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

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

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

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

Millora Via verda direcció Muro (desperfectes i millora de les pluges)

Poda anual de les palmeres Panels informatius (zona Mas de la Penya)
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Em preocupa

E
l mes passat ens aplegava una carta del banc per 

recordar-nos la comissió que pagàrem pel manteniment 

del compte, que en alguns casos quasi aplega als 300 

euros anuals.

Després, la segona part, on van explicant el que podem 

fer per rebaixar eixa quota i inclús que es quede a 0 euros. 

Tenir Fons d’Inversió, Plans de Pensions individualitzats, 

Plans de previsió assegurats…, així com un saldo mitjà 

mensual d’uns quants milers d’euros.

Tot açò passa perquè els bancs perden diners? Res d’això. 

Els bancs estan guanyant molts diners, durant el primer 

trimestre han guanyat 4.432 milions d’euros, els que perden 

és perquè algunes de les seues inversions en la majoria 

de les grans empreses espanyoles no estan donant-los els 

rendiments que esperaven.

Tots recordem la crisi econòmica del 2008, crisis que 

encara estem pagant les seues conseqüències i més 

tots aquells que compraren Participacions Preferents. 

Els culpables de la crisi no érem la ciutadania sinó els 

mateixos bancs que van fer inversions ruïnoses al sector 

de la construcció.

Els bancs i quasi totes les caixes es van endeutar i van 

haver de ser rescatades per l’Estat espanyol perquè no 

desaparegueren. L’Estat va fer front amb quasi setanta mil 

milions d’euros, dels que encara no ens han tornat quasi 

res. Al final qui érem els culpables d’aquesta greu crisis? 

Nosaltres? Encara recorde eixa frase que com un mantra 

deia dia sí dia també el que era president del nostre país 

el Sr. Rajoy: Los espanyoles han vivido por encima de sus 

posibilidades.

Esperàvem que la banca aprenguera eixa lliçó. Havia 

aconseguit el que feia temps que volia: la desaparició de les 

caixes d’estalvis que segons ells els feien la competència I 

van desaparéixer. Les caixes d’estalvi les van polititzar i no 

professionalitzar i hem aplegat a la situació actual. Cinc 

grans bancs controlen el mercat, pacten el que volen i s’ha 

acabat la competitivitat.

Després que han fet aquests bancs? Rebaixar les seues 

plantilles amb milers de treballadors, tancar milers d’oficines, 

deixar moltíssims pobles sense cap servei i canviar la relació 

amb els seus clients; banca en línia, utilitzar els caixers per 

a quasi tot sense tenir en compte a les persones majors o a 

les que volen una banca més personalitzada, pagar per fer 

qualsevol operació fins a l’extrem de pagar per deixar els 

nostres diners dipositats als seus bancs…

Què hem fet nosaltres perquè ens tracten d’eixa manera? 

Rescatar-los econòmicament. Veurem si ens tornen el que 

els hem deixat i consentir que es convertiren en un monopoli 

per a fer el que els dona la gana amb els nostres diners.

Preocupant! I el poble contestà callat i atemorit!

Paco Fuster
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NP Fira de Tots Sants

La bona acollida del Mig Any Fira de Cocentaina consolida 
aquesta data en el calendari de l’esdeveniment
Hostaleria, oci nocturn, comerç local i expositors professionals del certamen han 
manifestat la seua satisfacció pels resultats obtinguts

L
a bona acollida del públic a les activitats programades 

per a celebrar el segon Mig Any Fira de Tots Sants 

de Cocentaina consolida el mes de maig com una 

nova cita en el calendari d'aquest tradicional i popular 

esdeveniment. Hostaleria, oci nocturn, comerç local i 

expositors professionals del certamen han manifestat la seua 

satisfacció pels resultats obtinguts en una setmana repleta 

d'oferta formativa, gastronòmica i festiva.

El II Congrés de la Xarxa Comercial Fira de Tots Sants 

ha comptat amb 97 inscripcions per participar de forma 

presencial i 32 per fer-ho online, procedents de tot Espanya. 

Els participants han assenyalat a l'organització que les 

xarrades oferides els han semblat molt interessants i, a 

més, molt útils per a poder aplicar als seus respectius 

negocis. Cal recordar que un dels principals objectius 

d'aquesta trobada entre professionals és facilitar les eines 

que permeten millorar l'experiència, tant de venedors com 

dels visitants de Fira.

La taula redona en la qual han participat representants 

dels principals certàmens firals de la Comunitat Valenciana 

com Xàtiva, Castalla, Oliva o la mateixa Cocentaina, ha 

mostrat la diversitat d'aquesta mena d'esdeveniments, 

adaptats cadascun a les característiques de la seua història 

i la seua trajectòria. Un altre dels punts clau del congrés ha 

sigut la sessió oberta al públic, centrada en la gastronomia 

i en la qual l’alumnat de cicles formatius en gastronomia i 

participants en general van poder gaudir de les degustacions 

d'innovadores versions de coques i del tradicional oli de 

Cocentaina.

Les XV Jornades Gastronòmiques han resultat un èxit 

rotund, acompanyades per una climatologia més pròpia de 

l'estiu que convidava a gaudir del carrer i de les nombroses 

terrasses que ofereixen els establiments de Cocentaina. 

L'hostaleria del municipi va registrar ple total, especialment 

el cap de setmana, tot coincidint amb la celebració del 

primer Fira Fest 22. 

Fira Fest 22

El Fira Fest 22 era l'aposta més nova de totes les 

activitats proposades. Un festival de música, de divendres 

a diumenge, per a totes les edats i gustos musicals, que 

buscava omplir de música, ambient, festa i diversió la zona 

del recinte firal i els carrers adjacents al costat de l'àrea del 

Centre Cultural El Teular.

En aquest cas, segons explica la regidora de Fira, Eugenia 

Miguel, “la calor va jugar en contra de les actuacions 

programades durant el dia, perquè va fer que el públic fora 

menor de l'esperat en les hores centrals de la jornada. No 

obstant això, en caure el sol, el recinte registrava molt bona 

ocupació, la qual cosa ens indica que el format és l'adequat, 

però caldrà revisar horaris per a la pròxima edició”, assenyala 

l'edil.

El disseny del format del festival ha sigut molt ben rebut 

pels participants, ja que ha combinat la música en directe, 

amb foodtrucks i les barres dels establiments d'oci locals 

que posaven a la disposició del públic una oferta variada 

d'alimentació per a consumir en el mateix recinte.

Totes les activitats s'han desenvolupat sense incidències 

a ressaltar i ha generat molt bon ambient en tot el poble.
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Obert el termini d’inscripció per a participar en la 42 
edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina
NP Fira de Tots Sants

E
l Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina 

celebra enguany la seua 42 edició i ja ha obert el termini 

d’inscripció per a tots els interessats en participar en 

2022. 

El concurs es desenvoluparà el dissabte, 12 de novembre 

de 2022 i podran prendre part tant agrupacions corals de 

veus mixtes, com de veus iguals. L'obra obligada per a 

aquesta edició ha sigut encarregada al compositor basc 

Xabier Sarasola. Titulada “LA PAU”, és una obra composta 

sobre un poema de Marc Granell.

Els premis establits per a aquesta nova edició són tres, 

Primer, Segon i Tercer Premi dotats amb 3.000 €, 1.800 €, 

1.200 € respectivament, més trofeu, i Premi del Públic dotat 

amb 600 €. A més, El cor guanyador es classificarà per a 

participar en el VI PREMI FIRACOR, dotat amb 6000 €, que 

se celebrarà en 2025 i competirà amb els classificats de les 

pròximes edicions regulars del certamen de 2023 i 2024.

Enguany, com a novetat, l'organització del Certamen 

ha creat un nou Premi dotat amb 500 € més trofeu 

commemoratiu, al/ a la Millor Director/a del concurs.

Les bases de participació del concurs, així com el formulari 

d'inscripció es poden descarregar en la web que disposa 

el Certamen Coral en: www.certamencoralfiratotssants.com

La Fira de Tots Sants protagonista al grau d’Organització 
d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals de l’IMEP
NP Fira de Tots Sants

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina ha sigut protagonista 

a una de les classes del grau universitari d’Organització 

d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals que 

ofereix  el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo 

(IMEP), a Alacant.

La alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa i Jaume 

Bernabéu, responsable de contingut audiovisual i 

comunicació de Visualcrea, convidats pel professor, Juan 

Antonio Sánchez, titular de l'assignatura de tercer curs 

Estructures i Processos en l’Organització d’Esdeveniments, 

han sigut els encarregats de detallar el funcionament, 

organització i característiques d’un esdeveniment, com la 

Fira, capaç de convocar cada any vora 500.000 visitants.

Per segon any consecutiu, la Fira de Cocentaina visita les 

aules de l’IMEP, encara que enguany ha sigut la primera volta 

que s’ha dedicat una clase completa, de quatre hores, per 

a desgranar els detalls d’una festa que, com ha assenyalat 

la alcaldesa, “és dels pocs esdeveniments no religiosos que 

es manté amb gran èxit després de 7 segles d’història, fruit 

del treball i l’estima del seu poble”. 

Durant l’exposició, s’ha parlat no sols de les característiques 

de la Fira com a esdeveniment, sinó també de les claus d'èxit 

per a adaptar-se a les dos edicions COVID, 2020 i 2021, 

que ha viscut la Fira i que han suposat tot un repte per als 

organitzadors i expositors participants.

L’alumnat s’ha mostrat molt interessat amb la xerrada 

participant de forma activa i proposant idees a través d’un 

taller creatiu. Alguna d’aquestes aportacions, com va indicar 

MIreia Estepa, podran veure's reflectides en l'edició 676 

d’enguany.

