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2 Revista El Comtat juliol 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!

Neteja de grafitis en diverses zones del municipi

Desbroçe xarxa municipal de camins

Neteja de llavadors

Desbroçe xarxa municipal de camins

Canvi il·luminació avda. Xàtiva i polígon de Sant 
Cristòfol
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Sin pena ni gloria

E
stem esgotant la legislatura i esgotades estem totes 

d’aquest equip de govern. Quan vostès llisquen 

aquest article ja serà estiu de 2022, ja haurà passat 

la publicació i Cocentaina ja tornarà a tindre els Moros i 

Cristians pels nostres carrers, quines ganes teníem de tornar 

i quina falta ens feia tornar a retrobar-nos després de la 

maleïda Covid-19, veritat?

El cert és que entre la Covid-19 i la falta de ganes i voluntat 

d’aquest equip de govern, aquesta ha segut la legislatura 

del fracàs. Un fracàs absolut i irreparable per al poble de 

Cocentaina perquè els nostres gestors, als quals la ciutadania 

va posar on estan, no han fet res. I dic que no han fet res 

perquè gestionar el dia a dia no es proposar novetats ni dur 

a terme projectes regeneradors per a Cocentaina. 

Cocentaina ha perdut moltes oportunitats aquests darrers 

quatre anys i això és fruit de tindre a un partit aferrat al poder 

que porta molts anys governant i bastint una xarxa clientelar 

molt forta. Per això, necessitem canviar la manera d’entendre 

la política a Cocentaina, necessitem a polítics que escolten 

la ciutadania i que no entren a fer política pel jornal que 

puguen endur-se a casa cada final de mes.

Necessitem fer de Cocentaina un poble generador 

d’oportunitats, on totes puguem viure dignament, on la 

gent torne a parlar en positiu dels polítics de l’Ajuntament i 

no entrem en batalles de sous econòmics que no ens duen 

a cap lloc. Fem política en lletres majúscules, canviem 

Cocentaina i millorem el nostre tros de món entre totes. 

Javier A. Sansalvador Pérez

Secretari local de Més Compromís a Cocentaina

Em preocupa

L
'altre dia pegant una volteta per alguns carrers del 

centre històric contestà, en entrar al carrer Dolors 

m’encontre tota una sèrie de cartells als balcons i 

façanes denunciant la situació tan degradada en què es 

troba el casc antic. Dies després apareixien més cartells 

de denúncia omplint-se quasi tots els balcons i façanes 

demostrant la situació en què s’encontren i el seu estat 

d’abandó en què viuen.

Què denunciaven els veïns?

- “Demanen una partida en els pressupostos municipals per 

a invertir al nucli antic.”

- “Superàvit o mala gestió dels impostos!”

- “Tot Fira i Festa. La resta què?

- “Moltes promeses i pocs fets… Han de caure més cases?”

- “Casc antic degradat + deixat.”

- “El casc antic és la nostra casa i la nostra història. No 

deixeu que desaparega!

Pocs dies després veig que al Ravalet també s’han posat a 

penjar cartells. Alguns cartells deien el següent:

- “Actuació Integral ja!”

- “Sin casco antiguo, LA FERIA NO ES LO MISMO.”

- “Mantingueu en peu les cases dels nostres AVIS!”

Finalment el Raval també ha començat, Alguns deien:

- “Volem un pla urbanístic per al casc històric!”

- “El casc antic està agonitzant!”

- “Si s’afona el Raval, desapareix la nostra història,”

Per fi els ciutadans contestans comencen a adonar-se de 

la situació dramàtica en la qual s’encontren els seus barris 

i carrers. En més de quaranta anys de democràcia, quines 

actuacions urbanístiques s'han fet al casc antic i històric?

El problema és molt seriós. Aquí està el Palau, una de 

les joies culturals i artístiques del nostre poble, està 

desaprofitada. Per què no es fan bones campanyes per a 

donar-lo a conéixer? Sols a FITUR? Per què no feu el mateix 

amb el casc històric, tan ric com és i preferiu abandonar-lo 

i deixar que caiga? Un Ajuntament que cada any obté un 

superàvit d’uns quants milions d’euros, no els dedica per a 

invertir al casc antic?

El pròxim any és un any electoral. Tindrem eleccions 

municipals. Tots els partits esteu jugant amb foc, ja 

que la vostra veu no se sent per cap lloc. No informeu 

periòdicament als vostres veïns del que feu, només us 

recordeu de nosaltres quan venen eleccions. Se us oblida 

que estem en una democràcia per consolidar i la participació 

i la informació és necessària. Ara teniu tots un greu problema 

amb els veïns. Espere que tingueu altura de mires i us poseu 

TOTS a treballar per a donar solucions als veïns afectats i a 

tots els altres. Perquè és un problema que afecta a tota la 

ciutadania contestana.

S O S Casc Antic.

Paco Fuster



FESTES MOROS I CRISTIANS4 Revista El Comtat juliol 2022

Tornem: Publicació 2022
Redacció. Fotos: Paco Sempere. Tresemes fotografia

I 
després de dos anys de silenci, Cocentaina va proclamar 

el dissabte 25 de juny (sempre el darrer dissabte del 

mes de juny) l'esperada arribada de les seues Festes de 

Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit Mártir, uns festejos 

que recuperen el seu format habitual tornant al carrer amb 

normalitat després. La Publicació, l'acte que pregona la 

trilogia festera d'agost, es va desenvolupar a mitjan vesprada 

davant nombrós públic que es va entregar per complet a 

aplaudir als protagonistes de la desfilada i a cantar ben fort 

l’himne de les nostres festes.

És l’inici, on les 16 filaes es comprometen a participar en 

les festes de Moros i Cristians.

L’acte va començar en la Plaça de la Vila amb la rebuda 

per part de l’alcaldessa Mireia Estepa; el regidor de festes 

Octavio Cerdá i el president de la junta de Festes Juan 

Francisco Masanet dels publicadors, adults i infantils, de les 

16 filaes contestanes. A les 19:00 en punt d. Javier Sanchiz, 

rector del Salvador, resava l’Ángelus en record també dels 

festers difunts. Després l'alcaldessa de la Vila, Mireia Estepa, 

va donar permís simbòlic al President de la Junta de Festes, 

Juan Francisco Masanet perquè l'entitat siga la que de nou 

assumisca l'organització de les celebracions. Després del 

ritual protocol·lari la Unió Musical Contestana va interpretar 

l'Himne de Festes i es van soltar uns coloms en record a 

les víctimes de la pandèmia simbolitzant també que la vida 

segueix malgrat les 

Després d'això, la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, 

interpretant “Sant i Faener” de Francisco Valor, va obrir la 

desfilada donant pas als publicadors. 

Els primers a recórrer els carrers de la Vila Comtal van 

ser els cristians i en aquest cas Graciela Llorens va estar 

al capdavant com a formadora de la Filà Contrabandistes 

per ser aquesta formació la que ostenta la capitania de les 

tropes de la creu. Ho va fer al compàs del pasdoble “Peluca 

Capità”, de Santi Revert,  que va sonar amb l’Ateneu Musical.

Graciela Llorens, formadora bàndol cristià

Miguel Palací, formador bàndol moro
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Seguidament van iniciar la seua desfilada els moros 

encapçalats per Miguel Palací com a formador dels 

Bequeteros pel fet que aquesta Filà és la que assumeix la 

capitania de les tropes mores en 2022. La Unió Musical 

Contestana els va acompanyar fent sonar el pasdoble 

“Bohemios del 29” de José Pérez Vilaplana. 

La Publicació des de la plaça de la Vila es va tancar amb 

el pas dels més xicotets, els quals van iniciar el trajecte 

acompanyats de la Unió Musical de Llutxent i el clàssic 

“Paquito El Chocolatero” de Gustavo Pascual Falcó. Isabel 

Jordà dels Contrabandistes i Lucía Agulló dels Bequeteros 

van guiar com a formadores a les seues respectives 

esquadres i ho van fer també molt contentes de poder gaudir 

d'un instant que venien esperant des de 2020.

Els publicadors infantils van acudir al Monument a Sant 

Hipòlit Màrtir per a realitzar una ofrena floral al Patró. 

Després, passades les huit i mitja de la vesprada, majors i 

infants, van confluir en la part alta del Passeig del Comtat i 

des d'ací van desfilar fins a la Plaça Alcalde Reig on davant 

de l'escultura del Patró va finalitzar la Publicació. 

Després, de l’entrega d’un detall als publicadors infantils 

per part de la Junta de Festes, cada filà va acompanyar als 

seus representants i ràpidament a sopar a la seu perquè 

a partir de les 23h començaven les tradicionals i típiques 

voltetes.

La nit va finalitzar amb l'actuació de l'Orquestra Titànic 

en el recinte firal.

Publicadors infantils 2022

Bàndol cristià infantil. D’esquerre a dreta:

Contrabandistes: Ainoa Cerver Díaz

Cavalleria Ministerial: Gerard Sanpascual Nadal

Maseros: Kike Pascual Marset

Cruzados: Javier Pascual Sánchez

Almogàvers: Ximo Eke Maíquez

Gentils: Rafael Vilaplana Morillo

Cavallers de Llúria: Carles Ferrándiz Pascual

Contestanos: Martina Martínez PérezIsabel Jordá, formadora bàndol cristià infantil

Lucía Barrachina, formadora bàndol moro infantil

Bàndol moro infantil. D’esquerre a dreta:

Bequeteros: Joan Agulló Barrachina

Llana: Marta Moltó García

Muladís: Elena Agulló Barrachina

Manta Roja: Elena Forcadell Sancho

Mudéjares: Milagro Aznar Torró

Guardia Jalifiana:Hugo Blasco Peñalver

Kabileños: Alejandro Barber García

Bereberes-Borts: Hugo Colomina López
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Publicadors 2022

Bàndol cristià. D’esquerre a dreta:

Contrabandistes: Judit Pla Llorens

Cavalleria Ministerial: Cristina Calbo Moncho

Maseros: Kike Pascual Mur

Cruzados: José David Pascual Motos

Almogàvers: Salvador Maíquez Richart

Gentils: Rafael Vilaplana Cortés

Cavallers de Llúria: Natxo Ferrándiz Briva

Contestanos: Ivan Catalá Gisbert

Bàndol moro. D’esquerre a dreta:

Bequeteros: Lucas Palací Moncunill
Llana: José Antonio Moltó Pérez
Muladís: Marcela Agulló Soler

Manta Roja: María Carbonell Llopis
Mudéjares: Jaume Aznar Pascual

Guardia Jalifiana:MªJosé Peñalver Pérez
Kabileños: Sergio Barrachina Cantó

Bereberes-Borts: Rubén Colomina Arroyo

La filà Mudèjars guanya el campionat de cotos
Redacció

C
om hem vist, ja tenim la festa publicada, comença el 

comte enrere per a les esperades i ansiades festes 

de 2022.

Després de dos anys de pandèmia, la Junta de Festes 

presidida per JuanFrancisco Masanet, està treballant de 

valent per a l’organització de les mateixes, recuperant també 

diferents actes que el que feien era unir filaes.

Doncs bé, enguany s’ha représ el campionat de cotos 

que es va disputar el passat mes de juny. El primer cap 

de setmana de juliol, a banda de la presentació de càrrecs 

i cartell, tindrem també el campionat de futbet sala, però 

d’açò ja donarem comte en l’especial de festes que tindrem 

en l’edició d’agost.

Ara ens quedem amb el campionat de cotos on joves 

i veterans se la jugaven a les cartes. La final va estar 

emocionant, disputada entre quatre veterans: dos dels 

Mudèjars (els germans Torró, Vicent i Pep) i dos dels 

Bequeteros (Rafael Lledó i ….). A la fi la sort o l’estratègia es 

va decantar per Pep i Vicent, proclamant-se la filà Mudèjars 

campions del torneig de cotos 2022. El premi, ben sucós 

per a compartir en la filà, un cuixot.

Filà Bequeteros. Semifinalistes cotos Filà Mudèjars. Campions cotos.
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José Torró i Maria Dolores Franco prenen  possessió de 
la presidència de la Pia Unió 2023-2025
Redacció

C
om ja vam avançar en l’edició passada de la revista 

Cocentaina. El Comtat, José Torró i Maria Dolores 

Franco són els nous presidents de la Pia Unió Mare 

de Déu del Miracle per al trienni 2023-2025. Tanmateix, en 

el comunicat emés per la mateixa Pia Unió, es donaven a 

conèixer els noms dels membres que conformaran dita junta.

Doncs bé, el dissabte 11 de juny, als peus de la Mare de 

déu, Ana Masanet i José Luis Molina cedien, de manera 

oficial, el càrrec als nous presidents i nova junta, va ser en 

una Eucaristia celebrada al Monestir i oficiada pel director 

espiritual de la Pia Unió, d. Eduardo Rengel.

Un a un, es van posar la medalla que implica compromís i 

servici a l’hora d’organitzar la festa de la Patrona contestana. 

Per davant tres anys on no sols està la trilogia, sinó que ara ja 

estan treballant en el que serà la setmana d’exaltació del Mig 

Any de la Mare de Déu a octubre, en la Fira...sense oblidar 

que cada 19 de mes, es celebra Missa al Monestir amb 

la possibilitat de presentar als recent nascuts a la Mareta.

El mes passat els vam posar nom, aquest posem cara a 

la nova junta de la Pia Unió: Presidents: José Torró i Maria 

Dolores Franco. Junta : Patrícia Gilabert Piera, Rafael Bravo 

Valls, Asunción Jordá Giner, Elisa Soler Bonet, Pepa Vañó 

Valls, Gloria Cerdá Bernabeu, Adela Gómez Ferrándiz, 

Ernesto Ferrándiz Briva, Alfredo Ruiz Rodríguez, Mari 

Nieves Pascual Mur, Ruben Blasco Ripoll, María Moltó 

Moltó, Juanjo Llorens Gilabert, Mateo Soler Gironés, German 

Palací Miñana, Juan Carlos Vicent Blanes, Mateo Barrachina 

Vidal, Mariola Micó Bravo, Aitana García Pascual i Dimas 

Botella Montava.

La Pia Unió Mare de Déu del Miracle organitza una nova 
edició del concurs de fotografía
Redacció

“U
na imatge val més que mil paraules”. Sota aquesta

premissa, la Pia Unió Mare de Déu del Miracle 

ha convocat una nova edició del concurs de 

fotografia. L’objectiu, mostrar la devoció i les particularitats 

i peculiaritats de la festa de la Patrona Contestana.

El concurs amb premis en metàl·lic, està dirigit a tot aquell 

que no siga professional de la fotografia i les imatges han de 

correspondre a moments viscuts en les festes patronals de 2022.

Cada participant pot presentar un total de cinc fotografies i 

el termini d’acceptació d’imatges serà fins a l’11 de setembre.

A la pàgina web de la Pia Unió (www.virgendelmilagro.

es) podreu trobar les bases (també s’adjunten en aquesta 

nota en format pdf).

Des de la Pia Unió animen a la gent a participar en dit 

concurs “hui en dia tots tenim mòbil i de segur que hem pres 

fotografies dels diferents moments de la trilogia mariana. 

La Mare de Déu és el tresor més apreciat que tenim i 

entre tots fem possible la festa, per tant, ens agradaria que 

compartíreu eixos moments que per a vosaltres han sigut 

significatius i hem immortalitzat gràcies a les fotografies”, 

assenyalen els presidents de la Pia Unió, Maria Dolores 

Franco i José Torró.

