitzar-ho en fregues per via externa.

-S'usen per a afeccions reumàtiques o musculars per via externa.

BANYS:

Es preparen realitzant una decocció de la planta amb aigua i 

abocant sobre l'aigua de la banyera.

-S'utilitzen en banys relaxants, sedants, antireumàtics.

-També s'utilitza en banys de seient en el bidet o palangana.

-Els banys de seient s'utilitzen per a millorar les hemorroides 

(rusco i hamamelis) fissures anals, cistitis, infeccions de genitals 

femenins. 

CATAPLASMES:

S'utilitzen com:

-Cicatritzants

-Resolutives o revulsives (madurar grans o botons)

-Sedants i calmants

-Pectorals

-Antiinflamatòries

Es realitzen amb plantes fresques picades i embolicades en una 

gasa aplicada a la pell en el lloc adequat.

També es preparen amb aigua i farina de lli, argila, de manera 

que s'apliquen sobre la pell a temperatura tèbia durant 15 minuts 

aproximadament. 

COMPRESES:

Es realitzen banyant un tros de gasa en una decocció d'herbes 

medicinals.

-S'aplica a la zona afectada durant un temps entre 5 i 10 minuts 

i a una temperatura tèbia.

-S'utilitzen com cicatritzants, antisèptiques (ferides, úlceres, 

analgèsic i calmants).

FOMENTS:

Es preparen igual que les compreses, però aplicats a una 

temperatura més alta que puga aguantar la pell. Una gasa per sota 

per a protegir la pell, col·locant damunt un altre drap sec, i cobrir 

amb una manta de llana.

-Cada compresa ha de durar uns 3 minuts aproximadament o fins 

que es refrede, la durada de les aplicacions seran d'uns 20 minuts.

-En acabar es realitzaran unes friccions amb aigua freda en la 

zona tractada.

-S'utilitzen per a:

-Lumbàlgia

-Ciàtica

-Còlics abdominals

-Infeccions bronquials

-Tensions musculars o nervioses

BAFS:

Són banys de vapor que s'apliquen sobre el cap, el tòrax o fins 

i tot a tot el cos.

En una olla es col·loquen les herbes medicinals pertinents, i es 

realitza una decocció, es tapa uns minuts.

El pacient es tapa el cap i el tòrax amb una tovallola gran perquè 

no s'escape el vapor i s'introduïsca en la pell i en els conductes 

superiors.

La durada serà d'uns 15 minuts. En finalitzar, es refresca la zona 

amb aigua fresca.

-S'utilitza per a afeccions respiratòries, otitis, faringitis, bronquitis, 

catarros, laringitis, etc.

GARGARISMES:

Es realitzen amb infusions o decoccions tèbies o fredes segons 

la dolència a tractar, realitzant gàrgares en la gola.

Tirar un xarrup a la boca, realitzar la gàrgara i evitar engolir-ho 

(durada d'uns 15 minuts).

-S'utilitza per a les inflamacions de les vies respiratòries altes 

(gola, faringitis, etc.).

GLOPEJOS BUCALS:

Consisteixen a moure un xarrup d'infusió o decocció en tots els 

sentits dins de la boca.

-S'utilitzen en afeccions bucals i dentals com ara nafres en la 

boca, genives inflamades, flegmons, etc…

COL·lIRIS: 

Els col·liris són líquids usats per a tractar les afeccions dels ulls 

o de les parpelles.

-Han de ser poc concentrats, no irritables i aplicats a temperatura 

tèbia.

-Es recomana realitzar-los amb infusions fetes amb aigua bullida 

durant 5 minuts, o amb decoccions, per a aconseguir una major 

esterilitat.

-Són molt utilitzats els col·liris d'eufràsia, camamilla, timó, cua 

de gat, etc.

CAL TENIR UN ÚS SEGUR DE LES PLANTES MEDICINALS?:

Abans d'aplicar qualsevol tractament amb plantes medicinals 

de forma regular o continuada, és necessari tenir en compte el 

següent:

1r. Davant de qualsevol símptoma estrany, és necessari 

sotmetre's a un diagnòstic mèdic realitzat pels professionals 

competents. Solament després d'açò, es podrà aplicar amb 

seguretat els tractaments a força de plantes medicinals.

2n. Eliminar hàbits nocius per a la salut, i adoptar un estil de 

vida sa.

3r. Usar solament plantes ben identificades.

Informar-se prèviament de les seues propietats, i de les seues 

possibles precaucions i efectes secundaris.

4t. Molta prudència en les dones embarassades, i en els xiquets 

menors de 14 anys.
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LA LOGOTERAPIA O TERAPIA DEL SENTIDO

L
a logoterapia es un tipo de terapia psicológica que se centra 

en buscar el significado de la existencia humana ante el 

vacío vital que puede ser causante de síntomas psicológicos, 

emocionales y físicos. 

Esta teoría fue  desarrollada por el neurólogo y psiquiatra 

austríaco Viktor Emil Frankl (1905-1997), el cual era de origen judío 

y tanto él como el resto de su familia fueron enviados a campos 

de concentración nazis. Cuando acabó la guerra él era el único 

de ellos que consiguió sobrevivir.