“L’oportunitat que ens ha donat IMEP de desgranar com 

és la Fira per dins, quines són les claus del seu èxit, com ha 

anat evolucionant la seua imatge i formats, i com funciona la 

seua promoció i difusió, tant nacional com internacional, en 

el marc d’uns estudis universitaris és indicatiu que parlem 

d’un esdeveniment digne de ser estudiat”, ha apuntat 

l’alcaldessa.

La primera edil de Cocentaina va agrair als responsables 

de l’IMEP i al professor Sánchez per la invitació i el 

compromís per mostrar la riquesa de una tradició vinculada  

a l'aprenentatge universitari com és la Fira de Cocentaina.
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El nou servei de neteja viària incorpora vehicles de suport 
per als efectius manuals
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, i l'edil de 

Neteja, Paqui Ruiz, han presentat aquest matí, al costat 

del Cap de Servei d'FCC, José Aurelio Bueno, els 7 nous 

vehicles que l'empresa FCC incorpora al servei de neteja 

viària i xarxa de sanejament ‘Cocentaina Bonica’.

Es tracta de 2 agranadores d'aspiració i arrossegament; 1 

vehicle furgó hidronetejador; 2 vehicles auxiliars de neteja 

elèctrics; 1 vehicle turisme híbrid; 3 bufadores elèctriques; 

2 desbrossadores elèctriques; 3 carrets autopropulsats; 5 

carrets portacubs.

Tant els vehicles com la maquinària han estat exposats 

a la Plaça de la Vila i en l'actualitat tots es troben en 

funcionament.

La regidora de l’àrea ha destacat que el gran nombre 

de vehicles incorporats i la seva versatilitat permet una 

presència permanent dels mitjans mecànics en barris i 

pedanies, fent costat als efectius de neteja manual per a 

un escombratge diari òptim. Cal recordar que el nou servei 

de neteja viària suposa la recuperació de l'escombratge els 

7 dies de la setmana. “S'està fent un salt substancial en 

la neteja que està sent percebut pels ciutadans gràcies al 

suport mecànic proporcionat pels nous equips, així mateix 

els equips són més sostenibles i eficients”, ha indicat.

L’Ajuntament de Cocentaina organitza una nova recollida 
solidària de material per a Ucraïna

NP Ajuntament de Cocentaina

Els dies 23 i 24 de maig es va tornar a obrir una recollida

D
avant de la situació de guerra a Ucraïna, que lluny de 

mitigar-se cada vegada és més cruenta, s'intensifiquen 

les necessitats tant al país de conflicte com les de les 

persones desplaçades. Per tant, l’Ajuntament de Cocentaina 

novament ha sol·licitat la solidaritat de la ciutadania per a 

recaptar material que posteriorment es distribuirà a Ucraïna.

En aquesta ocasió se sol·licitaren els materials següents:

medicines.

femenines, maquinetes afaitar, pasta dents i raspalls, sabó...)

escalfadors, piles, bateries, bancs d'energia, generadors, 

llanternes...)

fruita seca, xocolate sense llet, barretes energètiques, 

galetes, café i te. Menjar de bebés: potets, llet en pols...)

culleres, ganivets, gots... Comunicacions: telèfons mòbils, 

tant nous com usats en bon estat, walkie-talkies, transmissors 

de ràdio, ràdios, portàtils i tauletes... Contenidors per a 

líquids amb capacitat de 10 i 20 litres. Motxilles resistents.)

El lloc de recollida va ser la Casa de la Joventut (Pla de la 

Font) dilluns 23 de maig: de 9 a 14 h

I dimarts 24: de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.

La recollida va anar a càrrec de les treballadores del taller 

d’ocupació Dinàmic - Cocentaina.

La regidora de Comerç, Paqui Ruiz, que coordina aquesta 

recollida, agraïa especialment la col·laboració del comerç 

local per haver aportat les tant necessàries caixes de cartó. 

Així mateix, animava a tota la ciutadania de Cocentaina a 

demostrar de nou la seua solidaritat i a aportar novament 

el material necessari.

I la resposta la veritat, va ser molt bona. De nou Cocentaina 

ha sabut estar a l’alçada de les circumstàncies, responen de  

manera solidaria a aquesta crida a favor d’Ucraïna.
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L’Ajuntament de Cocentaina posarà en marxa una Escola 
d’Estiu gratuïta
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es regidories d’Educació, Benestar Social i Joventut 

posen en marxa la primera escola d’estiu totalment 

gratuïta que tindrà lloc del 27 de juny al 29 de juliol a 

les instal·lacions del CEIP Real Blanc.

L’escola va dirigida als xiquets i les xiquetes que cursen 

des d’Infantil a Primària i l’horari de les activitats serà de 

les 9h a les 14h, sent requisit indispensable que l’alumnat 

estiga empadronat a Cocentaina.

Les places són limitades, ja que sols hi ha 45 i la inscripció 

es podrà fer accedint al formulari del QR del cartell o a 

l’enllaç web. Serà indispensable adjuntar la documentació 

que justifique la puntuació obtinguda per tal de fer la 

matrícula, que estarà oberta del 16 al 18 de maig.

Aquesta proposta de l’ajuntament de Cocentaina, igual que 

la de l’exitosa escola de Pasqua, estan dins de les activitats 

del programa amb el qual l’entitat pública es va presentar 

a la subvenció de Conselleria dins del Pla Corresponsables, 

finançat a través del Ministeri d’Igualtat.

En cas que les sol·licituds superaren les places disponibles, 

s’aplicaria el barem que ve definit pel Decret 178/2021 del 

Consell i que prioritza per damunt de tot que els progenitors 

estiguen treballant, ja que el Pla Corresponsables va 

destinat a la conciliació laboral i familiar. En aquest punt 

l’alcaldessa, Mireia Estepa, explica que «per primera volta 

tindrem dos propostes d’escoles d’estiu per a la població de 

Cocentaina, una d’elles gratuïta perquè està finançada pel 

govern d’Espanya. Esperem que amb aquest augment de 

l’oferta cap família es quede sense la possibilitat de dur al 

seu fill o filla a una escola d’estiu on estar ben atés i que li 

facilite la diversió en les vacances d’estiu. Estem segurs que 

aquesta escola del Pla Corresponsables tindrà una acollida 

fantàstica i permetrà a moltes famílies conciliar amb més 

tranquil·litat». Estepa afegix que aquesta escola d’estiu no 

podrà oferir el servei de piscina a diferència de l’escola de 

permanència del poliesportiu, ja que no és possible fer-ho 

al centre educatiu. No obstant això, hi haurà una excursió 

o activitat extraordinària cada setmana.

La Regidoria de Comerç organitza un dia de contacontes 
per als escolars de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

D
esprés de l'obligada pausa per la Covid, l'Ajuntament 

dels Cocentaina reprén l'organització de diferents 

actes. En aquesta ocasió, i amb motiu del dia del llibre, 

la Regidoria de Comerç, en col·laboració amb l’Associació de 

Comerç de Cocentaina i els tres centres educatius d’Infantil 

i Primària, Real Blanc, Convent i Bosco, va programar el 

passat divendres 6 de maig una sèrie d’activitats per als 

més menuts de la casa davant de dues  llibreries del poble, 

en concret Laupe i el Ferrocarril.

En l’activitat van participar xiquets i xiquetes dels tres 

centres educatius, tal com hem comentat, i van tindre 

l’ocasió de gaudir d’un espectacle de contacontes a càrrec 

d’un grup de teatre especialitzat en animació lectora. Cal 

dir que l’activitat estava prevista per a la setmana anterior, 

tot coincidint al voltant del dia del llibre, però es va haver 

d’ajornar a causa de la pluja.

La regidora de Comerç, Paqui Ruiz, agraïa tant als centres 

escolars com també a les llibreries la seua implicació i 

comentava que l’espectacle havia sigut un gran èxit que 

s’espera repetir en anys pròxims. 
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Nou servei punt mòbil labora a Cocentaina
N.P. Regidoria d’Ocupació. Ajuntament de Cocentaina

C
ocentaina acollirà durant els dies 15 i 16 de  juny 

un punt mòbil del Espai Labora, amb el qual  el 

Servei Públic d'Ocupació i Formació de la Comunitat 

Valenciana vol arribar a la major part de la ciutadania i donar 

una major visibilitat als serveis d'informació i divulgació sobre 

l'orientació a l'ocupació. 

Les persones desocupades tindran l'opció de buscar 

ofertes de treball, conéixer l'app GVA Jobs o inscriure's al 

Sistema Nacional de Garantia Juvenil, entre altres coses. 

Així mateix, les persones no desocupades podran realitzar 

consultes, gestions i conéixer l'app GVA Punt Labora.

El regidor d'Ocupació, Toni Hernández, recorda que 

«aquest servei, fruit del conveni que va signar l'Ajuntament 

de Cocentaina amb el Servei Valencià d'Ocupació i la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies, és una molt 

bona oportunitat per a rebre orientació i solventar dubtes 

relacionats  amb la inserció laboral». 

L'emplaçament de l'autobús se situarà en la Plaça el Teular 

en horari de 10.00 a 18.00h.

Taller empleo Dinàmic-Cocentaina

Marián Castelló Escoda

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

Scape room al Refugi de Cocentiana

L
’ a lumnat / t reba l lador  de l  Ta l le r  d ’Ocupació 

DinàmicCocentaina junt a la seua profesora de 

Dinamització, Programació i Desenvolumpament 

d’Accions Culturals, han preparat una activitat molt divertida 

per a xiquets i xiquetes de 10 a 14 anys, que posa en valor 

el patrimoni històric i cultural de Cocentaina mitjançant 

del joc i el aprenentatge de costums, vivències i anècdotes 

ocorregudes al voltant de la construcció i us del refugi 

antiaeri. Animem a els grups d’escolars i als seus profes a 

participar d’esta activitat contactant amb nosaltres al email 

dinamic.tallerempleo@gmail.com.