El jurat estarà format per professionals de la fotografia i 

qualificarà les fotografies tenint en compte tant la qualitat 

d'aquestes, com el reflex representatiu de l'essència de les 

Festes de la Mare de Déu.

Foto guanyadora de l’any passat. Bea Cortell



ACTUALITAT8 Revista El Comtat juliol 2022

El Patronat organitza i celebra la festa del Sagrat Cor de 
Jesús enmig de l’any del centenari de la seua fundació
Redacció

S
eguint el calendari cristià, una vegada celebrada la 

festivitat del Corpus Christi, festegem el Sagrat Cor de 

Jesús, i ací a Cocentaina, l’advocació del Sagrat Cor 

ens du al Patronat.

El Patronat està d’aniversari, celebra el centenari de la 

seua fundació oficial per part del recordat sacerdot Mossén 

Eugenio Raduán. Va ser en 1922 quan aquest espai va 

començar a funcionar convertint-se en tot un referent de 

l’activitat cultural, lúdica i esportiva al poble.

Les iniciatives per a commemorar aquesta efemèride van 

començar ja al desembre amb el Betlem del Patronat muntat 

per Vicent Valor i aquest juny han tingut els dies màxims 

amb els habituals actes amb motiu de la festivitat del Sagrat 

Cor de Jesús. Amb tot, des de la junta presidida per Jordi 

Boyero, també s’ha pintat en la façana de l’edifici, el logo 

del centenari del Patronat.

Els mateixos van arrancar la setmana passada amb la 

col·locació de l'ornamentació de l'entorn del Patronat i el 

partit de futbol de veterans.

Dilluns 20 de juny començava la vesprada amb les 

activitats per als més menuts: campionats de peonza, de 

futbol 3x3, d’escacs, futbolins, tenis taula i molts tallers 

que van congregar a un gran nombre e xiquets a la seu 

del Patronat i al pati on també hi havia un Castell inflable.

Dimarts tenia lloc l'actuació de la Rondalla i la Coral 

“L'Amistat” que va estar condicionada pel fort aiguat que 
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va caure en la Vila Comtal.

Dimecres cinefòrum i ja dijous va tindre lloc la posada 

en escena de dos sainets de la mà del Grup de Teatre del 

Patronat titulats “Orxata i aigua civà” i la “Clavellina del 

Barri”.

El dia gran va ser divendres 24 de juny amb la celebració 

de l’Eucaristia, oficiada pel pare Juan i concelebrada per 

d. Eduardo Rengel, d. Javier Sánchiz i d. Rafael Valls i la

processó on de nou els xiquets de primera Comunió es van 

convertir en els portadors de la imatge del Sagrat Cor.

També, en el trajecte de la processó es va descobrir una 

placa commemorativa a la casa natal de Mossén, al carrer 

Pere Cetina.

Una vegada arribats al Patronat, el grup de danses del 

Patronat va oferir dues danses tradicionals assajades sota el 

treball de Reyes Sandoval i es va procedir als homenatges 

que anualment realitza el Patronat.

Per una banda a la Germandat Sacerdotal de Cocentaina 

que enguany celebra els 60 anys de la seua fundació i a 

Juan Carlos Cortell Blasco, homenatge a títol pòstum, ell va 

ser el primer president esportiu del Patronat.

L’acte seguia amb l’entrega de trofeus als guanyadors dels 

campionats del dilluns i a l’equip de hàndbol femení infantil 
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que s’ha creat al sí del Patronat.

La jornada va concloure amb les paraules de d. Eduardo 

Rengel, director espiritual del Patronat.

El centenari encara té més coses previstes que aniran 

omplint l’any: està previst la publicació d’un llibre i també 

l’organització de la Cavalcada 2023.
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L’Arxiconfraria del Santíssim Sagrament organitza la festa 
del Corpus Christi
La junta presidida per Reme Palacios i José Valls han recuperat els balls tradicionals 
i muixerangues en la processó del Senyor Sagramentat
Redacció

C
ocentaina va celebrar el diumenge 19 de juny la 

festivitat del Corpus Christi amb el format habitual que 

aquesta tradició tenia abans de la pandèmia.

Des del dijous i fins al dissabte es va desenvolupar el 

tridu previ al dia gran del Corpus a la Parròquia de Santa 

Maria. Ja l'últim dia, en concloure els oficis religiosos, es van 

interpretar diversos balls populars en la Plaça Cardenal Férriz 

a càrrec del Grup de Danses Cocentaina i es van encendre 

cinc fogueres, una tradició genuïna de la Vila Comtal que 

s'ha recuperat en els últims anys. La jornada de vespres va 

finalitzar amb la Vigília Extraordinària del Corpus, passades 

les onze de la nit, de la mà de l'Adoració Nocturna.

El diumenge va destacar l'ornamentació dels carrers pels 

quals anava a discórrer la processó amb herbes aromàtiques 

(sàlvia sobretot) mentre que a les sis de la vesprada va 

començar la Missa solemne interparroquial en la qual 

van tindre un paper destacat els xicotets que han rebut 

enguany la Primera Comunió. La processó va partir des de 

Santa Maria passades les 19:00h i nombrosos fidels van 

acompanyar al Santíssim Sagrament, portat aquesta vegada 

en andes i baix pal·li. Al llarg del recorregut es van efectuar 

les típiques parades d'adoració a Jesús Sagramentat en els 

altars adornats per a l'ocasió al costat del Monestir de la 

Mare de Déu del Miracle, la plaça del Mercat, la plaça de 

la Vila i el Pla de la Font.

Com a novetat i seguint amb l’empeny de recuperar 

les tradicions dels nostres avantpassats, enguany es 

van recuperar les tradicionals “danses” que es ballaven 

obrint la processó amb el grup de Danses Cocentaina, i 

l'acompanyament de la colla Mal Passet, van oferir balls 

populars com “Els Arquets” o “La Magrana” incorporant-se 

també a l’inici de la processó el grup de muixeranga Penyeta 

Blanca de Cocentaina amb diverses evolucions.

La processó del Corpus Christi va finalitzar dins de 

Santa Maria, després del tret d'una traca.
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L’Ajuntament de Cocentaina dona compte de la liquidació 
de 2021 amb 6.601.875,67€

L’Ajuntament de Cocentaina busca solucions als incidents 
violents

A 
meitat de juny, Cocentaina vivia alguns episodis 

conflictius que alteraven la vida de la ciutadania, 

protagonitzats, en la seua majoria per persones que 

van entrar de forma il·legal a Espanya, però també per algun 

jove contestà.

La policia local va haver d’intervindre en diverses ocasions 

en baralles i altercats causats per persones baix l’efecte de 

les drogues on, a més, un d’ells portava una navalla i una 

pistola d’aire comprimit. Aquest home va ser l’únic detingut 

i va passar a disposició judicial.

El matí de dijous la regidora de Seguretat Ciutadana, Eugenia 

Miguel, i el cap de la Policia Local Municipal es van reunir amb 

el subinspector de la Brigada d’Estrangeria del Cos Nacional 

de Policia d’Alcoi per tractar l’assumpte i saber com es podien 

agilitzar els tràmits d’expulsió al seu país d’origen: Marroc.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, es va 

comunicar la vesprada de dijous amb la Subdelegada del 

Govern per tal d’informar-la sobre els successos i demanar 

una actuació contundent contra aquests delinqüents «que 

estan fent-nos la vida impossible». Afegia que «necessitem 

que les persones que reiteradament cometen un delicte 

siguen allunyades del nostre poble ja. Estem farts, ens dona 

igual que siguen de Cocentaina o estrangers, no els volem 

ací i necessitem que la justícia actue amb força i no deixe 

en llibertat a qui demostra continuadament que no té gens 

d’interés a respectar les lleis i els drets de la resta de veïns. 

NP Ajuntament de Cocentaina. Imatge: Policia Local de Cocentaina

Aquesta situació és insuportable per a tots, crea malestar 

i inseguretat en el municipi i necessitem que totes les 

institucions col·laboren per donar-nos una solució i allunyar 

a aquesta gent de Cocentaina».

Per la seua banda, Eugenia Miguel explicava que «la 

setmana passada la policia local va fer l’esforç de fer hores 

extres per donar-li al poble una major seguretat, però causa 

molta impotència que es detinga a un delinqüent i que a 

les 24 h torne a estar als nostres carrers obrint cotxes o 

amenaçant a la gent. Afortunadament la celebració de la 

Publicació va ser tranquil·la i no va haver-hi incidents a 

destacar, més enllà d’algunes denúncies a conductors baix 

l’efecte de la cocaïna».

Des de l’ajuntament assenyalen que denunciar és 

fonamental perquè aquests delinqüents vagen acumulant 

faltes i se’ls processe com cal, amb tot el pes de la llei.

NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina dona compte de la 

liquidació de 2021, amb un romanent de tresoreria de 

6.601.875,67€, dels quals al voltant de 2.200.00 ja han 

segut incorporats per a diverses inversions, al recalcar que 

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

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

Quant a les inversions i les incorporacions del romanent de 

tresoreria es duran a terme la renovació del primer tram del 

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

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

Vell de Benilloba amb 44.000€ i 40.000€ respectivament. 

També es realitzarà la compra de diverses càmeres de 

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

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

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

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

juntament amb la d’execucions subsidiàries (demolicions 

de vivendes en mal estat), amb quasi 100.000€ i s’han 

incorporat 50.000€ per a la partida de subvencions a les 

rehabilitacions de façanes i cobertes.

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

suplement de crèdit de més de 2.000.000€ aprovat pel 

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

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

i un crèdit extraordinari aprovat pel Partit Socialista, el Partit 

Popular i Ciutadans.

La regidora d’Hisenda Mariona Carbonell explica que 

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

suplement de més de 2.000.000€ que hem portat per a 

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

s'hagués aprovat per unanimitat de la corporació. Durant 

els pròxims mesos portarem més inversions de totes les 

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

és fins a quan ens permet la legislació utilitzar el romanent 

de tresoreria. Una llàstima que no haja estat aprovat per 

unanimitat quan son inversions tant important,  demanen 

demanen i després quan tenen l’oportunitat d’aprovar 

inversions per a Cocentaina no ho fan.»
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Cocentaina modifica l’ordenança de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU) o plusvàlua 
NP Ajuntament de Cocentaina

E
n el passat plenari es va aprovar per unanimitat 

la modificació de l’ordenança de l’impost sobre 

l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 

també conegut com a plusvàlua, un impost local que es 

liquida quan hi ha una transmissió d’un immoble.

Aquesta modificació consisteix a adaptar l'ordenança a les 

últimes sentències del tribunal suprem en el qual s’estableix 

que sols tinguen de fer efectiu aquest impost els que hagen 

tingut un increment real del valor del terreny i no en tots 

els casos, com fins ara. Des de 2017 estan duent-se a 

terme sentències tant del tribunal Suprem com del tribunal 

Constitucional en les quals s’acredita que no hi ha hagut 

increment real quant als terrenys objecte de la transmissió 

i, per tant, declaraven nul·les les liquidacions en els casos 

que no hi havia increments reals dels béns.

A banda, des de la Regidoria d’Hisenda s’ha considerat 

oportú establir unes bonificacions per als casos en què 

s’haurà de liquidar fins al 50% quan la transmissió 

constitueix vivenda habitual, i del 30% quan no és vivenda 

habitual. Segons comenta la regidora de l’àrea, Mariona 

Carbonell «hem adaptat l’ordenança a la realitat i en base 

a les sentències dels diferents tribunals , ja que, si no hi 

ha increment, no hi ha motiu per a liquidar aquest impost 

als contribuents, a banda que ja portàvem temps estudiant 

establir bonificacions. Amb açò s’intenta rebaixar d’alguna 

manera la pressió fiscal sobre els ciutadans de Cocentaina».

Ecoparc mòbil del Consorci Terra
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'objectiu és facilitar el reciclatge a la població d'aquells 

residus que no es poden depositar en els contenidors 

tradicionals i que amb aquest servei itinerant els resulte 

molt més còmode, ja que l'ecoparc mòbil se sol situar en 

llocs cèntrics o de fàcil accés de les poblacions. 

D'altra banda, a partir del 4 de juliol es posarà en marxa la 

Xarxa d'Ecoparcs del Consorci Terra, amb el funcionament 

de tres unitats d'ecoparcs mòbils dels quals ja disposa 

el consorci i que han sigut adquirides amb subvencions 

de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, durant aquest 

període transitori de dos anys i en el qual també es 

construiran i adaptaran els 14 ecoparcs fixos que estan 

previstos , així com les cinc àrees d'aportació. 

Durant tots els dimarts i dijous es podrà reciclar en 

l'ecoparc mòbil.

Dies de recollida i ubicació:

Dimarts: Plaça Venerable Escuder (mercat): 7.00 h a 15.00h

Dijous: Pàrquing recinte Fira ( El Teular) :  7.00 h a 15.00h

Cocentaina ha rebut l’‘Espai Labora’
NP Regidoria d’ocupació

C
ocentaina ha rebut durant els dies 15 i 16 de juny 

un autobús equipat i adaptat com a oficina ‘Espai 

Labora’ en el que persones especialitzades ofereixen 

informació a la ciutadania. Entorn d'un centenar de veïns 

s'han acostat a realitzar gestions en el Bus labora, que ha 

facilitat la proximitat del servei sense haver de desplaçar-se.

S'ha rebut informació sobre alguns serveis de Labora com 

buscar treball o formació, renovar la targeta de desocupació, 

crear un currículum o aprendre a utilitzar les diferents 

aplicacions, entre altres coses. Les persones en desocupació 

han aprofitat per a buscar ofertes de treball, conéixer l'app 

GVA Jobs o apuntar-se al Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil entre altres coses. I les persones ocupades també 

han pogut realitzar consultes, gestions i conéixer l'app GVA 

Punt Labora.
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L’Ajuntament de Cocentaina col·loca plaques de carrers 
amb el nom popular
Aquesta iniciativa és fruit d’una proposta al Pressupost Participatiu de 2021

NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina, a través de les regidories de 

Cultura, Promoció del Valencià i Participació Ciutadana, 

ha posat en marxa una de les propostes del Pressupost 

Participatiu de l’any passat en la qual es demanava que es 

retolaren els carrers amb el nom popular. 

Hi ha molts carrers que no són coneguts pel seu nom 

oficial, sinó d’una manera més popular i tradicional que 

sempre té una història darrere que ens parla de com som, 

del nostre tarannà, o simplement de quina funció tenia el 

carrer o el punt en concret.

El treball que s’ha efectuat ara ha consistit a col·locar 

una xicoteta placa, amb unes dimensions de 30 x 15 cm, 

davall de l’actual rètol amb el nom oficial, de manera en 

la plaqueta s’indica el nom popular del carrer i una breu 

descripció, si cal, sobre el personatge o el concepte en 

qüestió. L’objectiu ha sigut mantenir viva la memòria de 

les denominacions tradicionals de les vies urbanes de 

Cocentaina amb la finalitat que no s’obliden i es mantinguen 

el més vives possible.

En total han sigut 35 les plaques que s’han col·locat i 

alguns exemples de vies i punts són els següents: Carrer 

del Pintor Espinosa- Carrer Nou; Carrer Cervantes - Carrer 

de Fora; Carrer del Bisbe Estanya, al cantó del Passeig 

del Comtat - Porta del Sol; Carrer del Bisbe Mallol - El 

Ravalet; Carrer de la Santíssima Trinitat - Carrer Gitanos; 

Plaça del Venerable Escuder - Plaça del Mercat, Plaça 

d’Anselmo Martí - El Camet... I algunes denominacions 

menys conegudes, però igualment tradicionals, com ara 

el carrer de la Sagrada Família, el nom popular del qual és 

Apreta-panxes o Pretapanxes,  i el motiu segurament és per 

l’estretor del carrer; o el carrer de Sant Hipòlit, que s’ha dit 

sempre de manera popular la placeta del Fossar, ja que al 

segle XV feia de cementeri parroquial, que va estar vigent 

fins al segle XIX, quan va començar a funcionar l’actual.