Frankl desarrolló su teoría y terapia psicológica a partir de sus 

experiencias como prisionero, y en 1959 publicó su libro El hombre 

en busca de sentido que se convirtió en un éxito de ventas y obra 

de referencia dentro de la literatura del Holocausto. En el libro 

relata su experiencia en los campos de concentración y confiesa 

que después de una carrera brillante en Viena “pasó a ser tan sólo 

el número 119.104”. 

Frankl no enfoca su escrito a la tragedia experimentada durante 

el tiempo que estuvo en cautiverio, sino que narra sus experiencias 

desde un enfoque psicológico para tratar de entender cómo la 

mente humana trabaja ante ciertas circunstancias de la vida, 

tratando de identificar qué es lo que hace que una persona pierda el 

sentido de la vida y qué pasa una vez que dicho sentido se pierde.

La comida diaria era un plato de sopa aguada y un pedazo de 

pan. El trabajo era durísimo, con temperaturas de hasta veinte 

grados bajo cero en invierno. La tentación diaria de los presos era 

tirarse contra la alambrada electrificada, pero  Frankl se prometió 

no quitarse la vida, sino ponerla al servicio de los demás, aliviar en 

lo posible su dolor. Así, fue como comprendió que “hasta las cosas 

más pequeñas pueden originar las mayores alegrías”. La plenitud 

de la vida está en el amor, en vivir para algo, para alguien, en 

ayudar a cada persona a descubrir y realizar su misión en la vida.

Frankl pensaba que el hombre que se hace consciente de su 

responsabilidad ante los demás, ante la familia, ante el país, no 

puede rendirse ni malgastar su vida en cosas triviales. Pensaba 

que las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras 

vidas, independientemente de las circunstancias en que nos 

encontremos; esta búsqueda de significado constituye la principal 

motivación vital. Además siempre tenemos un cierto grado de 

libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud 

adoptamos ante la adversidad.

Frankl consideraba que la experiencia humana tiene tres 

dimensiones: la somática o física, la mental y la espiritual. Según este 

autor, el origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza 

en la dimensión espiritual, así como la falta de sentido en la vida.

Describió tres tipos de valores que conducían al significado 

y, por tanto, a la felicidad: los valores de creación, relacionados 

con el trabajo y la contribución a la sociedad, los de experiencia, 

relacionados con la interacción con los demás y los de actitud, 

que tienen que ver con la superación del sufrimiento. Para Frankl 

la causa de los trastornos mentales es el significado que damos al 

sufrimiento, y no el malestar en sí mismo. 

Quizás la clave esté en no desistir, sean cuales sean las 

circunstancias, enfocarse hacia todas esas cosas por las que 

merece la pena vivir. Decía Nietzsche que quién tiene un porqué 

para vivir puede soportar casi cualquier cómo, una máxima que 

Viktor Frankl conoció en propia carne y trató de aplicar en sus 

pacientes durante toda su carrera. Porque, al final, todo es una 

cuestión de actitud, ante lo bueno y ante lo malo.

Lo cual viene a decir que quien tiene una meta que merece la 

pena, un ideal por el que luchar, no puede rendirse y su vida se irá 

llenando de sentido aun en las mayores dificultades y sufrimientos. 

“Hasta el dolor puede ser una oportunidad de desarrollo, de 

aprendizaje y de madurez”.

De nosotros depende: rendirnos, lamentarnos o tratar de 

acomodarnos e incluso aprovecharnos del desastre que vivimos; 

o trabajar con decisión y pasión por salir de él, estando incluso 

dispuestos a pagar las consecuencias de nuestra opción por la 

libertad y la dignidad para todos.

El hombre en busca de sentido es una obra que invita a una 

reflexión constante contigo mismo y que transmite el mensaje de 

que es el hombre el que decide si cede ante las circunstancias o 

si se enfrenta a ellas. "A un hombre le pueden robar todo, menos 

una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección 

de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la 

elección del propio camino." Sartre también coincidía con este 

pensamiento al afirmar que "nunca se es más libre que cuando se 

está privado de la libertad" porque -si se tiene consciencia (si no 

se está alienado), de la situación- es cuando se tiene consciencia 

de la necesidad de la libertad.

Así pues, la Logoterapia se concibió como una técnica mediante 

la cual se hace responsable al individuo de su propia historia y 

de descubrir cuál es su propósito y cómo lo va a conseguir. Saber 

qué queremos y hacia dónde vamos es lo que le da sentido a 

nuestra existencia y nos ayuda a hacerle frente a las situaciones 

difíciles. Nos brinda opciones para determinar los caminos que 

queremos elegir para alcanzar nuestras metas y saber cómo 

resolver situaciones problemáticas. 

El elemento central de la logoterapia estriba en el encuentro 

existencial entre la persona que necesita ayuda y la que se 

encuentra en la posición de prestársela. La elección de un método 

y una técnica depende tanto de las características únicas e 

irrepetibles del paciente como de las del terapeuta. Sin embargo, 

la responsabilidad y decisión de cambiar algo negativo en positivo 

está en nosotros mismos, no en nadie más.

Mis mejores deseos para el Año Nuevo y sobre todo, que puedas 

encontrar el sentido o motivación para lograr todo aquello que 

desees. Feliz 2022.
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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: 4- 12- 15- 16- 18- 24- 28

Dies:  5- 8- 9- 11- 17- 21- 27 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina GENER

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: 3- 7- 13- 19- 22- 23- 25- 31

Dies: 1- 2- 6- 10- 14- 20- 26- 29- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 18:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