Esperem que vos agrade!
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La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat inaugura el 
Centre d’Interpretació Turística d’Alfafara
NP Mancomunitat

L
a Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i l’Ajuntament 

d’Alfafara van inaugurar ahir el Centre d’Interpretació 

Turística mancomunat ubicat al Centre Social La 

Mateta d’Alfafara. Es tracta d’unes instal·lacions que 

oferiran el servei d’atenció a persones visitants a la zona 

i proporcionaran informació relacionada amb els recursos 

naturals, rutes i llocs d’interés de les comarques, com 

també sobre la programació d’activitats impulsada per la 

mancomunitat o els municipis que la integren.

A la inauguració van acudir representants dels municipis 

i tècnics de turisme de la zona, i van conéixer les 

instal·lacions, recentment rehabilitades per tal d’oferir un 

servei òptim i accessible. El centre completa l’oferta turística 

de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat que, amb la 

marca 20Mils, promou el turisme en la natura i les activitats 

per a descobrir la cultura, el patrimoni i la gastronomia de 

les comarques.

El centre, a més, es convertirà en el punt de partida idoni 

per a les múltiples rutes que es poden fer per a descobrir 

la Serra de Mariola i el seu entorn amb Alfafara com a 

punt de partida. De fet, el pròxim diumenge tindrà lloc una 

ruta guiada que començarà al centre i recorrerà diferents 

paratges com el Pont Assolat, el Pantanet o la Necròpolis 

Mas del Pou.

Iván Jover, gerent de la Mancomunitat de l’Alcoià i el 

Comtat, va manifestar a la presentació la seua “idea clara de 

convertir aquest centre en un espai referent a l’hora d’atraure 

visitants”. A més, va afegir que “a la nostra comarca 

disposem de multitud de recursos turístics que comprenen 

des del mateix patrimoni natural, però també una sèrie de 

recursos etnogràfics, històrics, artístics, gastronòmic, etc., en 

cadascun dels municipis i que cal donar a conèixer i posar-los 

en valor perquè tractats d’una forma convenient, es poden 

transformar en productes turístics de gran potencialitat”.
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‘No em toques el Whatsapp’, pròxima exposició de la 
Mancomunitat per a maig
NP Mancomunitat

L
a Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat portarà 

l’exposició ‘No Em Toques el Whatsapp’ a Alfafara, 

Agres, Cocentaina i Muro al llarg de maig. Aquesta 

exposició itinerant està impulsada per l’Institut Valencià de 

la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana, i inclou una 

col·lecció d’imatges creada a partir de les obres guanyadores 

del concurs de fotografia homònim. Aquest està dirigit a joves 

entre 14 i 30 anys i pretén sensibilitzar i conscienciar la 

joventut perquè aprenguen a detectar la violència de gènere.

El Departament de Joventut ha coordinat aquesta 

exposició davant la necessitat de promocionar activitats que 

promoguen la prevenció d’actituds violentes, ja que diferents 

estudis realitzats per institucions i organismes especialitzats 

han alertat de la detecció d’un augment de la violència de 

gènere entre menors d’edat i joves en els últims anys.

 La mostra es podrà visitar del 9 al 13 de maig, en horari 

de 9 a 14h, al Centre Social La Mateta d’Alfafara; a la Casa 

de Cultura d’Agres, de 18:30 a 20:30h; i a la Casa de la 

Joventut de Cocentaina, de 9 a 14h i els dimarts i dijous 

també de 16 a 19h. A Muro, estarà disponible del 17 al 20 

de maig, de 9 a 15h, a l’IES Serra Mariola.

 “És una exposició que permet descobrir a la gent jove 

certs estereotips basats en el gènere, potenciar les relacions 

de parella sanes i, sobretot, informar sobre els recursos 

existents i on acudir en cas de sofrir algun tipus de violència 

en primera persona“, ha explicat Iván Jover, gerent de la 

Mancomunitat responsable de l’àrea de Joventut.

Alicante Interior regala 10 noches de hotel y 10 cenas 
en restaurantes
NP Turismo Alicante Interior

L
a asociación de empresarios Turismo Alicante Interior 

sorteará 10 cenas y 10 noches en alojamientos y 

restaurantes asociados. La intención de esta acción es 

incrementar el conocimiento del destino Alicante Interior 

entre las personas que en momentos clave del año preparan 

sus vacaciones o escapadas cortas.

Entre otros, los afortunados podrán degustar el trabajo 

gastronómico de restaurantes como L’Escaleta, Sant 

Francesc 52, Natxo Sellés, Pastamanía, Lolo, Alameda 

Bistró, La Gruta Gastronómica, Torre de Cotes, Caragol o 

La Maraña. En cuanto a los alojamientos, participan Casa 

Timoteo, Hotel con encanto Masía La Mota, Casa Severina, 

Sercotel Ciutat d’Alcoi, Casa Bons Aires, Hotel La Escondida 

o Casa Rosalía.

La presidenta de Turismo Alicante Interior, Indira Amaya 

de Ameglio, ha recordado que “tenemos un entorno especial 

en el que se pueden realizar infinidad de actividades, 

disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza única y degustar 

una amplia gastronomía que va desde la tradición más 

ancestral hasta la vanguardia reconocida mundialmente”. 

Con la apuesta por estos sorteos se pretende, tal y como ha 

detallado Amaya de Ameglio, “obtener una mayor resonancia 

para que los mejores rincones de las montañas de Alicante 

puedan llegar al público objetivo del turismo de interior, 

tanto de manera directa como indirecta”, en referencia a 

las recomendaciones posteriores de los premiados, “turistas 

que habrán podido conocer de cerca nuestras comarcas 

y que serán excelentes prescriptores de nuestro destino”.

Además, la asociación Turismo Alicante Interior incluirá en 

esta campaña un sorteo de productos de la zona. En este 

lote, configurado en forma de cesta, habrá aceites, miel, 

café, licores o aceitunas, todos ellos fabricados en el interior 

de la provincia de Alicante por miembros de la asociación.

Los sorteos se realizarán a través del perfil de la Asociación 

en Instagram, @turismoalicanteinterior con periodicidad 

semanal, en tres momentos del año distintos. El primero 

de ellos comenzará el a mitad de mayo y se alargará hasta 

entrado julio. Podrá participar cualquier persona que siga el 

perfil de Instagram de Turismo Alicante Interior, excepto las 

personas directamente implicadas en la mecánica del sorteo.
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El món avança cap a la catàstrofe climàtica
Col·lectiu-Compromís

E
stes són paraules d’Antonio Guterres, Secretari 

General de l’ONU. En el Col·lectiu 03820-Compromís 

pensem que, si no s’actua ràpida i contundentment, 

anem efectivament abocats a una vertadera catàstrofe de 

proporcions globals. I per a problemes globals calen en la 

majoria d’ocasions solucions locals i per eixe motiu hem 

presentat una moció en l’Ajuntament que es diu “Per una 

Transició Energètica Justa i Democràtica a Cocentaina”.  

Creiem, també com Antonio Guterres, que “els pobles i 

les ciutats són els llocs on es guanyarà o perdrà, en gran 

mesura, la batalla contra el canvi climàtic”, i, per tal de 

guanyar la batalla, en la moció presentada preteníem que 

s’adoptaren, entre d’altres i en resum, els següents acords:

-Realitzar auditories energètiques en els edificis dependents 

de l’Ajuntament i implementar mesures d’estalvi energètic, 

com també impulsar l’autoconsum en els edificis públics.

-Posar en marxa activitats de sensibilització i educació 

ambiental, climàtica i energètica, impulsant en les escoles 

la implementació del Projecte 50-50.

-Crear una oficina local de l’energia.

-Crear espais de participació ciutadana en relació amb 

l’energia, el canvi climàtic i la biodiversitat.

-Facilitar des de l’àmbit municipal l’autoconsum i el 

desenvolupament de comunitats energètiques locals.

-Reduir la càrrega fiscal sobre els edificis i les persones 

involucrades en iniciatives de sostenibilitat energètica.

Sembla que són mesures raonables i, sobretot, necessàries 

a curt o mitjà termini, però per a la seua implementació calia 

el vot favorable de la majoria del Consistori i, una volta mes, 

ens hem trobat que tant el PSOE com el PP, “tanto monta, 

monta tanto”, han votat en contra i, per tant, continuarem 

sense tindre una política energètica en Cocentaina que 

facilite des de l’àmbit institucional la transició ecològica i, 

per tant, la lluita contra el canvi climàtic. Al nostre parer, 

una vertadera llàstima.
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Col·lectiu-Compromís proposa la creació d’un servei 
municipal de trituració de restes agrícoles
El Col·lectiu-Compromís vol que l’Ajuntament es presente a una subvenció de la 
Conselleria de Medi Ambient per comprar trituradores per evitar la crema de restes 
agrícoles en Cocentaina i que es cree un servei municipal de trituració de restes agrícoles.

E
l Col·lectiu 03820-Compromís porta temps proposant 

a l’Ajuntament que compre trituradores i establisca un 

servei municipal per recollir i triturar les restes agrícoles. 

Ara, aprofitant unes subvencions de la Conselleria de Medi 

Ambient creuen que és un moment idoni per fer-ho.

Així, la coalició contestana proposa que l’Ajuntament 

es presente a les subvencions de la Conselleria de 

Medi Ambient. El portaveu del Col·lectiu-Compromís a 

l’Ajuntament, Jordi Pla, explica que “aquestes ajudes de 

la Generalitat subvencionen la compra de maquinària per 

al tractament de restes agrícoles, contractació de personal 

per a la utilització d’aquesta maquinària i la contractació 

del servei de trituració, compostatge o valorització de la 

biomassa de restes agràries a una empresa externa”

“Per tant, l’equip de govern ja no té més escuses per no 

implantar en Cocentaina un servei municipal per a triturar 

les restes agrícoles. Hem de deixar enrere la crema de les 

restes agrícoles i apostar per la sostenibilitat. Oferim la nostra 

mà a l’equip de govern per portar aquest projecte endavant. 