L’estudi i la recopilació dels noms populars l’ha portat a 

terme l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià a partir 

del llibre de Francesc Jover, Carrers de Cocentaina, editat 

en 2002 per l’Ajuntament de Cocentaina. Així mateix, s’ha 

aprofitat per a detectar plaques de carrer que falten o per 

a anotar-ne algunes que cal reemplaçar.

Tant la regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, 

com també el regidor de Cultura i Promoció Lingüística, 

Ivan Jover, que han participat activament en el disseny, 

la producció i la col·locació de les plaques, s’han mostrat 

molt il·lusionats amb el projecte, ja que dona visibilitat a 

una part de la història i de les tradicions de Cocentaina que 

moltes vegades oblidem o queda oculta. Així mateix, han 

comentat la possibilitat de treballar un projecte de ruta pels 

carrers que tenen nom popular a fi de poder explicar-los 

més detingudament i han mostrat el seu agraïment tant 

a les persones que van presentar la idea, com també a la 

resta de persones que han possibilitat que finalment aquesta 

proposta haja pogut veure la llum.
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Presentada l’Aitex Terra Trail, una gran cursa de 172 km 
que unirà 4 comarques

E
l passat dimecres 8 de juny es va presentar a la Seu 

d’AITEX la que serà la I Edició AITEX TERRA TRAIL, 

una gran cursa de muntanya que recorrerà el Comtat, 

l’Alcoià, la Marina Baixa i la Vall d’Albaida i que pretén ser 

un referent al sud d’Europa.

Aquest és la nova proposta feta per AITEX, amb la 

col·laboració de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, que 

naix amb l’objectiu de dinamitzar les nostres comarques, 

fomentar l’esport i crear un producte turístic d’esport com 

a referent internacional. A més, hi haurà una aportació 

econòmica solidària a l’Associació Valenciana d’Esclerosi 

Lateral Amiotròfica, per a contribuir en l’ adquisició de 

dispositius que faciliten la comunicació als afectats.

La proposta consta de quatre modalitats:

"PRO – 152 km i 7090+ | Eixida i arribada en la nova 

Seu d'AITEX a Alcoi i amb pas per 12 municipis de 

la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, entre altres 

Cocentaina. Des del km 44, i coincidint amb l'inici de la 

modalitat marató, s'incorpora una novetat a la carrera: els 

corredors d'ultra-distància podran anar acompanyats dels 

seus amics a fi de realitzar els últims quilòmetres junts.

MAX – 44 km | Eixida a Muro i arribada a la seu d'Aitex. 

EXPERT - 21 km. | És el recorregut més popular i la modalitat 

en què l'organització està treballant perquè s'incloga en el 

calendari de lliga de carreres federades de muntanya per 

NP Mancomunitat El Comtat i l’Alcoià

a l'any 2023, amb eixida i arribada a la nova seu d'AITEX 

a Alcoi.

VERTICAL – 7 km i 450+. | Mig quilòmetre vertical amb 

eixida i arribada a Banyeres de Mariola. Pujada a la penya 

La Blasca.

L’obertura de les inscripcions es farà el pròxim 27 de juny 

del 2022 en https://aitexterratrail.com/

Ivan Jover, gerent de la Mancomunitat i regidor de Turisme 

de Cocentaina, ha destacat la importància que tindrà 

aquesta gran prova per a Cocentaina i les nostres comarques 

d’interior a l’hora de cohesionar el territori i contribuir a 

generar riquesa als pobles, com també donar a conèixer 

l'extraordinària bellesa del nostre paisatge rural.
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Col·lectiu-Compromís lamenta que Cocentaina no faça 
res pel Dia Mundial del Medi Ambient
La coalició contestana denuncia que l’Ajuntament no ha organitzat res per commemorar 
el Dia Mundial del Medi Ambient i la formació planteja que s’instal·len plaques solars 
en els edificis públics.

NP Col·lectiu-Compromís

E
l 1975 Nacions Unides, va declarar el 5 de juny per 

celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient per generar 

consciència de la necessitat de protecció del medi 

ambient i sensibilitzar sobre les qüestions ambientals. En 

canvi, a Cocentaina no s’ha fet res per commemorar el Dia 

Mundial del Medi Ambient.

En aquest cas, des del Col·lectiu-Compromís lamenten 

que l’equip de govern no haja planificat ni organitzat res per 

aquesta efemèride i que tampoc s’avance en Cocentaina en 

polítiques mediambientals. Des del Col·lectiu-Compromís 

aposten, com han proposat en diferents ocasions, que els 

edificis municipals de Cocentaina tinguen plaques solars 

per al seu autoconsum i que s’invertisca en els edificis 

municipals per ser eficients energèticament.

Col·lectiu-Compromís denuncia que l’Ajuntament no ha 
tret les ajudes per a façanes ni en 2021 ni en 2022
La coalició contestana demana que es traguen les ajudes a façanes i que l’equip de 
govern deixe d’abandonar el nucli antic.
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís ha demanat a l’equip de govern 

que traga les ajudes per a façanes de l’any 2021 i 2022. 

La convocatòria d’aquestes ajudes per a façanes no 

s’ha publicat ni en 2021 ni en 2022. Per això, el portaveu de 

la coalició contestana a l’Ajuntament, Jordi Pla, ha demanat 

a l’equip de govern “que traga les ajudes per a rehabilitar les 

façanes i cobertes d’este any i de l’any passat. No pot ser 

que no s’hagen publicat estes ajudes que són fonamentals 

per a millorar el nucli antic”.

“No entenem la desídia que té l’equip de govern per 

actuar en el nucli antic. L’últim exemple és que no han tret 

les ajudes d’este any i de l’any passat i per a rehabilitar les 

façanes i cobertes. L’equip de govern porta massa anys 

sense actuar en el nucli antic i no traure aquestes ajudes 

és condemnar una vegada més al deteriorament del nucli 

antic”, ha afirmat Pla.

Per això, des del Col·lectiu-Compromís demanen que es 

publique la convocatòria d’aquestes ajudes i que es treballe 

en mesures concretes i reals per a la millora del nucli antic.
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Col·lectiu-Compromís demana la reparació urgent del 
mur de Sant Cristòfol
La coalició contestana demana que es repare el mur de Sant Cristòfol en l’explanada 
de les taules per mantenir en condicions el paratge.
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís demana la reparació urgent 

del mur de Sant Cristòfol. Per a la coalició contestana, 

el paratge de Sant Cristòfol és un lloc a mantindre i 

potenciar. En els últims anys, des de la formació s’han fet 

diferents propostes per a la millora de la neteja del paratge 

i per a fer de l’edifici de Sant Cristòfol ‘la porta de la Mariola’ 

després de cinc anys amb el restaurant tancat i sense servei.

Ara, davant la solsida en el mur de la zona de dalt on 

estan les tauletes, el Col·lectiu-Compromís planteja la seua 

reparació urgent. “És urgent que s’actue i que es repare 

el mur que ha caigut. També és urgent que es solucione 

el despreniment de roques i que es previnguen aquestes 

situacions. La seguretat de les persones és el més important i 

el manteniment i la imatge del paratge també són rellevants”, 

destaca Jordi Pla, portaveu de la formació a l’Ajuntament.

En definitiva, des del Col·lectiu-Compromís a través del 

seu portaveu a l’Ajuntament, Jordi Pla, demanen la reparació 

urgent del mur caigut i del despreniment de roques millorant 

la seguretat de les persones i mantenint el paratge en bones 

condicions per al mesos d’estiu. Així com, l’obertura dels 

serveis del paratge i la seua neteja.

Millor programació i més participació, propostes del 
Col·lectiu-Compromís per al Fira Fest
La programació ha d’adequar-se en quant a continguts i horari i tenint participació 
del Consell de Fira segons el Col·lectiu-Compromís.
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís ha lamentat que la primera edició 

del Fira Fest s’haja fet sense informar, ni consultar ni 

fer partícep al Consell de Fira. Segons el reglament del 

Consell de Fira, “és un órgan consultiu i de participació, en 

tot allò referent a l’organització, funcionament i promoció de 

la Fira de Tots Sants de Cocentaina.”. També té com a funció, 

“informar i participar en la formació del programa d’activitats, 

espectacles i exposicions que es realitzen durant o amb 

motiu de la Fira, així com de les subvencions municipals 

que es concedisquen”. Segons el portaveu del Col·lectiu-

Compromís, Jordi Pla, “és evident que no s’ha convocat al 

Consell de Fira per decidir fer el Fira Fest i encara menys per 

consensuar la seua programació. Durant estos anys estem 

veient com l’equip de govern està marginant cada dia més 

al Consell de Fira, actuant de manera unilateral”.

Des del Col·lectiu-Compromís alerten que hi havia 

actuacions programades a males hores, com la de Mireia 

Vives i Borja Penalba, que són referents en la música en la 

nostra llengua.
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El casco histórico y las políticas de reactivación
Ray Montava

E
s absolutamente cierto que los propietarios son los 

únicos responsables de sus casas y que la injerencia 

de la administración ante la desidia de algunos solo 

se justifica con carácter subsidiario, cargando siempre los 

costes de las actuaciones al legítimo responsable. Pues 

una de las obligaciones de todo propietario es mantener 

su vivienda en buen estado quedando la inobservancia de 

esa exigencia a merced de consecuencias como la puesta 

en marcha de procesos sancionadores cuya figura principal 

son las multas coercitivas. Aquellos que sí cumplen sus 

obligaciones no tienen por qué cargar a pérdida el coste de 

las obligaciones de terceros. Salvo causas, muy puntuales, 

de fuerza mayor.

Es censurable que existan casas que son propiedad 

municipal en mal estado. En estos casos hay que exigir la 

máxima celeridad de las actuaciones para su conservación 

y la puesta en marcha de medidas urgentes para acelerar 

los trámites que se hayan enquistado por cualquier razón. 

La administración debe dar ejemplo.

Pero precisamente por la dificultad de gestionar 

los inmuebles que son propiedad municipal y porque 

previsiblemente las ejecuciones subsidiarias irán a más 

en los próximos años, consideramos un error fatal tomar 

como buena cualquier política basada en la adquisición 

de aún más inmuebles. Pues no soluciona el problema de 

raíz que es la falta de atractivo. Dicho de otro modo, si para 

el propietario es más rentable dejar caer la vivienda que 

asumir los costes de su conservación, nada indica que para 

la administración pública ese solar vaya a tener un valor 

extra. Y dicho problema no se puede contrarrestar instalando 

parques allá donde haya un solar o un edificio en mal estado 

porque no aplaca el problema de base y acaba generando 

unos costes de conservación cuyo valor social es dudoso.

Uno de los problemas de base (y el más invisible) es que 

que existe una enorme sobrerregulación y una cantidad 

ingente de burocracia que desincentiva el interés de nuevos 

propietarios por adquirir una viviendas o instalar negocios 

en el casco histórico. La ingente cantidad de legislación 

sobre conservación del patrimonio, su carácter fuertemente 

restrictivo y la aplicación homogénea para todos los edificios 

del casco histórico provoca una alarmante falta de libertad 

para que los particulares puedan realizar modificaciones 

en sus casas y reniega, a la larga, a barrios enteros a un 

paulatino éxodo de vecinos y a un carácter contemplativo 

muy alejado de su uso real: que es vivir allí. Incluso las 

restricciones sobre los negocios que se quieren instalar son 

un escollo que resta incentivos a la empresarialidad, tan 

necesaria para dar vida a nuestras calles.

Frente de las políticas que abogan mayor intervención 

política (de la que ya existe) y que protagonizan discursos 

fáciles en contextos de agitación social como el que vivimos; 

construir viviendas sociales, una tienda de souvenires 

municipal o instalar parques en los solares son algunos 

ejemplos. Consideramos que debemos centrar nuestros 

esfuerzos en reducir la burocracia y flexibilizar exigencias 

que, en muchos casos, son inverosímiles; un ejemplo 

reciente es cómo el plan de protección de la muralla ha 

permitido que las viviendas del casco histórico sí puedan 

instalar placas solares ya que se ha suprimido el criterio 

previo que hacía que si eran vistas desde el castillo 

fueran prohibidas (ya me dirán como se instala una placa 

solar que no se vea desde el castillo). Es un ejemplo de 

muchas prohibiciones que en los próximos años debemos 

ir reduciendo hasta llegar a las justas y razonables que 

permitan mantener la esencia de nuestras calles sin que los 

propietarios tengan mayores problemas y así, conseguir que 

sea la acción de la gente la que haga del casco histórico un 

lugar atractivo, vivo.
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Trobada Comarcal d’EUPV

E
l diumenge dia 12 va ser un dia molt especial per al 

col·lectiu d'EUPV. Tingué lloc una jornada de germanor 

i retrobaments entre amigues i amics de l'organització 

d'esquerres a la comarca. A la trobada es va viure una part 

molt emotiva amb el reconeixement a companyes i companys 

d'EUPV que des dels Ajuntaments o als moviments socials o 

sindical han dedicat gran part de les seues vides defensant 

el projecte i els ideals que representa EUPV. Els homenatjats 

foren, per Muro Josep Pascual (Tari), Francesc Valls i Silvia 

Pacual. Per Cocentaina Nando Albors. Per Onil José Antonio 

Martínez. Per Alcoi Fausto Botí i Mari Linares, Emili Castelló 

i Amada Calatayud. 

L'acte fou conduït pel Coordinador Comarcal Sergi Rodríguez 

i va comptar amb la presència de la Coordinadora General 

d'EUPV i Consellera de participació, transparència, cooperació 

i qualitat democràtica Rosa Pérez, i d'Estefania Blanes, veïna 

d'aquesta comarca i diputada a les Corts Valencianes. Tot 

acompanyat de música, dinar i tertúlia dels assistents.

Sergi Rodriguez

Cordinador Comarcal EUPV

El col·lectiu comarcal d'aquesta organització va manifestar 

el seu compromís ferm per aconseguir que el projecte 

proposat i encetat per Yolanda Diaz, Ministra de Treball 

del govern de coalició a l'Estat, es consolide i siga també 

una realitat al País Valencià i al conjunt dels pobles de la 

comarca. Amb aquest objectiu es va fer una crida a tota la 

militància, al conjunt de partits i entitats social reivindicatives 

per SUMAR i oferir una alternativa unitària d'esquerres amb 

capacitat de governar i aplicar polítiques transformadores.

El casc antic de Cocentaina està en ruïnes
La plataforma de veïns i veïnes del Casc Antic, amb el suport de l’associació de 
veïns i veïnes de Cocentaina, ha estat constituïda recentment per a donar solució als 
problemes existents en el casc històric i medieval de Cocentaina

E
l veïnat del casc antic necessita solucions urgents. La 

deixadesa, la brutícia, la inseguretat ciutadana, les 

ocupacions i els robatoris s’han apoderat del centre de 

Cocentaina. Ens trobem amb uns barris històrics que s’han 

llançat a perdre per la falta de solucions reals al problema 

existent.