Volem que Cocentaina tinga un servei municipal de trituració 

de restes agrícoles”, raona Pla.

En definitiva, des del Col·lectiu 03820-Compromís veuen 

idoni que s’aprofiten aquestes ajudes per crear d’una vegada 

per totes un servei municipal de trituració de restes agrícoles. 

D’aquesta forma, des de la coalició volen evitar el fum que 

origina la crema de restes agrícoles i que genera problemes 

ambientals i respiratoris.

Col·lectiu-Compromís vol que Cocentaina celebre l’Any Fuster

Col·lectiu-Compromís

A
quest any 2022 és commemora l’aniversari del 

naixement fa cent anys de l’escriptor valencià Joan 

Fuster. Aquesta efemèride ha fet que l’any 2022 haja 

sigut declarat com l’Any Joan Fuster per part de la Generalitat 

Valenciana.

Per això, des del Col·lectiu 03820-Compromís volen que 

l’Ajuntament de Cocentaina s’implique en la celebració 

de l’Any Fuster i organitze una sèrie d’activitats culturals 

relacionades amb l’escriptor de Sueca.

En paraules de Jordi Pla, portaveu de la coalició a 

l’Ajuntament, “Cocentaina ha de formar part de la celebració 

de l’Any Fuster. Cocentaina ha d’estar amb un dels majors 

intel·lectuals valencians i per això, proposem que el nostre 

poble organitze activitats al voltant de la figura de Joan Fuster”.

Figura destacada

Joan Fuster i Ortells (Sueca, 1922-1992) és una de les 

persones de la intel·lectualitat valenciana més destacades 

del segle XX.

Advocat, poeta i assagista s'emmarca dins d'una tradició 

humanista adaptada a la modernitat. Va cultivar l'aforisme 

i l'assaig. Va mantindre una decidida actitud pública per les 

llibertats democràtiques, especialment des de l'àmbit valencià.

L'escriptor de Sueca va estar constantment relacionat amb 

el món acadèmic, sobretot en els últims anys de la seua 

vida. Va ser professor i després catedràtic de la Universitat 

de València, que en 1993 va crear la Càtedra Joan Fuster 

en el seu honor.

Va rebre els doctorats 'honoris causa' a la Universitat de 

Barcelona i a l'Autònoma de Barcelona, i va ser membre de 

l'Institut d'Estudis Catalans, el Consell Valencià de Cultura 

i la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, així com 

director de l'Institut de Filologia Valenciana.

A més, va formar part del Consistori dels Jocs Florals 

de Lo Rat Penat i va rebre nombrosos guardons literaris i 

cívics: Joaquim Folguera, Josep Yxart, Concepció Rabell, 

Per Comprendre, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, 

Premi de les Lletres del País Valencià, Medalla d'Or de la 

Generalitat de Catalunya, títol de fill predilecte de Sueca i, 

pòstumament, l'Alta Distinció de la Generalitat i les medalles 

de la Universitat Jaume I i la Universitat de València.

Col·lectiu-Compromís

El Col·lectiu-Compromís proposa que l’Ajuntament organitze activitats 
relacionades amb l’any Joan Fuster aprovat per la Generalitat Valenciana.
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La Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. y la Unión 
Alcoyana de seguros S.A. firman un convenio de colaboración 
para que sus socios consigan descuentos en sus seguros
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

L
a Cooperativa ha rubricado un convenio que beneficia 

a todos los socios de la misma por medio del cual tanto 

en las pólizas en vigor o las nuevas tienen importantes 

descuentos ya sean de vehículos a motor, hogar, accidentes 

y/o comercio, la colaboración de la Unión Alcoyana de 

Seguros es un apoyo que se brinda a todos sus asociados 

con el fin de mejorar en lo posible las economías familiares.

Todo ello se materializará en las oficinas de la compañía 

en Cocentaina o a través del mediador correspondiente, 

comunicándoles que son socios de la misma.

La Cooperativa liquida la campaña 2021/22

El 29/4, La Cooperativa una vez retirado el aceite que 

han solicitado los socios se ha cerrado la campaña con la 

liquidación/abono en la cuenta de sus socios productores 

de aceitunas la liquidación de la campaña 2021/22, ha sido 

una campaña baja en volúmenes y en rendimientos de las 

aceitunas, se ha primado, la calidad, la recogida temprana, 

los rendimientos y las cultivadas en agroecológico.

La próxima campaña nuestra almazara elaborara también 

por primera vez aceite ecológico al estar homologada para 

ello por el CAE en aquellas producciones que dispongan 

del certificado correspondiente, todo un reconocimiento 

a nuestros maestros almazareros por su buen hacer en la 

elaboración de nuestros aceites.

La Cooperativa participó en la reunión organizada por la 
Federación de cooperativas C.V. sobre la presencia de las 
mujeres en sus bases sociales y en el consejo rector de las mismas
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

L
as cooperativas de la C. V. con más alta participación 

de mujeres en sus órganos rectores participaron en una 

reunion virtual con el fin de estudiar los pasos a seguir 

para conseguir una mayor visibilidad en todos los aspectos.

Nuestra cooperativa ofreció el III AOVE FORUM FIRA DE 

TOTS SANTS 2022 para realizar una reunion/mesa redonda 

que aborde esta problemática participativa en los órganos 

rectores de cooperativas, su visibilidad y acciones a corto 

plazo para llevarlas a término. 

En la reunion intervinieron técnicos de Federación y las 

cinco cooperativas de la C.V. con consejos con mas del 40% 

de participación de mujeres. 

La Cooperativa inicia las visitas guiadas y las catas de 

aceite (temporada 2022/23) a través de un departamento 

interno específico para ello y nuestra participación como 

piloto en “essencias som terra y vincles” 

tturismo@olielcomtat.com  . 

De la mano del experto guía contestano Quique Camallonga 

iniciamos la campaña 22/23 para dar a conocer nuestros 

aceites, nuestra almazara y nuestros campos sostenibles 

a todos aquellos que quieran introducirse en el fascinante 

mundo del aceite, también para a los expertos que quieran 

profundizar más en este mundo oleícola, en esta labor 

contamos además con nuestro maestro almazarero Iñaki 

Brotons

La Cooperativa presente en la Fira agrícola de San Isidro 

de Castalla

La cooperativa estuvo presente por primera vez, los días 

13/14/15 del mes de Mayo, en la Fira San Isidro  de Castalla, 

numerosas personas pasaron por  n/stand  y compararon 

nuestro aceite al tiempo que se dio cumplida información  

sobre las caracterticas de todos nuestros monovarietales 

a numerosas  personas interesadas por la calidad de 

nuestros aceites, hosteleros y restaurantes principalmente, 

al mismo tiempo dimos a conocer nuestra particulares rutas 

oloturisticas y las de Cocentaina con información facilitada 

por Info Turismo. 
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Despedida
NP Fesep

A
drián Sáez Vico ex-Agente Policía Local del 

Ayuntamiento de Cocentaina. ¿Alguien más sabe 

cómo llegaste a ser funcionario del Ayuntamiento de 

Cocentaina? Nosotros lo vamos a contar… 

Llegaste a ser trabajador del Ayuntamiento gracias a 

tu valentía y coraje, plantando cara al Ayuntamiento de 

Cocentaina mediante la interposición de una demanda 

Judicial. En el proceso selectivo fuiste uno de los mejores, 

pero cual fué tu sorpresa, quedarte fuera de la adquisición 

de 1 plaza de forma ilegal. Debido a tu gran nivel de 

formación adquirido durante todos los años que dedicaste 

a formarte te diste cuenta de que te quedaste sin tu plaza 

de funcionario por una ilegalidad en el proceso selectivo 

para ocupar una plaza de Policía Local en el Ayuntamiento 

de Cocentaina.

Desde el Sindicato FESEP-SPPLB en su día se realizaron 

los escritos pertinentes, en los cuales se indicaba que el 

proceso sufría de errores que podrían ser perjudiciales 

para los opositores y que podrían ser susceptibles de 

demanda judicial por no ajustarse a legalidad, pero como es 

costumbre en el Ayuntamiento de Cocentaina no se tuvieron 

en consideración nuestros escritos, con las consecuencias 

posteriores que esta pasividad les acarreó.

Una vez finalizado el proceso selectivo te viste obligado a 

defender tus derechos, interponiendo tus reclamaciones al 

Ayuntamiento y alegando las mismas irregularidades que el 

sindicato FESEP-SPPLB interpuso en su día, y cual fué tu 

sorpresa, que obtuviste la misma respuesta que el sindicato. 

Debido a ello no tuviste más remedio que acudir a la justicia 

para que tus derechos se respetasen, interponiendo una 

demanda judicial contra el Ayuntamiento de Cocentaina. Al 

AÑO y 3 Meses después la justicia se pronunció dándote 

la razón y obligando al Ayuntamiento a que te incorporase 

de forma inmediata debido a la irregularidad sufrida en el 

proceso y por la cual fuiste apartado del derecho de ser 

funcionario.

Tras la sentencia, el Ayuntamiento por fin se dió cuenta 

del error y accedió a incorporarte, obligado por la sentencia 

claro, pero no se dignó en ningún momento a salir en prensa 

para informar de la nueva incorporación de un Agente de 

Policía Local como se ha hecho siempre, seria porque 

sabían que habían metido la pata y eso que se les avisó en 

repetidas ocasiones.

Una vez incorporado en tu merecido puesto de trabajo 

con el tiempo te fuiste dando cuenta que tu sitio no era 

Cocentaina, que la actitud del equipo de Gobierno no era 

normal en comparativa de otros sitios en los que estuviste 

trabajando, por ello seguiste con tus estudios de forma 

incansable para buscar otro lugar donde al trabajador se le 

valorase y donde se tuvieran en consideración las labores 

que realizas. En mayo por fin lo conseguiste, un lugar digno, 

con condiciones laborales justas, con mejor trato hacia tu 

persona y con reconocimiento justo por tu labor policial.