A Cocentaina, el centre del poble destaca per la seua 

importància i rellevància per a totes les persones que vivim 

ací on ningú ens imaginaríem una Cocentaina sense el Palau 

Comtal, l’església de Santa Maria o l’antiga muralla de la 

població. Aquests béns de rellevància local estan situats 

al costat de béns immobles que estan en, molts casos, en 

estat de ruïna o a punt de ser declarats en ruïna. Hi ha veïns 

i veïnes que estan vivint al costat de cases que estan per a 

tombar i en estat d’abandó total, un fet que denigra aquests 

barris i els converteix en un focus de problemes de seguretat.

La degradació existent del casc antic és evident i no 

s’albira una solució ni a curt ni a llarg termini. Per això, la 

plataforma veïnal vol impulsar un projecte seriós, concret i 

realista perquè Cocentaina torne a tindre un casc antic on 

voler anar a viure, que siga un pol d’atracció perquè la gent 

tinga ganes d’anar a viure allí.

En eixe sentit, des de la plataforma veïnal es vol 

conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania de Cocentaina 

sobre aquest greu problema. Es convida a tota la ciutadania 

a participar i a sumar esforços des de les distintes 

convocatòries dutes a terme perquè Cocentaina sense el 

seu centre no és Cocentaina i en això volem treballar.

Plataforma veïnal SOS casc antic de Cocentaina

L’associació de veïns i veïnes comença a treballar de valent
L’Associació de veïns i veïnes va dur a terme la seua assemblea de canvi de junta 
directiva el passat desembre i ara, es posa a treballar de valent per a ser un instrument 
de canvi social a Cocentaina.
NP Associació de veïns i veïnes de Cocentaina

L
’Associació de veïns i veïnes de Cocentaina torna a 

prendre forma després de la Covid-19. Al desembre 

passat la junta directiva de l’associació va canviar. 

Maria José Bonifacio es va acomiadar de la presidència de 

l’associació que va recaure en el jove Mauro Agulló.

Agulló i el seu equip ja han començat a treballar de valent 

després de dos anys d’inactivitat i volen donar-li un nou 

impuls a l’associació de veïns i veïnes per a modernitzar-la, 

fer-la atractiva i amb activitats per a totes. Agulló afirma que: 

“cal que Cocentaina torne a tindre una associació present i 

activa on els veïns i les veïnes puguem sentir-nos còmodes i 

puguem anar a dir allò que es pot millorar del nostre poble”. 

Per això, l’associació de veïns i veïnes vaorganitzar un 

sopar de cabasset el divendres 1 de juliol al paratge de 

Sant Cristofol. Una vetlada diferent, acollidora i integradora 

on volem que totes les persones del poble que tinguen una 

mínima inquietud per canviar-lo puguen vindre a xarrar 

amb nosaltres.
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L’Ajuntament de Cocentaina crea un Scape Room al Refugi
L’activitat està pensada i dissenyada pel Taller d’Ocupació «Dinàmic Cocentaina»
Marián Castelló Escoda

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

D
es de fa uns mesos està funcionant a Cocentaina el 

Taller d’Ocupació «Dinàmic Cocentaina» en el qual hi 

ha 10 alumnes que estan realitzant, entre altres coses, 

cursos de formació, com ara el de Dinamització d’activitats 

de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Per una altra banda, 

el Taller també porta a terme activitats de dinamització, 

programació i desenvolupament d’activitats culturals. En 

total, estem davant de dos cursos de 12 mesos de durada, 

equivalents a 1.920 hores de formació on l’alumnat alterna 

treball i pràctica professional. 

Per tant, el taller d’ocupació ha permés no sols formar 

persones que estan en l’atur, sinó també orientar-les en 

diferents accions i tallers enfocats a la dinamització cultural. 

Entre les últimes activitats que han anat treballant amb 

els respectius tutors i tutores trobem una activitat molt 

divertida per a xiquets i xiquetes de 10 a 14 anys al Refugi 

Antiaeri del Palau: es tracta d’un «Scape Boom», un joc 

on s’han de resoldre una sèrie proves en un temps limitat 

de 60 minuts. Esta aventura màgica, transporta als seus 

participants a la Cocentaina de 1936. El refugi, restaurat 

recentment, es l’escenari on mitjançant un recorregut 

històric, els participants tenen la missió de resoldre una 

série d’enigmes per a desactivar 4 bombes encontrades de 

la Guerra Civil. El «Scape Boom» es una ferramenta perfecta 

per posar en valor el nostre patrimoni històric i cultural, de 

manera didàctica i entretinguda per als més joves. 

Aquesta activitat es desenvolupara de dilluns a dimecres 

amb grups màxims de 25 participants i totes aquelles 

persones que vullguen participar han de fer la reserva a 

través del correu electrònic del taller d’ocupació, l’adreça 

del qual és la següent: dinamic.talleresempleo@gmail.com. 

Sense dubte que serà una experiència molt enriquidora 

que es suma a la creació fa uns mesos de la unitat didàctica 

«No Oblidem» per a l’alumnat i que ens permet donar a 

conèixer el nostre patrimoni al públic més jove, perquè els 

espais museístics no han de ser únicament un lloc per a 

les persones adultes, sinó que han d’estar oberts a totes les 

edats i condicions. Esperem i desitgem que aquest Scape 

Room tinga una molt bona acollida i es consolide per a poder 

ser visitat per una gran quantitat de joves.
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La Cooperativa mantiene una reunión de trabajo con 
Asaja para tratar problemas de nuestra comarca
Cooperativa Agrícola Católica COOP. V.

E
l presidente de Asaja Jose Vte. Andreu, el secretario 

técnico Ramon Espinosa y la representante Comarcal 

del Alcoia, El Comtat y la Marina Teresa Alemany 

Almiñana, mantuvieron con los representantes de la 

Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. de Cocentaina 

una reunion de trabajo en la que se abordaron diferentes 

problemas que nos afectan especialmente en esta comarca 

y conocieron de primera mano las dificultades por las que 

se atraviesa. 

Los responsables de la cooperativa hicieron  patente 

en primer lugar nuestra diferenciación y especiales 

características por  nuestra orografía que debe considerase 

como agricultura tradicional, dadas  las  dificultades de  

mecanización, por ser en su mayor parte pequeñas parcelas, 

con marcos de plantación no estandarizados, explotaciones 

familiares no profesionales y esta situación generalizada 

afecta a la fiscalidad adversa que se sufre por parte de los 

socios de todas las cooperativas, acordando que ASAJA  esta  

iniciativa ante los órganos pertinentes de la Conselleria de 

Agricultura y Hacienda.-Por nuestra parte como Cooperativa  

ya  tomamos esta iniciativa recientemente en la visita  a 

nuestras instalaciones del Conseller de Economía Sostenible 

y otros cargos de la Generalidad que entendieron nuestra 

preocupación , estando en la actualidad el escrito  en trámite 

de revisión por parte de la Federación de Cooperativas  C.V., 

igualmente se abordaron los desperfectos sufridos en los 

cultivos recientemente  por las lluvias, también  se abordo 

la fata de apoyo al cultivo tradicional, las subvenciones 

de la PAC cada vez son de menores importes y el trabajo 

de sostenibilidad de nuestro territorio esta en peligro si se 

abandona  los cultivos.

Igualmente el trabajo que se realiza por parte de las 

Cooperativas y sus socios igualmente  no se visualiza 

correctamente  o en la medida que sería necesario, cada 

vez hay más trabas administrativas para llevar adelante el 

cultivo principalmente del olivo en esta zona, la falta de 

una D.O. de la  Comunidad para poder comercializar mejor 

nuestros productos y añadirle un mayor valor añadido son 

barreras que igualmente se comentaron  para tratar de 

buscar una vía rápida de solución, en fin, temas importantes 

que se trasladaron  para su tramitación o por el conducto 

reglamentario donde proceda, conocemos de su gestión 

ya que la fiscalidad adversa fue motivo del discurso en 

la asamblea del sindicato celebrada  recientemente  en 

Alicante, haciendo mención a nuestra Cooperativa como 

iniciadora de esta problemática fiscal.

Viu les festes de Moros i Cristians a través 
de Ràdio Cocentaina.

A partir de l’1 d’agost torna el concurs 
més esperat: Música i Festa. 

Per les vesprades de 19h a 20h
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Setmana Cultural dels Jubilats 2022
Joan jover i Domínguez

L
’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina 

va celebrar la seua Setmana Cultural del 23 al 29 de 

maig. La junta de l’Associació, presidida per Milagro 

Carbonell, després de dos anys sense poder-la celebrar, pels 

motius que de sobra tots coneixem, per fi la situació actual 

ens ha permés celebrar-la; per la qual cosa es van organitzar 

un gran ventall d’actes, tant culturals com esportius i 

d’esbargiment. Tots els actes celebrats van comptar amb una 

gran participació per part de pensionistes i públic en general.

Encetaren la setmana el dilluns dia 23 a les 10 hores, amb 

un matí de portes obertes a la sala d’actes del Centre Social 

Real Blanc, amb la participació del taller de gimnàstica dirigit 

per Milagro Aguado Gómez, amb una demostració de les 

activitats que desenvolupen durant tot l’any.

Dimarts no es va poder celebrar l’emotiu concert que la 

Rondalla i Coral l’Amistat dedica als usuaris d’Afama i del 

Respir, per motius sanitaris.

El dimecres dia 25 varen tindre un dia ben complet 

d’activitats: a les 12 hores, al monestir de la Mare de Déu del 

Miracle, celebraren la missa en memòria dels dels companys 

que ja no són amb nosaltres, la qual va estar solemnitzada 

per la Rondalla i Coral l’Amistat. L’eucaristia va estar 

presidida per mossèn Eduardo Rengel, el qual va ressaltar 

en l'homilia la important llavor de les persones majors en 

la transmissió de la fe i de les tradicions del nostre poble.

Just després, i al Centre Social, es va celebrar el dinar de 

germanor que, com cada any, convoca a un bon grapat de 

socis, el qual es va desenvolupar enmig d’un gran ambient 

d’alegria i d’harmonia. En aquest acte, la Junta Directiva de 

la UDP ret un homenatge a un dels seus socis per la seua 

antiguitat i implicació amb l’entitat; i que merescudament 

aquest any va estar dedicat al matrimoni format per Vicente 

Soler Ripoll i Victòria Albors Barrachina, els quals en tot 

moment es van sentir molt ben acompanyats per la seua 

família i companys. Vicent, força emocionat, va donar les 

gràcies a tots els presents, en particular a la Junta Directiva 

de l’Associació, per haver pensat en ells, la qual cosa els 

omplia de satisfacció.

En la taula presidencial, acompanyant als homenatjats, 

estaven els presidents de la UDP provincial i local, Josep 

Ballart i Milagro Carbonell, el diputat autonòmic, Rafa Briet, 

i en representació de l’Ajuntament, Mariona Carbonell i M. 

Eugenia Miguel; tots ells tingueren paraules de suport i d’ànim 

cap a l’Associació. Igualment, van felicitar i donar l’enhorabona 

a Vicent i Victòria per aquest senzill i emotiu homenatge.  

El següent acte de la vesprada va tindre lloc a la sala 

d’actes del mateix centre, on es va projectar un «Power-

Point» amb una recopilació de fotos que a tots els presents, 

els va fer recordar actes i vivències de l’Associació.

Tot seguit, va actuar el grup de gimnàstica de manteniment 

sota la direcció de Miracle Aguado, els quals ens feren una 

demostració de balls alegres i divertits, plens de ritme i 

d’alegria, amb una coreografia ben sincronitzada. La vesprada 

va finalitzar a la mateixa sala a bon ritme, amb ball per a tots.

Ja el dijous dia 26 a les 18 hores i al mateix centre, es 

va realitzar una apassionada i renyida partida múltiple 

d’escacs, entre el director esportiu del Club d’Escacs 

Cocentaina i els veterans del centre. A continuació, es va 

celebrar el lliurament de trofeus de les diferents modalitats 

esportives que amb anterioritat han estat celebrant-se, totes 

patrocinades per la UDP el Comtat i el nostre Ajuntament; 

en les quals es van donar els següents resultats: en joves 

promeses d’escacs, campió Ivan Alonso Espinosa; segon 

classificat, Roger Jover Reche. Campió de veterans, Manuel 
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López Atienza; i segon classificat, Emilio Rico Ripoll.

Cotos: campions la parella formada per Juan Botella i 

Ovidio Arroyo. Billar, modalitat tres bandes: campió Andrés 

Cano, subcampió Rafa Ruiz. Modalitat lliure: Campió Juan 

Pozo, subcampió José Gabriel Llorens. En Petanca, primers 

classificats la parella formada per Toni Cortés i Pedro Oliver; 

segons classificats José Pellicer i Miguel Oliver.

L’acte va estar presidit pel regidor d’Esports, Octavio Cerdá, 

el qual va fer entrega d’una medalla a tots els participants 

de les diferents modalitats esportives.

El divendres dia 28, i al mateix Centre Social, és va celebrar 

la popular paella; aquest acte té molt de ressò per part de tots 

els socis, ja que s’ho passen d’allò més bé, el qual representa 

una satisfacció per a la Junta Directiva, el fet de reunir a 

tanta gent al voltant d’una taula, amb alegria i harmonia. El 

dia va finalitzar al saló del centre amb ball per a tots.

Ja el dissabte dia 28, a les 19.30 hores i al Centre Cultural 

el Teular, ens van oferir un extraordinari concert, a càrrec 

de l’agrupació musical, Músics Veterans del Comtat i la 

Rondalla i Coral l’Amistat, un concert que va constar de dues 

parts: en la primera, va actuar el grup de músics veterans, 

els quals van voler participar en aquesta setmana dedicada 

a les persones majors, i que va interpretar una variada i 

acurada programació de música ben nostra i en la qual 

tinguérem el plaer d’escoltar l’estrena d’un nou pasdoble 

escrit per Vicente Cortés Fernández, «Isabel Maria», que 

va dedicar a una amiga. Tot el públic present va premiar 

aquesta actuació amb calorosos aplaudiments.

En la segona part, va ser el torn de l’Amistat que sota la 

batuta del seu director, Rafael Cantó Almería, van interpretar 

una variada mostra musical d’ara i de sempre, quallant una 

excel·lent actuació en la qual va destacar l’estrena d’un 

bolero, escrit i musicat per Rafael Cantó, «La forma de ser» 

dedicat a Maite Senabre Linares, component de la rondalla, 

amb tota l’estima del món. Tot el públic present a la sala va 

saber apreciar, amb forts aplaudiments, l’entusiasme i la 

il·lusió de tots els components de l’entitat.

Per tancar una setmana farcida de tan variades activitats, 

ho feren amb una extraordinària i espectacular gala lírica, 

amb un colorit pomell de peces de sarsuela, escrites pels 

més consagrats autors d’aquest gènere musical, totes elles 

interpretades per l’alumnat de cant líric, acompanyats al 

piano per Luis Seguí, que sota la direcció de Raúl Belda 

Jover, van ser els vertaders protagonistes d’una vesprada 

lírica. A tots ells, les més expressives gràcies per la seua 

participació en la Setmana Gran de les persones majors.

Tots els actes celebrats en aquesta Setmana Cultural, han 

comptat amb el recolzament de les regidories de Cultura i de 

Benestar Social del nostre Ajuntament. Així mateix, també 

van comptar amb la col·laboració de Ràdio Cocentaina, la 

veu del Comtat.

Fins ací hem volgut deixar constància escrita de 

les activitats realitzades per l’Associació de Jubilats i 

Pensionistes encapçalada per la seua Junta Directiva. 