Por parte del sindicato FESEP-SPPLB queremos darte 

la enhorabuena Adrián, has dejado huella en esta Policía, 

has sido un gran compañero, un amigo y has demostrado 

ser un gran profesional, lamentamos que el Ayuntamiento 

Cocentaina no valorase todas estas cualidades. Sabemos 

que Cocentaina es un Ayuntamiento cuyas condiciones 

laborales distan mucho de ser considerado como un lugar 

de trabajo en que continuar tu vida laboral, y debido a ello 

muchos de sus trabajadores se ven obligados a hacer lo 

mismo que tú, seguir formándose para poder marcharse 

de Cocentaina, y gracias a ello este Ayuntamiento cada vez 

dispone de menos personal a su servicio.

Para finalizar esperamos que en tu nuevo lugar de trabajo 

se te paguen los complementos que te corresponden por 

ley y que, en Cocentaina a día de hoy, año y medio después 

aun no te han pagado. Por nuestra parte nos parece un 

despropósito que tengas que acudir de nuevo a la justicia 

porque se te vulnere un derecho como trabajador. Desde 

el sindicato nos parece un disparate los agravios que has 

sufrido hacia tu persona en este Ayuntamiento.

Un Saludo compañero que tengas una dulce vida laboral 

y que la Vidal profesional te vaya mejor que en Cocentaina.
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Tres nuevos hermanos hacen su ingreso en la Orden 
Franciscana Seglar
Elies Sánchez Reig. 

Viceministro Orden Franciscana Seglar. Fraternidad de Cocentaina

M
uchos hombres y mujeres, solteros y casados, y 

muchos sacerdotes diocesanos, llamados por Dios 

a recorrer el camino de la perfección evangélica, 

siguiendo el ejemplo y forma de vida de San Francisco de 

Asís, participando de su carisma y haciéndolo presente en el 

mundo, prometen seguir a Jesucristo y vivir el Evangelio en 

fraternidad, ingresando en la Orden Franciscana Seglar (OFS).

Por este motivo estamos de enhorabuena ya que el 

pasado sábado día 14 de mayo, durante la celebración 

de la Eucaristía, tres nuevos hermanos hicieron su ingreso 

(profesión) en nuestra fraternidad local. Tras un tiempo 

prudencial de iniciación y de preparación (tiempo de 

formación) Ani Callado González, Lourdes María Nadal 

Camps y Juan Rafael Agulló Agulló formalizaron su 

compromiso de vivir, desde su estado de vida, con mayor 

empeño y fidelidad la gracia y la consagración bautismal 

para seguir a Jesucristo según la enseñanza y el ejemplo 

de San Francisco de Asís. Como recordatorio de su 

profesión se hizo entrega, a cada uno de ellos, de la Regla y 

Constituciones de la OFS y se les impuso la Tau como signo 

distintivo de la Orden.

En otro orden de cosas, después de dos años de 

pandemia, desde la OFS, nos disponemos a organizar 

y celebrar la fiesta de San Antonio de Padua con total 

normalidad. Como viene siendo costumbre vamos a celebrar 

dicha fiesta con un triduo. El primer día será el lunes 13 

de junio. A las 18:30 tendrá lugar el ejerció del triduo y a 

continuación la celebración de la Eucaristía. Terminada la 

misa tendrá lugar la procesión de la imagen del Santo por 

el recinto del Convento, acto que estará amenizado por el 

grupo de danzas El Convent. Después de la procesión se 

repartirá el pan de los pobres entre todos los asistentes. 

Invitamos a todo el pueblo a que nos acompañe en este 

día, pero muy especialmente a los niños que este año han 

recibido la Primera Comunión. Los otros dos días del triduo 

serán el martes 14 y el miércoles 15 de junio con el mismo 

horario que el día anterior pero solo tendrá lugar el ejercicio 

del triduo y la celebración de la Eucaristía.

Pasada la fiesta de San Antonio, ya solo nos quedará la 

renovación del Consejo de la Fraternidad, mediante capítulo 

electivo, cuyos nuevos integrantes serán los responsables 

de dirigir y animar a la Fraternidad, durante los próximos 

tres años, a través de su servicio y prudentes decisiones.
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El Patronat Sagrat Cor de Jesús celebra el centenari de 
la seua fundació
Redacció

E
n aquest 2022 el Patronat Sagrat Cor de Jesús celebra 

100 anys: cent anys de servei al poble, cent anys 

de tindre present a mossén Eugenio Raduan, el seu 

fundador. De ben segur que molts de vostés tenen un sense 

fi de records de la “tendeta de mossén”, o del Patronat 

cultural i recreatiu, del cinema, dels teatres…100 anys on 

junta darrere junta han treballat molt per a mantindre viva 

aqueixa flama de Fe catòlica que va implantar el sempre bo 

mossén Eugenio i que va veure en el Patronat, una alternativa 

sana per als joves del poble fa ara 100 anys.

Si bé és cert, en cent anys hi ha moltes coses que 

desapareixen, per diferents circumstàncies, unes altres 

s'han continuat mantenint com és el cas del teatre, de 

l'esport i de la celebració de la pròpia festa. La junta actual 

presidida per Jordi Boyero, és una continuïtat a les tantes 

juntes que han treballat per a aconseguir que la marca 

“Patronat Cor de Jesús” no desaparega i han preparat un 

calendari d'allò més complet per a fer lluir i valdre els 100 

anys del Patronat.

El centenari es va inaugurar el passat 10 de desembre 

amb una Eucaristia i la benedicció i inauguració del Betlem 

que Vicent Valor Sellés munta a la sala gran de l'edifici del 

Patronat. Ja fa molts anys que Valor, s'encarrega de fer 

possible aquesta pràctica visual: un Betlem gran que és visitat 

pels escolars, xiquets i xiquetes de catequesis d'infància i 

gent del poble. D'aquesta manera començàvem un centenari 

que ve carregat d'actes senzills, però plens de sentiment per 

a tots aquells que han viscut en el Patronat la seua joventut, 

o han sentit parlar d'ell o segueixen vinculats al Patronat.

Hi ha prevista una excursió a la Font de la Edra i Pic Negre 

amb el Centre Excursionista Contestà. Es vol recuperar 

així una eixida a la muntanya que es feia, i és que no hem 

d'oblidar que el germà de mossén, Rafael Raduan va fundar 

i va ser el primer president del Centre Excursionista Contestà, 

llavors, aqueix vincle amb la naturalesa sempre ha sigut 

present en el Patronat.

Una altra cita important des de fa molts anys és la 

representació de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús. 

Aquesta representació es va reprendre sobre escenari i 

impulsat per d. Jesús Sánchez, rector del Salvador, en 

2005. Ja en 2014, concretament el 12 d'abril, va ser quan 

la Passió va eixir als carrers. Aquell dissabte al matí, una 

quadriga portava a diferents guàrdies jueus i anunciava 

amb un bàndol, Passeig a baix, el prendiment de Jesús 

Natzaré. Aqueixa primera posada en escena, va comptar 

amb la participació del grup de teatre i amics del Patronat 

i Francisco Ferrándis en el paper de Jesús. 

El calendari del centenari avançarà amb altres fets que 

pretenen reflectir aquesta efemèride com per exemple la 

creació d'un nou logo (per a celebrar el centenari, obra de 

Carla Ferrándiz), que serà pintat a la paret exterior de l'edifici 

així com la renovació de les pintures del mur (el que dona 

cara a la carretera

Arribem així fins al mes de juny, on celebrarem l'advocació 

del Sagrat Cor de Jesús el divendres 24. Aqueixa setmana 

estan programats els actes que sempre s'han fet per a 

celebrar aquesta efemèride: el partit de futbol, l'enramat de 

la Plaça i pati de l'edifici; el dilluns dedicat als més xicotets 

amb tornejos esportius i jocs, el concert dels jubilats; el 

cinefórum, el teatre al Pati i com no, la celebració de 

l'Eucaristia, processó amb els xiquets i xiquetes que han 

pres la Primera Comunió i posterior homenatge. 

Així i tot, està previst que durant aquesta setmana gran 

del Patronat es presente un llibre que està realitzant-se 

recollint 100 anys de vida del Patronat en imatges i també, 

durant la processó, es descobrirà una placa a la casa on 

va nàixer mossén perquè quede constància del lloc on va 

viure el fundador de la devoció del Sagrat Cor a Cocentaina.

Paola Castelló, nova presidenta de la confraria de la Dolorosa
Redacció

E
l passat 9 de maig, a les 

xarxes socials de la parròquia 

de El Salvador s’anunciava 

que havia finalitzat el termini de 

presentació per a nou president 

o presidenta de la confraria 

de la Verge dels Dolors i  que 

s'havia presentat per al càrrec de 

presidenta, Paola Castelló Sirvent, 

pel que tots els confrares de la 

Confraria de la Verge dels Dolors 

estaven convocats a la votació per 

a ratificar i donar el suport a la nova presidenta. 

La votació es va realitzar el dissabte 14 de maig. I sent 

votada per unanimitat pels confrares, després de Missa es 

va fer oficial el nomenament de la nova presidenta. 

A partir d’ahi començava l’engranatge per a formar la junta 

que dirigirà la confraria durant 

tres anys.

La mateixa Paola ens feia 

pública la junta a la revista i ràdio 

Cocentaina quedant de la següent 

Manera: Presidenta:  Paola 

Castelló Sirvent; Vicepresident: 

Joan Palací Soler; Vocals: Mar 

Albaladejo Sánchez, Pòlit Jordá 

Briva, Arantxa Castelló Fuentes, 

Jose David Pascual Motos, Míriam 

García Callado, Valentín Reche 

Galiana, Cecília María Reche García, Andreu Garrido Pérez, 

Leticia Ferrando Ribelles, Juan Francisco Ferrándiz Pascual, 

María Sánchez Carbonell i Jesús Saiz Calvente.

El canvi de junta serà el diumenge 17 de juliol en Missa 

12 a la mateixa Església de El Salvador.
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José Torró Marset i Maria Dolores Franco Pla, nous 
presidents de la Pia Unió Mare de Déu del Miracle 
Redacció

E
l mes passat, avançàvem de refiló, que la Pia Unió 

ja tenia nous presidents per al trienni 2023-2025. 

La notícia ens va vindre just en el moment de tancar 

l’edició i sols vam poder informar dels nous presidents José 

Torró Marset i Maria Dolores Franco Pla.

Tant Maria Dolores com José formaven part de la junta 

presidida per Ana Masanet i José Luis Molina. Maria Dolores 

ha sigut a més, presidenta de la confraria Jesús de l’Hort 

i José Torró ha presidit també la Confraria del Crist dels 

Llauradors. Experiència doncs, en tenen una mica, encara 

que la Pia Unió és un ens que aglutina més feina, ja que 

durant tot l’any, es venera a la Mare de Déu. Tots dos es 

mostraven contents i esglaiats per tal responsabilitat i per 

la confiança que d. Eduardo Rengel havia dipositat en ells 

per a desemprenyar tal càrrec, emparant-se a la Mare de 

Déu per a què els acompanye i ajude en l’organització de 

les festes durant els pròxims tres anys.

La notícia es desvetlava just l’últim dia de la novena, i 

el comunicat no sols portava el nom dels presidents, sinó 

també de la junta que els acompanyarà, quedant distribuïda 

de la següent manera:

Presidents: Jose Torró Marset i Maria Dolores Franco Pla

Junta directiva: 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.

El dissabte 11 de juny i al monestir de la Mare de Déu del 

Miracle tindrà lloc el traspàs de junta i començarà el periple 

dels tres anys organitzant la festa mariana.

49 edició del trofeu de ciclisme Mare de Déu

T
ot i que no estem en pàgines d’esport, hem volgut 

incloure aquesta notícia en l’apartat de la Mare de Déu, 

perquè el trofeu de ciclisme ha sigut l’activitat que ha 

tancat tota la festa Mariana que Cocentaina organitza per 

festejar a la seua Patrona, la Mare de Déu del Miracle.

Organitzada pel club ciclista contestà, la carrera és una 

de les més antigues de la Comunitat Valenciana. Aquesta 

discorre per un circuit intercomarcal.

Es va celebrar el dissabte 21 de maig i va comptar amb 

un total de 150 inscrits dividits en diferents categories. La 

prova està recollida en la Federació Valenciana de ciclisme 

i és puntuable per al rànquing de les competicions que 

formen el calendari.

A la fi, Francisco Torrella del Gsport Alma Wagen va ser 

el vencedor del trofeu. El pòdium el van completar Carles 

Thomas Beake del Brocar Ale i Fernando Gimeno del 

Redacció

JuanGiner-Ulevel.

Una gran vesprada esportiva que com déiem, tancava 

les festes de la Mare de Déu del Miracle d’aquest 2022.
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El Centre artístic cultural Verge de la Pau d’Agost es 
proclama guanyador del II Certamen d’interpretació de 
música festera Vila de Cocentaina
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

E
l dissabte 30 d’abril, Cocentaina acollia el II Certamen 

d’Interpretació de música Festera “Vila de Cocentaina”, 

un esdeveniment que pretén posar el valor la riquesa 

de la música composada per als moros i cristians.

Tres van ser les bandes que van concursar: La Unió 

musical “la primitiva de Castells de Castells”; la Unió musical 

d’Alcoi i el Centre artístic cultural Verge de la Pau d’Agost.

El certamen va començar ja al Pla, on a partir de les 18h 

les tres entitats van desfilar a ritme de pasdoble pel Passeig 

fins arribar al Teular on les autoritats festeres els imposaren 

el corbatí del Certamen a cada banda.

I ja a les 19 i al centre de cultura el Teular començava 

l’explosió festera. Conduït pel periodista Paco Morrió, la 

banda de Castell de Castells va encetar l’acte, seguit de la 

Unió Musical d’Alcoi i per últim, va actuar la d’Agost. Les 

tres agrupacions havien de començar la seua actuació amb 

un pasdoble d’autor contestà i tot seguit, havien d’interpretar 

la marxa mora obligada, composada per a l’ocasió i 

encarregada a Josep Vicent Egea i que responia al nom de 

Qustantaniya. La marxa reflectia el segell del mestre Egea 

i presentava la dificultat pròpia que ha de tindre una obra 

per a un certamen de qualitat. Per tancar la seua actuació, 

cada banda podia escollir una marxa de lliure elecció.

Finalitzada l’actuació, el jurat format per Saúl Gómez i 

Soler; Josep Robert Sellés i Camps i el propi Josep Vicent 

Egea, amb Francisco Valor com a secretari amb veu però 

sense vot, decidiren atorgar el primer premi dotat de 3.500 

euros i trofeu al Centre Artístic Cultural Verge de la Pau 

d’Agost.

Ràdio Cocentaina va estar allí, retransmeten el Certamen 

en directe. I parlàvem amb José Vicente Algado, director 

de la banda guanyadora qui és mostrava molt content per 

l’actuació dels seus músics i per aquest reconeixement.

El segon premi, dotat amb 2.000 euros va ser per a la 
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Unió Musical d’Alcoi i el tercer premi, amb una quantia de 

1.000 euros va ser per a la Unió Musical La Primitiva de 

Castell de Castells.

Com els dèiem, aquesta casa va estar en directe i ja 

poden tornar a escoltar tot el certamen a la nostra web, 

radiococentaina.com.

Tanquem una edició i des de la comissió tècnica ja 

comença a preparar-se la següent d’aquest certamen 

bianual. Francisco Valor, director tècnic feia una valoració 

molt positiva de com havia anat aquesta segona edició. Un 

Certamen on es destaca la bona organització per part de 

l’equip de la comissió i de la mateixa Junta de Festes.

La Junta de Festes prepara diferents actes per a commemorar 
els 422 anys de Sant Hipòlit com a Patró de Cocentaina
Redacció

E
l 7 de maig de 1600, Sant Hipòlit va ser elegit, pel 

mètode d’insaculació, Patró de la Vila Comtal de 

Cocentaina i el 10 de maig, va ser proclamat com a tal. 

422 anys després, les festes de Moros i Cristians se celebren 

en el seu honor i per això es realitzen en agost (l’onomàstica 

del nostre Sant Màrtir és el 13 d’agost).

Doncs bé, 422 anys després, la Junta de Festes segueix 

tenint present aquesta data i organitza diferents actes 

religiosos i lúdics.

Durant la pandèmia, la junta presidida per Juan Francisco 

Masanet i en la vicepresidència de culte amb Kike Pascual, 

ha treballat de valent perquè la devoció al Patró no decaiga i 

així és, que no hem tingut festes de Moros i Cristians però sí 

que hem tingut tots els actes religiosos i de culte, no fallant 

els que envolten la data del 7 de maig.

Aquest 2022, els actes es van encetar divendres 6 de maig 

amb la xarrada al voltant de la figura de Sant Hipòlit que va 

realitzar Gustavo Pascual Pérez.

Fester dels Bequeteros, fill del compositor més universal, 

Gustavo Pascual Falcó, i gran devot de Sant Hipòlit, Gustavo 

va formar part de la comissió encarregada de celebrar el IV 

Centenari del patronatge de Sant Hipòlit. En la seua xarrada, 

Gustavo va fer referència a la seua búsqueda de Sant Hipòlit, 

el guerrer, el màrtir, el soldat i sobretot el teòleg, sent un 

dels pares del’Església.

Ja el dissabte 7 de maig, l’Església de Santa Maria va celebrar 

la Santa Missa (que va poder ser seguida per Ràdio Cocentaina). 
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I tot seguit es van imposar les medalles als majorals i 

majorales d’aquestes festes. 

Tanmateix, es va imposar la insígnia de la junta a dos 

nous caps de filà: Rubén Sellés de la Llana i Manolo Genís 

dels Mudèjares. També, Noelia Sellés va rebre la insígnia i 

medalla com a nou membre de la Junta de Festes.

Aquest acte va servir per a presentar als nounats al Patró 

i es va entregar la imatge de Sant Hipòlit al devot agraciat 

en el sorteig de l’any passat, Raquel Palací

La jornada va concloure amb el tret de les salves 

d’arcabusseria a càrrec de les filaes de càrrec de 2019 

(últimes festes de carrer realitzades), sent aquest l’acte més 

primitiu que conservem de l’inici de les nostres festes. I a 
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la Casa del Fester, es va inaugurar una mostra de clics de 

playmòbil, on Miguel Ángel Pardo ha recreat a la perfecció, 

la nostra entrada de Moros i Cirstians pel Passeig del Comtat. 

Els actes al voltant del patronatge de Sant Hipòlit 

finalitzaven de manera lúdica en l’esperat dia de les paelles 

on aquest 2022 i gràcies a a la regidoria de Festes amb 

Octavio Cerdá com a regidor, els festers van poder disfrutar 

d’una discomòbil fent possible que el dia s’allargara i els 

festers i festeres pogueren compartir una bona estona, 

primer amb la Unió Musical Contestana i després amb 

aquesta discomòbil. L’encontre es va dur a terme al Pla de 

la Font.  

I com no odia ser d’altra manera, els Creuats van tirar mà 

de la seua inventiva i les seues paròdies i van fer, que el 

Rei emèrit, vinguera a Cocentaina a disfrutar d’aquest dia 

tan especial com són les paelles, sempre des del respecte, 

clar està.