Esperem que el pròxim any puguem continuar celebrant una 

altra setmana tan especial i poder estar de nou tots presents. 
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Estem en el ecuador del 2022 i en aquests sis mesos les 
activitats del Fòrum continuen el seu calendari i es va 
incrementant per donar-los valor a la MHD
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
a conferència i documental de la Maleta de Mauthausen 

el dia 19 de maig un homenatge a les víctimes i familiars 

el nazisme i el franquisme. A la Casa de la Joventut la 

projecció del documental: La Maleta de Mauthausen. Amb 

unes paraules als deportats de les comarques de l'Alcoià 

Comtat, per part de Cristina Lucas, que també va presentar 

al company, Adrià Blas de l'Amical de Mauthausen i altres 

camps PV i (CAMDPV), .

Les paraules d'Adrià Blas, després de la projecció del 

documental, van ser molt emotives com el contengut del 

documental que per moltes vegades que ho veges, sempre 

impacta a l'interior, si de debò eres amant de la pau, la 

vida i de les persones lliures. La sala plena s'impregna de 

pedagògic a les paraules dels que participaren i van ser 

insistents en la necessitat d'introduir la MHD a les aules, 

perquè la joventut, com deu ser, diga molt fort i carregat de 

futur: Feixisme, Mai Més!

Enllaç del Tràiler  https://youtu.be/FFXtV61jCnw

"No Oblidem" a les 33 Trobades de l'Escola a Valencià 

un acte que no perd la identitat, en aquests 33 anys. 

Veure la quantitat de persones s'han acostat a la taula a 

arreplegar, comentat i interesse pel “No Oblidem”, el grup 

que hem participat va ser un plaer, vam carregar les piles 

i una satisfacció del que estem fent, com a Associació 

Memorialista i cada vegada interessa més tot el relacionat 

a la MHD.

La nostra participació i Agres ha servit per a conéixer-

nos com Fòrum i hem repartit un centenar d'unitats, "No 

Oblidem" han repartit informació i que cal insistir de la 

introducció de la MHD., a les aules, deu ser necessària, 

perquè el fet d'aprendre de la nostra història més recent, 

serà una assegurança per al futur i de no repetició, estem 

convençuts que donarà fruits.

Excursió marxa reivindicativa a l'observatori antiaeri 

de La Serreta. El dissabte 11 de juny: fou un èxit com a 

començament d'una activitat diferent i necessàriament 

participativa, al voltant de 30 persones, dels pobles de 

l'Alcoià Comtat i folla de Castalla, pujaren fins a les runes 

de l'antic observatori antiaeri de La Serreta, construït el 

1937, en plena Guerra Civil. El petit edifici està abandonat 

i en perill de desaparéixer definitivament si no es fa cap 

intervenció per consolidar les restes. El Fòrum, amb aquesta 

acció volem demanar públicament als ajuntaments d'Alcoi, 

Cocentaina i Penàguila i altres institucions responsables, la 

conservació i consolidació d'aquest element del patrimoni 

històric comarcal, així com el seu estudi, i la instal·lació d'un 

panell informatiu que explique la història i la funció d'aquest 

lloc de la memòria.

Cal recordar que en aquell temps no hi havia radar ni cap 

altre sistema per detectar avions. L’única forma possible 

per advertir a la població civil amb temps suficient per 

a amagar-s als refugis era observant el cel. Els soldats 

descobrien aeronaus enemigues, havien de disparar amb 

un fusell direcció al Mas de La Serreta perquè des d’allí 

telefonaren a l’ajuntament d’Alcoi i activaren les sirenes 

d’alarma. Alcoi va patir set bombardejos de l'aviació feixista 

italiana, aliada de Franco i dels militars colpistes, que 

causaren la mort de 64 persones, la destrucció de molts 

edificis, i molts ferits.

Estem d'enhorabona perquè el Fòrum tenim seu, com a 

entitat Memorialística, sense ànim de lucre i en aquests 

quatre anys d'existència a la cultura i reivindicació de la 

nostra MHD., més recent, volem que Cocentaina i les 

comarques de l'Alcoià Comtat aporte la llum a la Veritat, 

Justícia i Reparació. Tenim seu al Centre Social, seu 

compartida a altres entitats, però seu, des dels nostres inicis 

hem insistit en aquesta necessitat, pròximament donarem 

els horaris per a qualsevol persona interessada a participar 

o informar-se en tot el que representa la nostra MHD. El

Fòrum estarem, us esperem. Gràcies a l'Ajuntament i totes 

les persones que el representen “treballadors i polítics” que 

han fet possible aquesta realitat.
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L’etapa clau d’errors (12)

T
al com dèiem, el triomf electoral del Front Popular 

en febrer de 1936 va obrir una etapa molt difícil i 

preocupant pels errors comesos. Voldríem ser el 

suficientment explícits i persuasius en la descripció d’aquell 

moment perquè tots i totes ho entengueren i reflexionaren. 

Dedicarem aquest article per demostrar-ho. Caldrà fer un 

esforç, i paga la pena fer-ho, perquè aquesta etapa és 

on tenim l'origen de l’anomenada Guerra Civil: el rebuig 

i menyspreu de la democràcia. Hem arribat a aquesta 

conclusió. Els que no tenim una sòlida formació, necessitem 

anys per relligar esdeveniments i traure conclusions. 

Hem de repassar les eleccions que dugueren la República 

i les altres que van haver-hi fins l’any 1936, que foren 

les últimes. Serà imprescindible parlar dels resultats que 

donaren les urnes en cada una, per poder comparar el valor 

democràtic que hi havia en la classe política. 

Les eleccions d’abril del 1931 van ser el motiu de 

proclamar la República, cosa que hem comentat. Però, hi 

hagué un rebuig total d’un sector de la societat que no va 

acceptar el resultat electoral. Una contradicció inexplicable 

perquè la República afavoria la vida de la societat més 

vulnerable. Els poders fàctics (l’econòmic, militar, religiós 

i mediàtic) no ho van acceptar de cap de manera perquè 

perdien privilegis. És dedicaren amb tots els seus mitjans 

(que n’eren molts) a boicotejar la República.

Convocaren eleccions generals per juny del 31 i el 

centre esquerra tragué majoria absoluta per formar govern. 

Les urnes donaren un 90 % de vots per obrir un període 

constituent que havia d’haver sigut pels «poderosos» més 

respectuós del que va ser. Aquells poders (obscurs invisibles) 

ja aleshores declararen en alguns llocs l’estat de guerra. 

Amb moltes dificultats s’inicià el període constituent amb 

l’aprovació al parlament de lleis de caràcter social i laic que 

exasperaren encara més la minoria oposició antirepublicana. 

Per novembre de 1933 hi hagueren noves eleccions 

generals que va guanyar la dreta. Una dreta que invalidà 

algunes lleis republicanes. Iniciant-se tot seguit una etapa 

altament conflictiva sense reconèixer els tribunals moltes de 

les lleis socials que s’havien aprovat. Fou l’etapa del bienni 

negre quan més sindicalistes i polítics tastaren la presó. Era 

el malestar polític i social tant gran, que no pogueren evitar 

dues revolucions: la d’Astúries i la de Catalunya, la primera 

més violenta que l’altra.     

Altres eleccions generals com ja diguérem, foren 

convocades  al febrer del 1936, guanyades pel Front 

Popular. Altra volta es va declarar l’estat de guerra en alguns 

llocs. Aquest havia estat preparada si la dreta perdia les 

eleccions. No va passar avant perquè no la van secundar 

alguns militars fidels a la República. Ara és quan considerem 

que s'agreugen els errors; perquè les democràcies han de 

respectar i acceptar les regles de joc. No ho feren i altra volta 

l’actitud d’aquella «mitja Espanya» ho tornà a rebutjar. Ara 

amb la tàctica d’accions terroristes. 

Cal dir perquè quede clar, que en cap eleccion va 

competir el feixisme més que en les de novembre de 1933, 

i solament estava representat al parlament en dos diputats: 

un de Falange i altre del Partit Nacionalista Espanyol. Però, 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

malgrat tindre solament dos diputats, optaren per una 

il·legal política terrorista. José Antonio proclama la famosa 

frase antidemocràtica d’usar la dialèctica de «los puños i 

las pistolas» per combatre l’estat de dret. 

En febrer del 1936 la Falange no va traure cap diputat, 

malgrat presentar-se en un grapat de províncies. Però, 

iniciaren una sèrie d’accions violentes contra persones i 

institucions republicanes. Per això fou il·legalitzada. A l’hora, 

l’esquerra més radical i destrellatada malbarata els vots 

que li donaren les urnes responent en accions terroristes 

assassinat a militants de dreta.  

 Els assassinats d’una part tenen l’aprovació dels partits 

feixistes que aproven la violència als seus reglaments. 

La Constitució republicana mai va aprovar el terrorisme. 

Mentrestant, les forces militars, polítiques, financeres, etc., 

estaven preparant un minuciós colp d’estat militar que ara 

coneixem minuciosament en tot detall.

No és de veres que la rebel·lió militar feixista es va fer 

per salvar la situació caòtica d’Espanya. El caos social i 

polític el van provocar els antidemòcrates emparats pel 

sistema republicà que van trair. (Reflexions solament per 

a demòcrates).
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Concert d’estiu de l’Orfeó Just Sansalvador
Joan Jover i Domínguez

E
l passat dia 18 de juny, l’Orfeó 

Contestà Just Sansalvador va 

realitzar el seu concert d’estiu 

sota el patrocini de la Regidoria 

de Cultura del nostre Ajuntament, 

a qui l’Orfeó vol expressar el més 

sincer agraïment pel suport que 

sempre ens ha demostrat. Així 

com també a Radio Cocentaina 

la veu del Comtat, per la seua 

col·laboració.

El ja tradicional concert de 

primavera - estiu que l’Orfeó Just 

Sansalvador celebra, sempre és 

molt especial per a tots els seus 

components, un concert que, sota 

la direcció d’Enric Peidro i Baldó, va estar preparat amb molt  

d’entusiasme i il·lusió, il·lusió que van voler compartir amb 

tot el públic present a l’auditori del Centre Cultural el Teular 

amb una programació molt ben acurada que no va decebre 

a ningú dels presents.

El programa va constar de dues parts ben diferents l’una 

de l’altra: en la primera, vam escoltar una mostra de cançons 

populars les quals podem dir que van marcar una època, 

diguem més romàntica, que ens feren recordar aquelles 

nits de ronda.

En primer lloc, interpretaren del cantant i compositor 

mexicà, Roberto Cantoral, un romàntic bolero, “El reloj” 

compost en 1956, amb uns arranjaments de José Luis 

Blasco. Tot seguit vam escoltar “Piel canela”, escrita en 

1952 per Bobby Capó, cantant i compositor porto-riqueny, a 

qui li va seguir una de les cançons més conegudes de Nino 

Bravo, “Noelia”, escrita per Augusto Algueró. Seguidament, 

interpretaren un romàntic vals, “Alma corazón y vida”, que el 

mestre peruà, Adrian Flores Albán, va compondre en 1949. 

Tancant la primera part amb una poètica cançó, “Alfosina 

y el mar”, escrita en 1959 pel pianista i compositor argentí 

Ariel Ramírez, dedicada a la poetessa argentina, Alfonsina 

Storni.

Després d’un xicotet descans, començaren la segona part. 

Si en la primera vam escoltar una mostra de cançons, diguem 

amb un toc romàntic, en la segona vam continuar gaudint 

d’un romanticisme més castís i popular, com és la sarsuela, 

basada fonamentalment en la tradició popular espanyola, 

fent sentir motius i temes costumistes i regionalistes, que fan 

arribar per la seua gràcia i desimboltura, a tot tipus de públic.

En primer lloc, van interpretar “Ronda de enamorados”, de 

la sarsuela, “La del soto del parral”, de Soutullo i Vert. L’acció 

transcorre en una finca de camp d’un poble segovià, obra 

estrenada al teatre La Latina de Madrid el 26 de d’octubre 

de 1927. Continuant en la “Petenera”, de la sarsuela “La 

marchanera”, de Federico Moreno Torroba, estrenada en 

el teatre la Sarsuela de Madrid el 7 d’abril de 1928. La 

trama transcorre en una venta de la vila de Marchena. De 

Jacinto Guerrero interpretaren, “El coro de lagarteranas”, 

de la sarsuela El huésped del sevillano”; ambientada en 

una típica fonda de la ciutat de Toledo. Estrenada en el 

teatre Apolo de Madrid el 3 de novembre de 1926. De la 

sarsuela “Doña Francisquita”, interpretaren, “El coro de 

románticos”, del mestre català, Amadeo Vives, ambientada 

en el Madrid castís, en una època més romàntica on el 

hòmens galantejaven amb molta finura a les dones. L’obra 

va ser estrenada amb gran èxit al teatre Apolo de Madrid 

, el 17 d’octubre de 1923. Finalitzant el concert amb una 

pregària plena de sentiment i religiositat, dedicada a la Verge 

del Pilar, “La salve”, de la sarsuela “Gigantes i cabezudos, 

del mestre murcià Manuel Fernández Caballero, estrenada 

el 29 de novembre de 1898 al teatre Principal de Zaragoza.

En el concert, l’Orfeó va comptar amb la col·laboració de la 

soprano Charo Martos, que amb la seua extraordinària veu va 

fer emocionar a tot el públic present. Igualment, cal felicitar 

a l’Orfeó Just Sansalvador i, en especial, al seu director Enric 

Peidro i Baldó, que amb la seua mestria habitual, va dirigir 

aquest magnífic concert, que tots els presents tinguérem 

el plaer d’escoltar.
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Regidoria de Medi Ambient 

Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Les festes de Moros i Cristians amb la campanya 
‘La Reconquesta del Vidre”

E
covidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada 

de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de 

vidre a Espanya, i l'Ajuntament de Cocentaina, en 

col·laboració amb la Generalitat Valenciana, posen en marxa 

‘La Reconquesta del Vidre’, una campanya per a incentivar 

la conscienciació del reciclatge d'envasos de vidre durant 

les festes de Moros i Cristians 2022.

La iniciativa pretén inculcar als ciutadans de Cocentaina, 

i especialment a les filaes, la importància de separar 

selectivament els residus d'envasos de vidre durant el 

transcurs de les festes. Per a això, se'ls farà lliurament 

de poals amb rodes per a facilitar la labor de reciclatge i 

es decoraran contenidors del municipi amb la imatge de 

campanya. Inclou la instal·lació de contenidors de vidre 

decorats amb la imatge de campanya en els voltants de 

les seus festeres per a facilitar el reciclatge dels residus 

d'envasos de vidre 

A més, els dies 13 i 14 d'agost, educadors ambientals 

informaran festers i ciutadans sobre la importància del 

reciclatge de vidre, així com dels seus beneficis ambientals, 

i col·laboraran de manera conjunta amb les filaes per a 

facilitar-los el reciclatge dels seus envasos de vidre. Amb 

l'objectiu de motivar als festers i veïns a atendre correctament 

els educadors ambientals i animar-los a reciclar vidre, 

s'entregarà com a obsequi un original porta-màscares.

En aquesta edició de ‘La Reconquesta del Vidre’ participen 

una trentena de municipis de la Comunitat Valenciana, els 

quals competeixen per ser la població que més s'involucre 

amb el reciclatge de vidre durant les festes, incloent la difusió 

de la campanya.

Els guanyadors de cada categoria en les quals es divideix 

el concurs (Atabales, Darbukas i Dolçaines) rebran un 

trofeu de la Reconquesta del Vidre, que els acredita com el 

municipi més reciclador de les festes. Cocentaina participa 

en la categoria Darbukas.

  Atabales, municipis que tenen més de 2.500 festers.

  Darbukas, municipis que té entre 1.000 i 2.500 festers.

  Dolçaines, municipis que tenen menys de 1.000 festers.

Totes les filás implicades activament en la campanya i 

que reciclen correctament els residus d'envasos de vidre, 

entraran en el sorteig, en cada municipi, d'un dispensador 

de vidre exclusiu amb la imatge de campanya. 

D'altra banda, també es realitzaran sis promocions en línia 

en la web www.lareconquistadelvidrio.es amb preguntes 

sobre reciclatge d'envasos de vidre i les festes de Moros 

i Cristians. En aquestes promocions, els participants que 

responguen correctament a les preguntes podran guanyar 

un exclusiu miniglú de ‘La Reconquesta del Vidre’.

Tota la informació i bases legals de la campanya, podran 

ser consultades en www.lareconquistadelvidrio.es. 

Us animem a participar i implicar-vos en la reconquesta 

del vidre i gaudir d'unes festes més sostenibles.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Les nostres experiències a infantil
CEIP Real Blanc

U
n any més arriba el final del curs escolar i a infantil 

l’hem celebrat al parc d’educació vial  d’Aielo i banyat-

nos a l’escola com era habitual abans de la pandèmia.

Al llarg del mesos el nostre alumnat ha viscut noves 

experiències i moments entranyables.

Amb el projecte CIRCULEM PI, PIII s’ha transformat el 

passadís en una carretera que passa per la platja, la ciutat, 

la granja i la muntanya i ens han visitar uns personatges 

molt divertits amb els seus vehicles.

I com diu el titol: circulem pi, piii, els xiquets i xiquetes han 

circulat pels racons que han trobat als díferents ambients.

Ceip Real Blanc

E
ls alumnes del quart de primària del Real Blanc 

reben la visita de la Creu Roja. Ha estat un matí molt 

enriquidor per a l’alumnat, ja que han aprés tècniques 

de salvament que han experimentat per ells mateixos així 

com també coneixements de primers auxilis. A més, van 

poder explorar com és una ambulància per dins i tots els 

aparells que hi ha i les seues funcions. Aquesta activitat 

ha sigut organitzada per les tutores de 4t de primària amb 

motiu del projecte que estan estudiant els alumnes sobre 

el cos humà i la salut.
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També ens hem preparat per a les festes de moros i 

cristians i amb el pasdoble Paquito el Xocolatero hem fer 

filaetes.

Detaquem com a experiència novedosa la nostra aula 

fosca on la foscor és la protagonista i on l’alumnat ha disfrutat 

i creat amb materials fosforescents variats. Tot un mon màgic 

que els ha sorprés i els ha emocionat.

Amb aquestes activitats ens despedim fins a setembre. 

Ara toca viure l’estiu i viure’l de forma feliç.
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Alumnes del col·legi Sant Francesc d’Assís creen una 
aplicació turística del Comtat

E
ls alumnes del segon curs d'Educació Secundària 

del Col·legi Sant Francesc d'Assís de Cocentaina, el 

Convent, han creat una aplicació turística que permetrà 

als usuaris de la mateixa conéixer els principals atractius de 

cadascun dels municipis de la comarca del Comtat.

El projecte l'han desenvolupat a través de l'assignatura 

de castellà i per a fer-la possible han comptat també amb 

el suport dels estudiants de quart de l'ESO, els quals han 

dissenyat el logotip d'aquesta eina. La citada aplicació rep 

el nom de ‘Visit El Comtat’ i cada estudiant s'ha encarregat 

de recopilar la informació d'una població diferent de la 

comarca. D'aquesta manera s'ha pogut arribar a totes les 

localitats i algunes pedanies per a oferir dades d'interés 

com la història, informació útil de l'enclavament en qüestió, 

gastronomia amb receptes de la cuina tradicional de cada 

poble, festes, tradicions o espais que es poden visitar. Tot 

això s'ha articulat d'una forma atractiva i intuïtiva mentre 

que en l'aplicació no ha faltat la incorporació d'una bona 

quantitat d'imatges dels diferents municipis.

Es tracta d'una aplicació gratuïta i disponible per a 

qualsevol mena de dispositiu: des de mòbil a tauleta. El seu 

objectiu és donar a conéixer la nostra comarca unificant 

i divulgant la informació, per a fer-la més accessible a 

qualsevol usuari. Es tracta d'un treball que han dut a terme 

amb molt d'afecte durant tot l'any i ara veu els seus fruits. 

L'actualitzaran i corregiran, no és perfecta però és la seua 

primera aplicació mòbil!

Redacció

Assenyalar que el contingut de l'app està disponible en 

castellà, valencià i anglés i es pot descarregar a través del 

següent enllaç: https://visitelcomtat.glideapp.io/ o s’accedeix 

des del nostre dispositiu a la pàgina https://visitelcomtat.

colegiosanfrancisco.org/ o bé s’escaneja el codi QR. Es pot 

accedir a l'APP i descarregar una icona d'accés directe en 

l'escriptori del mòbil o tauleta. Llest@s per a descobrir el Comtat?

Interpretem l´obra del artista valencià José Benlliure
Col·legi Sant Francesc d’Assís

E
ls alumnes de 4t d´ESO han fet una versió d´algunes 

il.lustracions del artista valencià José Benlliure. Han 

emprat una tècnica tradicional molt antiga anomenada 

“grisalla”. L´objectiu era treballar en una de les obres que 

va preparar per al llibre “Sant Francesc d´Assís”. Una col.

lecció de principis del segle XX que per la seua implicació 

en el projecte és una meravellosa mostra de la producció 

d´aquest artista valencià. A l´aula es va treballar després del 

viatge dels alumnes a Assís i Roma. 

Els alumnes d´educació Plàstica podien modificar l´escena 

o agafar únicament un fragment. Es va treballar damunt de

paper Kraft per tal d´aconseguir el clarobscur afegint llums 

i ombres. 

Un projecte gens fàcil perquè no havien treballat mai 

damunt de paper fosc. Gràcies pel vostre esforç a la recta 

final de curs. GRAN TREBALL!! Definir correctament el 

volum d´una figura no és res més que valorar la intensitat 

de les seues ombres.

MATERIALS: Llapissera blanca per a les llums.

Llapis de grafit i retolador per a les zones d´ombra.

Retolador fi per plantejar les primeres línies. 

Retolador gros per potenciar algunes línies.

Molt recomanable visitar a València la casa-museu 

Benlliure al carrer Blanqueries on podeu gaudir de moltes 

obres d´aquest important artista de finals del segle XIX.

1.MARIO ZURLO MOLINA: San Francisco de Asís.

2.KEVIN MONSONÍS PÉREZ: San Francisco trabaja como 

un obrero en la reparación de una humilde iglesia.

3.RAFA MICÓ ARACIL: San Francisco y fray León

continúan su viaje a pesar del frío y la nieve.

4.VICENT CANTÓ DEVESA: La Basílica que conserva los

restos y memoria del santo de Asís.

5.CLARA GARCÍA VAÑÓ: Santa Clara acompañada por

algunos religiosos se encamina hacia Santa María de los 

Ángeles.
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6. IVÁN TORTOSA NADAL: Al fin el amor de Cristo es lo

que congrega.

7.SARA FERRER REIG: San Francisco predicando a los

pajarillos.

8.LAURA ROMERO SANJUAN: San Francisco ofrece un

corderillo a las monjas de san Severino.

9.REGINA GISBERT VALLS: San Francisco sale al

encuentro del lobo de Eugubio.

10.GONZALO AURA FAUS: San Francisco con el lobo.

11.DANI NAVARRO VALENZUELA: Impresión de las llagas.

12.PAULA NAVARRO REIG: Santa Clara reza devotamente 

en el coro.

13.GUILLEM JOVER MONTELEGRINO: San Francisco

acompañado por Clara.

14.LAURA LEÓN GILABERT: Aunque casi ciego y cansado, 

mantiene el ánimo de los primeros tiempos.

15.IÑAKI SENABRE VALOR: Patio del Convento de las

Cárceles.

16.MAURO GISBERT CATALÁ: Interior del Convento de

las Cárceles.

17.LUCÍA MONTAVA JOVER: La noble madonna de

Settesoli llora la muerte de su padre espiritual.

Ens visita l’escola comarcal de música del Comtat
Col·legi Sant Francesc d’Assís

E
l dilluns 13 de juny vam tindre el goig de comptar amb 

la presència al nostre col·legi de L'Escola Comarcal 

de música del Comtat (seu de Malpasset). Vam tindre 

dues sessions, una per a infantil i primer cicle de primària 

i altra per a 3r, 4t, 5é i 6é. 

Ens vam quedar bocabadats amb la seua divertida 

proposta musical en la qual ens presentaven els seus 

instruments alhora que feien gaudir als xiquets i xiquetes.

Enhorabona i gràcies per oferir-nos la possibilitat de 

descobrir un poc més el meravellós món de la música. 

L'any que ve vos esperem!
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José Valls Botella, alumne de l’FPA Beniassent de 
Cocentaina, 2n premi en la fase final dels premis Sambori 
en la modalitat d’FPA i EOI
FPA Beniassent

E
l dissabte dia 4 de juny, es va celebrar al campus 

de Burjassot de la Universitat de València l’entrega 

de premis del Sambori que organitzen la Fundació 

Sambori i Escola Valenciana. Prèviament, a Gaianes, 

divendres de vesprada es va fer entrega dels premis 

comarcals de l’Alcoià i el Comtat.

 FPA Beniassèn ha esta present en els dos actes aquest 

cap de setmana, ja que tres alumnes del centre, dos de Muro 

(Isabel Vilaplana Jordà, amb el relat El somni dels valents i 

Denise Vilaplana Santacreu amb el relat El gir radical), i un 

de Cocentaina (José Valls Botella amb el Conte de l’Hostalet), 

han estat premiats en la fase comarcal.

 D’aquestes tres persones, José Valls Botella, ha passat, 

amb el seu Conte de l’Hostalet, a la fase de final de país i 

ha estat guardonat amb el 2n premi, 200 € en metàl·lic, en 

la modalitat de Formació de Persones Adultes i EOI. 

José Valls Botella és un alumne que s’ha matriculat aquest 

any per primera vegada en el centre d’FPA Beniassèn de 

Cocentaina i que cursa un programa formatiu de B1 de 

Valencià amb el professor Ciro Ramon Climent. 

Recordem que el premi Sambori, convocat per la Fundació 

Sambori i per Escola Valenciana, té com a objectiu promoure 

i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar, i que 

està dividit en tres fases (centre, comarcal de trobada, i final 

de país), i que aquesta n’és la 24 edició.

També, en les trobades d’escola valenciana celebrades a Agres el 28 de maig es van fer entrega dels 
guardons dels premis Sambori escolar. Inés Cervera Vidal, del Ceip Real Blanc, va ser una de les 
guardonades pel seu conte “El paraigües màgic”
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Aquest mes presentem les propostes que hem preparat 
per a aquest estiu

P
er fi arriba l'estiu i, ja amb una certa normalitat, des de la Casa de la Joventut vos presentem totes les activitats que 

hem preparat per a aquest ESTIU JOVE 2022. L'estiu és temps d'oci, i també d'aprofitar per a complementar la nostra 

formació, i en aquests dos aspectes hem volgut basar la nostra programació.  Estigueu atents a les nostres xarxes 

socials (ens podeu trobar com @cocentainajove) on anirem completant tota la informació.

Comencem amb una activitat que ja és tradicional, perquè cada dimecres del mes de juliol tornarà al Palau el Cinema 

d'Estiu amb les novetats més destacades de l’últim any. Recorda, a les 22 h, i amb entrada gratuïta, el teu cinema a la fresca:

6 de juliol -Wonderwoman 1984

20 de juliol – El jinete del dragón

27 de juliol – A todo tren. Destino Asturias

Continuarem amb un taller de rap per a la igualtat. En col·laboració 

amb la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat vos proposem aquest 

taller gratuït impartit per «Zeta A» durant les vesprades del 19 al 21 

de juliol (a les 17.30 h). Cal fer la inscripció a la Casa de la Joventut.

El dijous 21 de juliol t'oferim una activitat que l'any passat no 

poguérem dur a terme per culpa de la Covid i que estàveu esperant: 

PaintBall. Vos proposem una jornada de paintball amb els teus amics i 

amigues. Des de les 20 h (estarem fins a les 12 de la nit!) a la zona de 

l’IES Pare Arques podràs gaudir d'aquest joc en un recinte especial. 

Si vols assegurar la teua participació (és gratuït) et recomanem que 

reserves torn amb els teus amics al 965592795. 

Enguany tenim també una proposta musical: el divendres 29 

de juliol, a les 22 h, i just al costat de la font del Pla de la Font, 

vos proposem una 

vetlada musical amb «Gem» (https://youtu.be/f7WWXzPcHzc). Es tracta 

d'una actuació dins del circuit «Som Riu» de la Mancomunitat de l'Alcoià 

i el Comtat per a posar en valor el nostre patrimoni relacionat amb l'aigua. 

I pel que fa a la formació, enguany tindrem una nova edició del curs de 

Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. El curs 

serà en juliol, on tindrem una part intensiva (matins i vesprades del 25 al 

30) i que es completarà amb 4 caps de setmana després de les vacances

(3 de setembre i un d'octubre). El curs està homologat i reconegut per la 

Generalitat Valenciana i podeu trobar més informació en la web https://

ivaj.gva.es/es/animacion-juvenil. Finalitzada la part teòrica, els curs té una 

part de pràctiques de 160 hores. El preu del curs és de 170 € i ja està 

oberta la inscripció a la Casa de la Joventut.

Per descomptat, durant el mes de juliol (en agost tanquem per vacances) 

la Casa de la Joventut estarà oberta dins del seu horari habitual per atendre 

totes les vostres consultes i, també, si voleu vindre al nostre Localet per 

a passar una estona amb les videoconsoles, el futbolí o els jocs de taula. 

Bon estiu!
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Tradicions i celebracions al Respir

E
l programa Respir té diverses activitats d'estimulació 

i d’animació que es realitzen al llarg de l'any. Amb 

motiu de la Covid s'han vist interrompudes les relacions 

socials, però això no ha impedit que al centre de Respir 

s'hagen celebrat de manera especial les festes i tradicions. 

Per això, aquesta Setmana Santa es va preparar un taller 

d'elaboració de «mona de Pasqua» gràcies a la col·laboració 

de Roberto Faus i els voluntaris que van participar en 

aquesta activitat tradicional.

Una setmana després es va celebrar la festivitat de la Mare 

de Déu del Miracle en la qual comptem amb la presència i la 

col·laboració d’Isabel Sellés que va realitzar la representació 

de la súplica a la Mare de Déu. L’acte va ser amenitzat amb 

l’himne i les persones usuàries van viure un moment molt 

emotiu i especial.

Creixent amb vivències inoblidables

L
a Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives ha 

concedit a l'Ajuntament de Cocentaina una subvenció 

per a desenvolupar el projecte «Borses d’atenció 

professional per a famílies amb fills i filles menors de 14 

anys». Aquesta subvenció és a càrrec dels fons rebuts pel 

Ministeri d'Igualtat dins del Pla Corresponsal.

Els objectius del «Pla Corresponsal» són els següents:

- Afavorir la conciliació de les famílies amb fills i filles 

menors de 14 anys.

- Establir programes amb un ampli horari de servei que 

contribuïsquen a facilitar la conciliació familiar i laboral.

El departament de Benestar Social pretén que les famílies 

puguen compatibilitzar els seus treballs amb les vacances 

escolars i afavorir d'aquesta manera la conciliació familiar.