Però maig, encara ens reservava més activitats organitzades 

per la Junta, així doncs, el dissabte 21 de maig van 

començar, a la filà Mudéjars, els assajos dels publicadors 

infantils a les 4 filaes de càrrec de 2022, assajos que 

continuaran el dissabte 4 de juny als Almogàvers; dissabte 

11 de juny als Bequeteros i dissabte 18 a la plaça de la Vila 

amb el Contrabando.

Ja el dissabte 25 de juny publicarem les nostres festes, 

unes festes que després de dos anys apagades per la 

pandèmia, tornen amb ganes i molta força. La publicació 

serà a les 7, des de la plaça la Vila on Juan Francisco 

Masanet com a president de la junta de Festes tindrà el 

permís atorgat des de l’Ajuntament per poder organitzar els 

Moros i Cristians de 2022.

I un últim a punt, agrair a Moisés Sellés, el gran guardià 

de la nostra música festera, gran part de les imatges per 

il·lustrar dit article de festes.

I tancat ja el mes i la revista, des de la Junta de Festes, 

Juan Francisco Masanet, ens desvetlava en primícia per al 

programa de La veu de la Festa els altres grans protagonistes 

de les nostres festes:

-Mantenidor presentació revista: Enric Albero Moltó

-Autor portada revista: Marcos Monar Miralles (la 

presentació serà el divendres 15 de juliol)

-Mantenidor de la revista de Festes: JuanFrancisco 

Ferrándiz Pascual (l’acte de la presentació de càrrecs serà 

el dissabte 2 de juliol)

-Autor cartell festes: Antonio J. Domínguez Borrás

-Director Himne: Saül Gómez Soler

-Capità Moro: Miguel Palací Linares (Bequeteros)

-Capità Cristià: J. Rafael Llorens Montava (Contrabando)

-Abanderat Cristià: Moisés Gil Igual (Almogàvers)

-Abanderat Moro: Vicente Torró Castelló (Mudéjars)
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La filà Contrabandistes organitza una Festa andalusa
Redacció

L
a filà Contrabandistes, és la filà més antiga, les primeres 

dades que ens parlen d’ella es remunten a 1853. En 

2020, i per conseqüència enguany en el 22, la filà 

ostentarà el càrrec de capità cristià i ho farà en la persona 

de Rafael Llorens, Peluca.

La filà s’ha bolcat en aquest any de capitania i amb aquest 

motiu van organitzar una festa andalusa el 14 de maig. La 

ubicació, el recinte de la Fira. Allí van posar casetes com si 

estiguérem en plena Fira d’abril de Sevilla.

Eixe dissabte el sol caia de valent, però amb tot, la festa 

va ser un èxit, ja que ens va traslladar al cor de Sevilla amb 

demostracions i exhibició de doma, una desfilada amb 

cavalls i caros i no va faltar el “rebujito”, la paella i el cante 

de sevillanes i flamenc.

Us deixem una mostra del que va ser eixea perquè 

les imatges, de vegades, valen més que mil paraules. 

Enhorabona als Contrabandistes i avant el capità!!!!
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Nius oronetes i falciots

Les oronetes són ocells insectívors que consumeixen grans 

quantitats de mosques i mosquits, formigues voladores, 

vespes i xinxes.  Una sola oroneta és capaç de menjar 850 

mosques o mosquits al dia, la qual cosa suposa un control 

natural dels insectes.

El seu període de cria es desenvolupa entre març i agost, 

depén de la climatologia i són ocells  fidels al lloc de cria i 

a la parella. Tarden uns deu dies a construir el niu, format 

per una copa oberta completament en la zona superior, de 

boles de fang i sempre sota una coberta, que són reparats 

i reutilitzats durant diversos anys i la seua vida mitjana és 

d'uns 15 anys.

Si ens dediquem a destruir els seus nius, a més del risc 

de multes, ens trobarem que en la primavera i estiu una 

major quantitat de mosquits en el nostre entorn, que des 

del punt de vista de la comoditat i sobretot des del punt 

de vista sanitari, presenta molts més riscos i incomoditats.

A l'hora de reparar, pintar o realitzar qualsevol acció en 

les parets en les quals es troben aquests nius, recorden 

que el millor que pots fer és conservar-los, pel seu bé i pel 

de les oronetes.

Els nius d'oroneta, avions comuns i falciots estan protegits 

tant quan estan habitats, com quan estan buits. El nivell 

de protecció es garanteix tant per la legislació europea, 

concretament  la Directiva Europea d'Ocells (Directiva 

2009/147/CE del Parlament Europeu) i per la legislació 

nacional pel Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de 

Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies 

Amenaçades (Reial decret 139/2011, de 4 de febrer) i per 

la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural 

i de la Biodiversitat, en la qual es protegeixen les cries, 

els ous i mitjançant la qual es prohibeix expressament “la 

destrucció o deterioració dels seus nius”, de manera que 

les multes poden variar de 5.001 a 200.000 €.

A la Casa la Torreta, s'ha condicionat la xarxa que protegia 

els despreniments perquè els falciots i oronetes tornen a 

ocupar els seus nius.

Senyalització al Mas de la Penya

Instal·lats uns panells informatius relatius a les normes i 

recomanacions a tindre en compte en al paratge del Mas 

de la Penya; com no es permet l'acampada ni pernocta, és 

necessari emportar-se el fem i deixar el paratge lo més net 

possible i la necessitat de respectar la propietat privada que 

s'ocupa per a realitzar escalada esportiva. També convé 

recordar el període de nidificació, es tracta d'un hàbitat 

singular, que hem de respectar i conservar.

Diputació d'Alacant lliura dues furgonetes elèctriques

La Diputació d'Alacant ha fet lliurament de 36 vehicles 

elèctrics als diferents municipis de la comarca, perquè 

puguen donar servei de manera sostenible als diferents 

departaments i així contribuir a frenar el canvi climàtic, 

l'ajuntament ha sigut beneficiari de dues furgonetes 

elèctriques.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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El Sent-me Cocentaina 2022 presenta la seua programació 
de concerts
La huitena edició de l’Encontre de Música i Educació porta a Cocentaina de l'11 al 
15 de juliol una interessant proposta artística
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es nits d'estiu al Palau Comtal de Cocentaina 

recuperen la programació de concerts d'alt nivell 

artístic que proposa el SENT-ME COCENTAINA, 

organitzat per l'Ajuntament contestà. Enguany, cinc 

concerts constitueixen la variada oferta de concerts.

En aquesta ocasió, visitaran la capital del Comtat 

orquestres com l'ADDA Simfònica d'Alacant oferint la 

8a Simfonia de Dvôrak i l'Orquestra de la Comunitat 

Valenciana que es presentarà en un format 

d'orquestra de cambra. També oferirà un concert la 

cantant Sheila Blanco en un íntim format en el qual 

ret homenatge a les poetes de la Generació del 27. 

La producció pròpia del SENT-ME COCENTAINA es 

materialitza en dos concerts: el que oferirà l'Ensemble 

de Corda SENT-ME COCENTAINA dirigit pel mestre 

Enrique García Asensio i una selecció d'alumnes 

de l’Encontre de Direcció, i el concert de clausura 

oferit per l’alumnat més menut de l’encontre, el 

SENT-MET, curs d'educació musical per a xiquets 

i xiquetes conduïts per Elena Huidobro. “Els concerts són 

d'entrada gratuïta o amb preus assequibles, mantenint la 

filosofia d'acostament de la música a tots els públics en 

què es recolza el SENT-ME COCENTAINA des de la seua 

creació”, declara el director artístic, Ignacio García-Vidal.

Cal recordar que el període de matrícula per a les diferents 

propostes didàctiques està obert fins al 30 de juny, i es pot 

consultar tota la informació en la web de l'Ajuntament de 

Cocentaina: https://www.cocentaina.es/es/patrimonio-y-

cultura/sent-me

PROGRAMACIÓ DE CONCERTS SENT-ME COCENTAINA 2022

DILLUNS 11 JULIOL. CONCERT INAUGURAL SENT-ME 

COCENTAINA 2022

Palau Comtal 22 h Orquestra ADDA Simfònica Beatriz 

Fernández, directora

Obertura Egmont de L.V. Beethoven i Simfonia n. 8 op. 

88 d’A. Dvôrak

DIMARTS 12 JULIOL. SHEILA BLANCO CANTA A LES POETES 

DEL 27

Palau Comtal 22 h

DIMECRES 13 JULIOL. ORQUESTRA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA

Palau Comtal 22 h “Els Arts amb tu” Orquestra de cambra

DIJOUS 14 JULIOL. ENSEMBLE DE CORDA SENT-ME 

COCENTAINA I ENRIQUE GARCÍA ASENSIO

Palau Comtal 22 h Concert de clausura de l’Encontre de 

Direcció Musical

Obres de Tchaikovski, Turina, Grieg, Purcell i Sibelius

DIVENDRES 15 JULIOL. CONCERT DE CLAUSURA SENT-MET

Centre Cultural El Teular 19 h Alumnat del SENT-MET
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Concert de primavera de “La Paloma”
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 21 de maig, l’Orquestra de Pols i Plectre “La 

Paloma” va realitzar el tradicional concert de primavera 

al monestir de la Mare de Déu del Miracle, un concert 

que va comptar amb el recolzament de la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina, amb la col·laboració 

de Ràdio Cocentaina, la Veu del Comtat, als quals ”La 

Paloma” agraeix sincerament el seu suport cap a aquesta 

entitat musical.

Per a tots els components de l’Orquestra, sempre és 

motiu d’orgull i una satisfacció el fet de poder actuar en un 

marc incomparable com és el santuari de la nostra Patrona, 

carregat d’història i de devoció. Davant de la seua venerada 

imatge li oferiren, a ella i a tots els presents, la música feta 

oració, la música, un llenguatge universal que no entén de 

races, ni de guerres, ni de fronteres.