El projecte ofereix una programació diversa pensada per a 

oferir als xiquets i xiquetes diferents opcions d'oci educatiu 

com també visites a llocs d'interés.

Aquestes activitats es concreten en tallers com els 

següents:

1) El taller «Expressió corporal i activitat física» fomenta la

creativitat, la llibertat individual de cada persona de manera 

que enforteix l'autoestima i l'autocontrol. Es fan sessions de 

60 minuts, dos dies a la setmana de març a juliol, al Centre 

Social Real Blanc.

Els xiquets i xiquetes a través d'aquest taller obtenen els 

beneficis següents:

vida actual afavoreixen que s'estenguen entre els xiquets 

malalties i problemes de salut que abans es donaven 

sobretot entre els adults, com ara l'obesitat o la diabetis. 

Molts d'aquests problemes es podrien evitar si es realitzara 

exercici amb regularitat, d'ací la importància que els xiquets 

practiquen alguna activitat física.

són una activitat social, de manera que un dels avantatges 

és que s'aprén a cooperar i a treballar en equip. Com que, 

a més, es fa en un ambient divertit, les destreses socials 

milloren sense que el xiquet s'adone.

ajudar a socialitzar, es permet que els xiquets afronten 

aquests canvis amb l'autoestima molt més alta.

l'oïda, el ritme i la coordinació, la qual cosa està molt 

relacionada amb les habilitats musicals i la creativitat. A 
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més, diferents estudis han demostrat que la millora en les 

habilitats musicals està molt relacionada amb uns bons 

rendiments acadèmics.

a exercitar, sobretot si ho fan a edats primerenques, 

desenvolupen una sèrie d'habilitats creatives que els 

acompanyaran per a la resta de la vida. La creativitat, com 

qualsevol altra habilitat, és una cosa que es pot potenciar i 

entrenar, no sols una cosa amb la qual naixem. 

diferents mètodes, mètodes que també aniran sempre 

acompanyats de la música, per a poder aconseguir tots els 

objectius indicats.

2) L’Ajuntament de Cocentaina va posar en marxa una

«Escola de Pasqua» amb la finalitat de conciliar la vida 

familiar i laboral, on els alumnes d'infantil i de primària 

empadronats al municipi van poder gaudir de les activitats 

des de les 9 del matí fins a les 14 hores, els dies 20, 21, 

22 i 25 d'abril. L'Escola de Pasqua es va realitzar al CEIP 

Real Blanc. Les places van ser limitades i gratuïtes i es van 

realizar diferents activitats lúdiques com ara jocs tradicions i 

actuals, taller de manualitats, taller de globus, actuació d'un 

mag, gimcanes, matalassets, cerca del tresor, contacontes, 

taller de gossos cadells....

3) L’Ajuntament de Cocentaina ha organitzat una «Escola

d'Estiu» gratuïta, dirigida a l'alumnat d'Infantil i Primària 

empadronat a Cocentaina. Es realitzarà del 27 de juny al 

29 de juliol, de 9 a 14 hores, al CEIP Real Blanc, dies que 

els xiquets i xiquetes tindran les seues vacances d'estiu, 

excepte el mes d'agost on tradicionalment es concentren 

les vacances laborals dels pares i mares. En estar limitades 

les places, aquestes s'han baremat segons els criteris del 

Decret  178/2021, del Consell.

L'Escola d'Estiu comença a les 9 hores. De 9 a 10.30 

hores els xiquets i xiquetes assistents romandran a l'aula 

on tindran animació lectora, teatre, activitats, a excepció 

dels dies d'excursió. Descans per al desdejuni de 10.30 a 

11 hores i després del desdejuni realitzaran tallers, jocs al 

gimnàs, cinema, rebran visites..., o podran realitzar activitats 

fora del centre.

Les excursions podran ser: Naixement del Molinar, Parc de 

Bombers, Escola Equitació Peluca, Protectora animals, visita 

al paratge de Santa Anna i al laberint de Casa Tàpena-Onil, 

Museu del Joguet i Ludoteca a IBI, «pendent de concretar».

4) El taller «Estimulació i Atenció» utilitzarà dinàmiques on

el joc siga la principal eina de treball. Incidirem en l'Atenció 

i l'Estimulació lectora per a anar consolidant habilitats i 

promoure el seu creixement personal i social. El taller s'inicia 

al maig i acabarà al juliol. Té sessions de 90 minuts, 4 dies 

a la setmana i es duu a terme al Centre Social Real Blanc.

Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

E
l passat 4 de juny de 2022 van ser les 24 Hores 

Esportives de Cocentaina en el Poliesportiu Municipal, 

l'associació il·lusiona't va participar en el gimnàs de 

la FPA, en la Competició de Tenis Mesa - Discapacitat 

Intel·lectual - en la Modalitat d'Habilitats.

Adjudicant els Trofeus.-

Campió - Luis Prats Peidró

Subcampió - Juan Sánchez Carbonell

Medalles.- Alan Fco Sanjuan Moncho i Francisco Borrell Jerez.

Arbitrat per - Jose Luis Muñoz Belda. Sempre intentant motivar-los amb un esport que els 

agrade i els estimule a millorar en l'entrenament diari, per 

a poder guanyar en la competició i veure's recompensats 

amb un trofeu.

Realitzar activitat els serveix per a millorar l'autonomia 

personal, mantindre la ment activa, millorar les relacions 

socials, la qualitat de la persona, millorar la seua autoestima 

i a més desenvolupar el nivell físic, a través d'exercicis de 

moviment i coordinació, millorant les capacitats motores.
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Visitem el Rio Safari d’Elx gràcies a la Diputació d’Alacant
Afama Cocentaina

E
l passat 7 de juny usuaris/es, familiars,membres de 

la Junta, treballadors i l'alumne de pràctiques vam 

tindre el plaer de visitar el Rio Safari d'Elx. Gràcies a 

la convocatoria de subvencions destinades a despeses de 

desplaçament d'activitats de promoció de la convivencia a 

través de l'oci i temps lliure de la Diputació d'Alacant, podem 

fer realitat aquest tipus d'excursions tan gratificants. 

Els objectius que s'han dut a terme han sigut: observar 

les característiques morfològiques i funcionals i les qualitats 

perceptives dels animals, conéixer els seus costums, 

promoure la defensa i protecció dels entorns naturals i els 

seus animals, potenciar l'orientació temporal i espacial, 

conéixer la conservació d'aquelles espècies en greu perill 

d'extinció i incentivar l'oci i les relacions socials. Sens dubte, 

gaudirem d'una vesprada increïble i plena d'aprenentatge.

Durant la semana del 13 al 17 de juny els usuaris dels dos 

centres han estat elaborant els murals temàtics per a donar 

la benvinguda a l’estiu. Aquesta activitat a més de fomentar 

la creativitat i promoure estats de calma, concentració i 

relaxació, els ajuda a orientar-se temporalment. 

El passat dissabte día 17 vam obrim les nostres portes 

per a donar la posibilitat a qualsevol persona interesada que 

vingueren a conéixer els tallers d'estimulació cognitiva, física 

i psicosocial que 

oferim. L’acudir a 

l’associació no sols 

es per a atendre a 

les persones amb 

a lgún t ipus  de 

demencia o malaltia 

dependent, sinó 

també  sofereixen 

serveis als seus 

familiars per tal 

de sobreportar la 

malalt ia i poder 

a b o r d a r l a  d e 

la  mi l lo r  fo rma 

posible.

Per últim,  durant 

la semana del 20 

de juny celebrem la festivitat de San Joan elaborant fogueres 

al taller de manualitats del Taller de Matí. 
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Quadre d’honor 24 hores esportives 2022
- Futbol Sala 

1er, BEEF BURGUER FS 

2on, SPORT LATINO

- Futbol 7 

1er, PATRONAT 

2on, AMÉRICA 

-Futbol 11 

Cadet: 

1er, PEÑA MADRIDISTA IBI 

2on, AGULLENT

Juvenil: 

1er, C.D. CONTESTANO 

2on, PEÑA MADRIDISTA IBI 

Infantil: 

1er, CC ALCOY B 

2on, MURO 

-Bàsquet Sénior:

 1er, FONT ROJA 

2on, C.B. IRIS CONTESTÀ

-Tennis 

Individual: 

1er, Mateo Torró 

2on, Juan Pablo Pardo 

Dobles: 

1er, Mateo Torró/Lucas Torró 

2on, Andrés Jose Micó/Juan Pablo Pardo 

Consolació: 

1er, Rafa Navarro Martí

2on, Gabriel Gallego Martinez

-Petanca: 

1er, Borrelo (Alcoi)/Pedro Oliver (Cocentaina) 

2on, Manolo (Alcoi)/Miguel Oliver (Cocentaina)

-Tennis Taula Habilitats:

1er, Luis Prats 

2on, Juan Sanchez 

-Pàdel 

Categoria primera:

 1er, Adrian/Kike Mico 

2on, Miguel Angel Alcaraz/Migue 

Categoria segona:

1er, Lucas Bou/Sergio Aracil 

2on, Lluc Llorens/Luis López Categoria 

Categoria tercera:

1er, Jose Montava/Marcos Montava 

2on, Pablo Blázquez/Saúl Categoria 

Categoria quarta: 

1er, Borja/Romu 

2on, Adolfo/Ricard 

Categoria Mixta:

1er, Jose/Diana 

2on, Alberto/Marisa 

Categoria Femenina:

1er, Laura Chamizo/Maria Frances 

2on, Dulce/Belén Rubio

Categoria Consolació primera: 

1er, Dani Cooper/Valentin 

Categoria Consolació segona: 

1er, Santi Pérez/Adri Palací 

Categoria Consolació tercera:

1er, Rafa Mataix/Vicente 

Categoria Consolació quarta:

1er, Vicent/Julio 

Categoria Consolació mixta:

1er, Jorge Victoria/Marta

Categoria Consolació femenina: 

1er, Rosa/Mila

-Handbol:

1er, Club Handbol Muro 

2on, Clinica Carralero Handbol Xativa 

-Escacs 

Categoria per Equips: 

1er, Club d’Escacs Tabiya Alcoy 

2on, Club d’Escacs Cocentaina 

Categoria Sènior:

1er, Jose Vicente Cordoba 

2on, Gabriel Martínez 

Categoria Aleví:

1er, Iván Alonso 

2on, David López 

Categoria Benjamí:

1er, Kilian Cortés 

2on, Pablo García

El patinatge contestà present al Trofeu de Tavernes de 
Valldigna

E
l  cap de setmana del 15 de maig, l’esportista 

contestana Laura León Gilabert va participar al 6é 

Trofeu de Patinatge de Tavernes de Valldigna.

En aquesta competició, Laura representava al club CPA 

Santa Rosa d’Alcoi, en la categoría juvenil. Va realitzar el seu 

disc curt amb una alta dificultat i quasi net. Amb aquest 

exercici, va aconseguir la suficient puntuació per aconseguir 

finalment la segona posició.

Va ser un cap de setmana amb molt bons resultats, ja que 

el dia d’abans va ser el campionat d’Espanya on va quedar 

amb les seves companyes la 17ena d’Espanya. Donem 

l’enahorabona a Laura!
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La pivot Montse Brotons renova amb el Cadi La Seu fins 
a 2024

L
a pivot Montse Brotons i el Cadi La Seu arriben a un 

acord per a ampliar el seu vincle per dues temporades 

més, fins a l'estiu de 2024.

La jove pivot contestana va arribar al conjunt català la 

temporada passada després de completar una bon debut 

en la màxima categoria de la mà de l'Embotits Pajariel 

Bembibre. Abans d'arribar al conjunt de Castella i Lleó, va 

jugar en Lliga Femenina 2 amb el *Segle XXI i va viatjar als 

Estats Units per a disputar la lliga universitària amb Oral 

Roberts University.

La jugadora explica les seues principals raons per a 

renovar als mitjans del club: "La gent i el lloc. Hi ha molt 

bon ambient i molt bon equip, però l'entorn tan acollidor 

i familiar de la ciutat... Pense que és el que va fer que 

prenguera aquesta decisió".

L'entrenador del Cadi La Seu, Jordi Acero, defineix a 

Brotons com "una jugadora molt jove amb molt de marge 

de millora, que s'ha adaptat molt bé al club i a la ciutat, que 

continuarà donant coses molt bones a l'equip".

Rubén Mengual tercer en el Màster U25

E
l genet contestà Rubén Mengual ha tornat a Espanya a 

competir després de 5 anys. Rubén Mengual es troba 

a Alemanya, entrenat i formant-se dintre de la hípica, 

en la doma clàssica.

Amb el seu cavall Belfast va aconseguir ser tercer en la 

competició.

Rubén es mostrava content per la sensació de tornar a 

casa a competir i més pels bons resultats obtinguts:

-Inter II - 68,21 

-Gran Premi U25 - 67,61

-Estil lliure 3er lloc amb 71,95 

A les xarxes socials, Rubén Mengual ha agraït a tota la gent 

que l’acompanya en aquest camí de la hípica professional 

“Moltes gràcies, @anjaploenzke, per ser el meu entrenador i 

donar-me aquesta gran oportunitat amb un súper cavall. Estic 

molt agraït per tot el que fas per mi. Gràcies al meu entrenador 

mental, @haralddobmayer, als meus pares i a la meua família 

per ser els meus majors partidaris i per estar sempre ací”.

Lucas Torró renova amb l’Osasuna fins 2027

E
l Club Atlètic Osasuna ha ampliat la seua vinculació 

amb Lucas Torró fins al 30 de juny de 2027. L'entitat ha 

reforçat la seua relació contractual amb el migcampista 

contestà, la clàusula de rescissió del qual s'incrementa fins 

als 20.000.000 euros. 

Lucas Torró Marset és un dels principals referents del 

projecte esportiu d'Osasuna. En el seu segon període en 

l'entitat, s'ha consagrat com un dels millors migcampistes 

defensius de LaLiga Santander. Després d'iniciar-se en 

el futbol en equips de la Comunitat Valenciana com el 

Contestano, Ontinyent, Hèrcules i Alcoiano, va completar la 

seua formació en el Reial Madrid. Després d'una primera 

experiència en Segona Divisió com cedit en el Real Oviedo, 

Osasuna va aconseguir el seu traspàs a cost zero.

En la temporada 2017/18, va brillar als ordes de Diego 

Martínez i, en finalitzar el curs, el Eintracht Frankfurt 

va abonar la seua clàusula de rescissió. Després d'un 

inici meteòric a Alemanya com a titular en un equip que 

aconseguiria les semifinals de la UEFA Europa League, 

la seua progressió va ser truncada per les lesions. Fa dos 

estius, el pivot de Cocentaina va retornar a Osasuna, on ha 

oferit el seu millor nivell i s'ha erigit com una peça clau de 

l'equip de Jagoba Arrasate.

El Club Atlètic Osasuna vol agrair a Lucas Torró la confiança 

depositada en el seu projecte, així com que la seua prioritat 

sempre haja sigut continuar defensant la seua samarreta.
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El hoquei contestà present en 
la gala de l’esport valencià

E
l passat divendres 17 de juny es va celebrar al Palau de 

Congressos de València la gala de l'esport "Yosoynoticia.

es" on l'equip Campió d'Espanya de Hoquei Patins Sub 

16 estava nominat. A la gala va assistir  en representació 

de tots els companys de la selecció valenciana, el jugador 

contestà Álvaro Hernández.

Xavi Cherro Belda medalla 
de bronce al Campionat 
Autonòmic d’escoles de 
ciclisme

La Penya Esportiva Contestana organitza el primer 
torneig de Padel

E
l passat 17-18 i 19 de juny a les instal·lacions del 

Palagym es va celebrar el primer torneig de Pàdel de 

la Penya Esportiva Contestana en categoria femenina 

i masculina.

Aquest torneig va tindre una bona participació comptant 

amb 6 parelles femenines dividides en dos grups de tres i 

12 parelles masculines dividides en 4 grups de tres.

Al torneig femení les guanyadores van ser la parella d’Elena 

i Cristina, que varen guanyar una final a Ana Belen i Encarni.

En la categoria masculina, Aitor i Lucas doblegaren en la 

final a Ignacio i Abel en un mati de diumenge amb molt de 

nivell de pàdel.

La Penya Esportiva Contestana de la mà de el seu 

president i Tresorer, Miquel Semper i Enrique Soler 

van ser els encarregats de fer l’entrega de trofeus i es 

mostraren molt satisfets i amb molta il·lusió per continuar 

aquest torneig als anys vinents.

E
l 26 de juny es va celebrar a Elx el Campionat 

Autonòmic d'Escoles de Ciclisme, on van participar un 

total de 480 ciclistes. Xavi Cherro Belda va aconseguir 

la medalla de bronze a la categoria de principiant de segon 

any. El circuit totalment pla va fer que la carrera fora molt 

ràpida i es decidira a l'espring, Xavi va obtenir la tercera 

plaça pràcticament a la línia de meta. La resta d'integrants 

de les Escoles del Club Ciclista Contestà van aconseguir 

unes bones posicions.
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El Ye Faky comença a preparar la temporada 2022-2023

D
esprés d'un any on els jugadors, directius, patrocinadors 

i aficionats ho han donat tot per intentar continuar amb 

el somni de la 2ªB, toca començar a pensar en la 

temporada que ve a 3a.

L’engranatge de l’equip yefaquià s’ha posat en marxa i 

amb la seua directiva i president al capdavant Saúl Lledó, 

han començat a perfilar el que serà l’equip de la temporada 

vinent.

El club roget segueix confiant en Daniel Sánchez "Pina" 

com a míster al capdavant del projecte durant la temporada 

22/23. El tècnic ibense amb una àmplia experiència com 

a jugador i després de ser subcampió de 3a amb el filial 

eldense en la 20/21, va deixar el Futsal Ibi B en tercera 

posició en preferent la temporada passada fins que va arribar 

a Cocentaina. Ací va agafar les regnes de l'equip a mitjan 

Gener i va ajudar l'equip a fer una notòria segona volta a 

segona B intentant la salvació fins al final.

Després del bon treball de l'any passat continuarà una 

temporada més al càrrec de l'equip.

Tanmateix, el Ye Faky comença a presentar-nos cares 

noves: Àlex Moncho Mora es converteix en el primer fitxatge 

de la temporada. Després de molts anys al futbol i d'haver 

passat per les categories inferiors del CD Alcoyano i del Muro 

CF on ha aplegat a jugar al seu primer equip, el jove jugador 

murer, afronta aquesta nova aventura al futbol sala de la mà 

del Ye Faky, club al qual arriba encantat, amb moltes ganes 

i il·lusió. L'esquerrà arriba a Cocentaina per fer gaudir a una 

afició que té gana de bon futbol sala...i de segur que Àlex 

Moncho ens el dona.

Tomàs Pastor Rico és el segon fitxatge de la 22/23. L'ala 

natural de Salinas arriba a Cocentaina després de passar 

pel Sierra de Salinas (Div. Honor Juvenil) , Lymsa Salinas 

(2a), Asp FS (3a) i Sax FS (3a). Jugador que ve a mostrar 

la seua gran qualitat tècnica i el gol

Per la seua banda, el gol i les jugades impossibles 

continuaran a Cocentaina un any més de la mà de Bilal 

Aissaoui 'Bili. L’esquerrà renova per l'equip del seu poble i 

serà una peça fonamental a l'esquema de Pina. El contestà 

ha militat al Serelles Unión Alcoyana on ha estat diverses 

temporades, sent sempre una de les peces importants i 

màxim golejador de l’equip. Amb el Futsal Ibi ha jugat a 

Segona Divisió B i va poder disputar el play off d’ascens 

a la categoria de plata. Renova uns dels millors jugadors 

d'aquestes comarques.

Però no tot són benvingudes, també hi ha comiats: Verdú, 

Javi Sanz i Jordi Alcaide no seguiran al club la temporada 

22/23. Per diferents motius els 3 jugadors socarrats no 

seguiran al planter la temporada que ve. Tres dels artífexs 

de l'ascens a 2aB diuen adeu!

Tampoc continua Nando en el Ye Faky aquesta temporada. 

Després de 5 temporades el jugador d'Alcoi ha decidit tornar 

a l'equip del seu poble.

Poc a poc va gestant-se aquest nou projecte i encara 

eixiran nous noms que conformaran el planter per la 

temporada vinent on el Ye Faky seguirà donant-nos moltes 

alegries en el futbol sala de tercera divisió  .
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Cocentaina va acollir el II Trofeu Rafa Valls d’escoles

E
l dissabte, dia 4 de juny, es va disputar a Cocentaina  

el II Trofeu Rafa Valls d'Escoles. La competició, 

organitzada pel CC Rafa Valls,  va començar a les 17 

hores en un circuit urbà que es va dissenyar a l'entorn del 

Passeig del Comtat.

Les categories a les quals anava dirigida la competició 

foren: Promeses Masculí 2; Promeses Masculí 1; Promeses 

Femení 2; Promeses Femení 1; Principiants Masculí 2; 

Principiants Masculí 1; Principiants Femení 2; Principiants 

Femení 1; Infantil Masculí 2; Infantil Masculí 1; Infantil 

Femení 2; Infantil Femení 1; Escoles; Cadet Femení; Aleví 

Masculí 2; Aleví Masculí 1; Aleví Femení 2; Aleví Femení 

1 i Adaptat

El bon ambient va ser la tònica dominant en una prova 

en la que va destacar la forta calor que feia però que no va 

impedir que les joves promeses donaren tot un espectacle 

de ciclisme.

Agrair la bona organització del club Rafa Valls que va 

posar tota la seua obstinació i tot el seu personal perquè el 

trofeu fora un èxit.

L’Hoquei club Cocentaina segueix nodrint a la selecció 
valenciana

E
ls jugadors de l’HC Cocentaina Dídac Sánchez i 

Lucas Gilabert han estat concentrats amb la selecció 

valenciana a Lloret de Mar.

Des del 17 de juny fins al 19, participaren en el Campionat 

de Seleccions Autonòmiques on lluitaren per revalidar el títol 

que ostenta la selecció.



FERRAN ALBORS

42 Salut i benestarRevista El Comtat juliol 2022

L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

HERBES REMEIERES PER A LES ALMORRANES (HEMORROIDES) 
Es diu així a la dilatació de les venes del recte.

CAUSES.

Les seues causes principals són: feblesa de les venes, 

impureses de la sang, restrenyiment, embaràs, excessos 

d'alimentació i vida sedentària.

SÍMPTOMES.

Per la feblesa de les venes, aquestes s'eixamplen i 

s'engruixen per la sang. Tenen la forma de gruixuts cordons 

amb nòduls de diverses grandàries.

Quan hi ha molta compressió, solen eixir per l'anus, en 

aquest cas es diuen almorranes externes. Són internes quan 

no ixen per l'anus.

En els casos lleugers ocasionen poques molèsties.

Més avant hi ha picor, coïssor, repetits desitjos d'evacuar, 

pes en el recte, dolor que s'estén als lloms.

Quan les almorranes són voluminoses solen dificultar les 

evacuacions.

Poden sagnar, infectar-se, o supurar.

Les pèrdues de sang poden ocasionar anèmia.

En definitiva, les almorranes són el senyal de l'estat 

d'intoxicació al qual l'organisme ha arribat.

TRACTAMENT.

Hem de distingir el Pla curatiu en general, del tractament 

local i calmant, destinat a combatre el dolor i la inflamació.

El primer que cal fer és curar si hi ha restrenyiment.

Les dones que en època d'embaràs s'abstenen de realitzar 

exercici, romanen assegudes massa temps, i s'alimenten 

en excés. És a dir, fan el contrari del que haurien de fer. 

Normalment apareixen les almorranes per primera vegada, 

o si ja existeixen, s'agreugen i s'inflamen.

PLA CURATIU GENERAL (natural).

Cal prescindir del vi, licors, cervesa, café, dolços,

condiments picants, etc..

Abundància de fruites fresques i sucs, com també suc

de vegetals crus.

PLA LOCAL ANTIINFLAMATORI (natural).

Banys de seient amb infusió d'Hamamelis i Rusco.

Llavar l'anus després d'evacuar. Si és possible amb infusió 

de camamil·la.

Compreses de fulles i pell de Saüc.

Loció d'oli d'oliva de carxofeta de Sant Joan.

Portar dues boles de xiprer en algun lloc que toque la pell.

Col·locar a casa en lloc visible carxofes de Sant Joan en 

nombre imparell.

Col·locar baix del llit un nombre imparell de carxofes de 

Sant Joan.

( )

Carxofes de Sant JoanCarxxrxofoofeses ddee SaSantnt JJoaoann

RuscoRuusscscooRuuscsccs ooo

Hamamelis
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EMOCIONES REPRIMIDAS Y SALUD

C
onocer qué ocurre en nosotros es conocerse a uno mismo. 

Las emociones que reprimimos, sin ser conscientes de 

ellas, son precisamente las que acaban controlando 

nuestros comportamientos y nuestros pensamientos.

Cuando reprimimos emociones como la ira, cuando nos 

dejamos llevar por el miedo, cuando no nos permitimos estar 

tristes, cuando la venganza ha tomado fuerza o el dolor es el que 

habla, estamos dando paso a un funcionamiento independiente 

de las emociones no gestionadas y no manejadas, y será ahí 

cuando hablen por sí mismas a través de nuestras acciones.

Un estudio realizado por la Universidad de Stanford acerca de 

las emociones, desveló que aquellos individuos con tendencia 

a reprimir sus sentimientos, reaccionaban con una activación 

fisiológica mucho mayor en su cuerpo que otros que mostraban 

directamente ansiedad o ira.

Por esta razón es también normal que aquellos individuos 

que no expresan sus sentimientos o tengan más dificultad para 

hacerlo, presenten más problemas somáticos como tensiones 

musculares, dolores de cabeza, reacciones dermatológicas o 

enfermedades más complicadas. Sus emociones encuentran 

la vía de salida por medio del cuerpo físico.

La experiencia nos indica que cuerpo y emoción están 

estrechamente relacionados. Cuando sentimos estrés parece 

que el pecho nos oprime, la alegría en cambio nos hace sentir 

ligeros, casi como si volásemos, el miedo nos revuelve el 

estómago…Las emociones se experimentan en el cuerpo, e 

identificar esos mecanismos en nosotros suele ser un camino 

útil para comenzar a conectar con ellas.

Para la medicina tradicional china, la alegría es la emoción 

que se vincula al corazón y al intestino delgado. Quienes 

tienen estos órganos afectados suelen ser personas sensibles, 

extrovertidas y conversadoras que a menudo sienten que ciertas 

emociones les desbordan.

La rabia y la ira son las emociones asociadas al hígado y la 

vesícula.  Si tienes problemas con estos órganos, quizá seas 

una persona muy dinámica pero excesivamente preocupada 

que incluso puede llegar a reaccionar con agresividad. La 

frustración y la indignación son otras dos emociones asociadas 

a este órgano.

El bazo y el estómago están asociados a la obsesión, la 

nostalgia y la reflexión. Quienes sufren de enfermedades 

relacionadas con estos órganos son personas tranquilas y 

calmadas, pero tienen dificultades para tomar decisiones y por 

tanto, para “digerir” lo que sienten.

El pulmón y el intestino grueso están vinculados con la 

melancolía, la tristeza y la depresión. Ambos tienen un 

papel fundamental en la inmunidad del organismo. Si tienes 

problemas con éstos órganos, quizá seas una persona 

independiente y muy racional, pero sueles encerrarte en tu 

mundo interior. Esto puede derivar en síntomas físicos, como 

falta de apetito, opresión en el pecho o desgana.

El riñón y la vejiga están asociados al miedo y a la angustia. 

Aquellas personas que presentan dolor lumbar, debilidad y 

otros síntomas, pueden estar pasando por situaciones que les 

generan incertidumbre. Mantener el equilibrio de la energía 

renal conlleva desarrollar confianza en las propias capacidades.

Por otra parte, también  se ha demostrado la relación entre los 

gestos y el estado de ánimo. Por ejemplo, cuando una persona 

adopta una expresión facial negativa como la tristeza, el cerebro 

cambia nuestro estado de ánimo para adaptarse a ella. En 

cambio, la sonrisa desencadena endorfinas y dopamina, que 

hace a los músculos estar menos tensos, calmar la respiración 

y sentirnos mejor. Para Elsa Punset en su libro “Una mochila 

para el universo”, “cuando sonríes, el cuerpo entiende que 

no estás en peligro y hasta puedes sentir menor dolor físico”.

Las investigaciones más recientes de la psicóloga social Amy 

Cuddy sobre lenguaje no verbal también revelan que podemos 

cambiar nuestra propia química simplemente cambiando 

nuestra postura corporal. Considera que cualquier persona 

debería hacer algo antes de acudir a una entrevista, impartir 

una conferencia o participar en una competición deportiva: 

adoptar dos minutos en una postura de poder (power pose).

Con una postura de poder se refiere a adoptar los gestos 

asociados a un estado de confianza, poder y logro: el cuerpo 

erguido, la cabeza hacia el frente, los brazos hacia delante o 

apoyados en las caderas… Son gestos que implican una amplia 

ocupación del espacio, señal de ausencia de miedo.

Como cuenta Cuddy, los humanos igual que el resto de 

los animales expresan poder con sus posturas corporales. 

Se repliegan sobre sí mismos cuando se sienten inseguros, 

haciéndose más pequeños, encorvándose, cruzando los brazos 

sobre el pecho y reduciendo los movimientos. Por el contrario, 

cuando se sienten fuertes se expanden y ocupan más espacio, 

por tanto, adoptar estas posturas podría cambiar el estado 

interno de una persona y hacerla sentir más poderosa.

En definitiva, está demostrado que nuestro cuerpo puede 

cambiar nuestra mente y viceversa. La postura que adoptamos 

influye significativamente en cómo nos sentimos y lo que 

sentimos y no expresamos, influye en la salud física. Siguiendo 

a Carl G. Jung

“Lo que niegas te somete. Todo lo que nos sucede, entendido 

adecuadamente, nos conduce a nosotros mismos”.
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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

--------

--------

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JULIOL

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- 4- 7- 8- 11- 12- 15- 16- 19- 

20- 23- 24- 27- 28- 30

Dies: 1- 2- 5- 6- 9- 10- 13- 14- 17- 18- 

21- 22- 25- 26- 29- 31

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): dimarts i divendres 

-Cartró (contenidor blau): dilluns 

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 20:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS- ESTIU
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 8:15; 9:15; 

10:15; 11:15; 12:15; 13:15; 14:15;  

17:15; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 7:45; 8:45; 9:45; 

10:45; 11:45; 12:42; 13:45; 16:15;  

18:15; 20:15; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT

A partir de l’1 de juliol l’Ecoparc mòbil  vindrà dos dies a la setmana al poble.

Dimarts: de 7:30 a 14:30h a la plaça venerable Escuder (Mercat)

Dijous: de 7:30 a 14:30 al recinte de la Fira