El concert amb una programació força atractiva i molt 

ben acurada, va constar de dues parts, on s’interpretaren 

una variada mostra musical del seu ampli repertori: just 

encetaren el concert amb un pasdoble, “Camino de rosas”, 

de José Franco Ribate, 1878-1951, famós compositor i 

reconegut director de bandes de música. Continuant amb 

l’obertura de “La italiana en Argel”, de Giacchino Rossini, 

nascut a Péssaro (Itàlia) en 1792, compositor d’un talent 

musical indiscutible, és autor de nombroses i reconegudes 

òperes. Continuaren amb la interpretació de l’intermedi de 

“Goyescas”, del músic català, Enrique Granados, escrita 

en 1915, aquesta peça està considerada una de les obres 

mestres del compositor, el seu títol fa referència a l’obra 

pictòrica del pintor, Francisco de Goya, del qual Granados 

era un gran admirador. Tancaren la primera part amb el 

fandango de la sarsuela, “Doña Francisquita”; d’un altre 

músic català, Amadeo Vives; que va ser estrenada el 17 

d’octubre de 1923 en el teatre Apolo de Madrid.

Després d’un breu descans, començaren la segona part 

amb música de casa, amb el pasdoble, “Ida y Vuelta”, 

de José Insa Martínez, escrita en 1977, i dedicada al seu 

oncle, Francisco Insa, més conegut com Paco el mallorquí, 

músic de la Unió Musical i també de la Paloma. Per 

motius professionals, és va traslladar a Sevilla, per això els 

compassos típicament andalusos; després d’un temps tornà 

al seu poble Cocentaina, d’ací el seu nom, “Ida y Vuelta”. 

Tot seguit del músic de Villena Ruperto Chapí, interpretaren 

l’intermedi de la sarsuela, «La revoltosa», estrenada al teatre 

Apolo de Madrid en 1897.

Continuaren el concert amb música de bandes sonores 

de conegudes pel·lícules: de la pel·lícula, “Memorias de 

Africa”, famosa per l’enxís dels paisatges africans, amb 

música de John Barry, estrenada en 1985. Seguida amb el 

tema musical escrit per Ernest Gold, “Éxodo”, estrenada en 

1960, amb la qual va aconseguir l’Oscar a la millor banda 

sonora. Va finalitzar el concert amb “The Entertainer”, que 

va ser compost per Scot Joplin en 1902; aquest gènere 

musical va ser una de les bases del Jazz, i va ser elevat 

a un lloc prominent com a part del renaixement del ritme 

anomenat raglisme en els anys 70, quan va ser adaptada 

per a la banda sonora de la pel·lícula «El colp», o «El Golpe», 

guanyadora  d’un premi Oscar en 1973.

Tot el públic que omplia l’església de la Mare de Déu, 

posat en peu, va saber apreciar i valorar l’esforç i el treball 

dels músics amb una calorosa ovació. Des d’ací, felicitar i 

donar l’enhorabona a tots els components de “La Paloma”, 

per aquest extraordinari concert; i animar-los a continuar 

mantenint encesa la flama musical que un dia, ja llunyà, 

encengueren els seus avantpassats.
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Andreu Valor desvetlla la portada del seu nou disc, ‘Un 
nou món’
 ‘Un nou món’ eixirà a la llum el proper 17 de juny amb vuit temes que apel.len a 
creure en les utopies i a fer viable allò que en principi és impensable

A
ndreu Valor desvetlla la portada del seu nou disc, ‘Un 

nou món’, que veurà la llum el proper 17 de juny, amb 

vuit temes que apel. len a creure en les utopies i a fer 

viable allò que en principi és impensable, i alhora suposa 

una oda a la vida i un trajecte cap a l’interior de nosaltres 

mateixos. La portada d’Un nou món’ està dissenyada per 

Enric Alepuz i compta amb la fotografia de Rafa Cortés i el 

disseny d’il.luminació de Daniel Serrano.

“Amb ‘Un nou món’ volem fer un viatge reflexiu que 

empatitze amb la necessitat col.lectiva, que abrace 

la diversitat i que plante cara als abusos, i ho definim 

gràficament com una línia prima, una porta que ens hem 

d’atrevir a creuar. Si no ens volen deixar un nou món millor 

del que somiem, haurem de construir-lo nosaltres”, explica 

Andreu Valor al voltant del seu nou projecte discogràfic, per 

al que s’ha tornat a acompanyar dels seus incondicionals 

Blai Antoni Vañó i Hèctor Tirado com a músics, arranjadors 

i productors de l’àlbum. 

Més de mil 1000 concerts, 9 discs discogràfics, 2 

guardons [millor disc de cançó d'autor i millor gira pel disc 

"Insurrecte"] i un aniversari per celebrar la música i la vida. 

"Un nou món", és el nou EP d’Andreu Valor realitzat per 

commemorar quinze anys en solitari. 

En aquest bagatge l'autor ha aprés a convertir la seua 

passió en un mode de vida i atrapat com està, segueix 

aportant dedicació i essència en fer de "la cançó d'autor" 

la comunicació perfecta entre el sentiment i la reflexió per 

una completa emoció, també sonora. 

El cantautor ens comparteix el seu primer EP de quatre 

cançons anomenat "Un nou món". Escoltar la proposta 

pot ser siga l'inici en la construcció necessària de nous 

compromisos cap a la vida.

 EP produït per Blai A. Vañó i Hèctor Tirado, companys 
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de carretera i encarregats d'engalanar cada cançó i els 

últims projectes. Segueixen indagant en la recerca d'actuals 

sonoritats i textures que renoven i actualitzen el caràcter 

sonor de la cançó més clàssica sense perdre el fonament 

en el missatge i el compromís amb unes tendències nord-

europees que encaixen a la perfecció en l'actual filosofia 

imaginaria que fusiona el nou espectre visual i sonor de 

l'autor. 

Després de la gira anterior amb el disc "Insurrecte" amb 

més de 130 concerts en dos anys, visitant països com 

el Regne Unit, Brussel·les, Itàlia... i amb actuacions tan 

emblemàtiques com la realitzada al Teatre Principal de 

València, el cantautor dedica el 2022 per celebrar la vida 

amb la gent imprescindible que l'acompanya mentre prepara 

pel 2023 el que serà el seu 10è treball de llarga durada, 

un projecte amb subtileses simfòniques en el qual invertirà 

tot el que és.

El proper 17 de juny, ‘Un nou món’ estarà disponible a 

totes les plataformes i el concert de presentació tindrà lloc el 

18 de juny a les 22.00 hores al Palau Comtal de Cocentaina. 

Les entrades d’aquest primer concert, que encetarà la gira 

d’Un nou món’ es posaran a la venda el dijous 19 de maig 

al web entrades.cocentaina.es.

Andreu Valor 

Andreu Valor (Cocentaina, 1978) és un cantautor valencià 

que forma part de l’actual escena de la renovada cançó 

valenciana en català. Des de 2010, quan engega la seua 

carrera en solitari, ha recorregut el País Valencià, Catalunya 

i les Illes Balears en exitoses gires i ha presentat vuit 

àlbums d’estudi: ‘En les nostres mans’ (2010), ‘A l’ombra 

de l’obscuritat’ (2012), ‘Malgrat la pluja’ (2013), ‘Co(i)

nspiracions’ (2015, amb Joan Amèric), ‘Bandautòrium’ 

(2016), ‘Un concert de 10 anys’ (2018), ‘Poemitza’t’ (2018) 

i ‘Insurrecte’ (2020), que va rebre els guardons a millor gira 

i millor disc de cançó d’autor als Premis Carles Santos de 

la Música Valenciana, atorgats per Cultura de la Generalitat 

mitjançant l’Institut Valencià de Cultura.

Novena edició del mes internacional dels museus
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de la seua declaració com a Museu Municipal del 

Palau Comtal de Cocentaina l’any 2011 s’han organitzat 

durant set anys diverses activitats al voltant del 18 de 

maig per a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Aquest 

any, coincidint amb la celebració del Mig Any de la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina, el Museu municipal ha tornat a 

preparar de nou una «Novena edició del mes Internacional 

dels Museus, maig de 2022» amb el lema «Palau i Refugi: 

dos elements patrimonials connectats».

Enguany, les activitats van consistir en diverses visites 

guiades al Palau Comtat i al Refugi antiaeri de Cocentaina a 

càrrec del personal del Museu municipal. Al mateix temps, 

els visitants del Palau podran conèixer l’essència de la Fira 

de Cocentaina a través de l’exposició «675 Aniversari. Fira 

de Tots Sants de Cocentaina» que s'exhibeix a la Sala d’Actes 

del Palau Comtal. 

L'horari de les visites guiades van ser: dissabte 21 de maig, 

al Palau Comtal a les 11:30 hores, i a les 19:30 hores; al 

Refugi, un torn a les 13:00 hores i un altre a les 18:00 hores. 

El diumenge 22 de maig sols es van fer passes al matí: al 

Palau a les 11:30 hores i al Refugi a les 13:00 h.

L’entrada va ser gratuïta i la recepció dels visitants per 

a totes les visites es va fer al Pati d’Armes a les hores 

estipulades. 
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Moisés Gil exposa les seues estructures escultòriques en 
el Museu de la Universitat d’Alacant

NP

En “Identitats anònimes” Gil reflexiona sobre l’ésser humà i el seu desenvolupament 
en el món contemporani a través de les seues representacions d’individus, una mostra 
filosòfic-conceptual que uneix art i filosofia

L
'escultor contestà Moisés Gil exposa en el Museu 

de la Universitat d’Alacant (MUA) el resultat d'anys 

d'investigació al voltant de l'ésser humà i el seu 

desenvolupament en el món contemporani en els diferents 

contextos de crisis: socials, humanitàries, econòmiques o 

d'identitat, i situa les seues representacions d'individus en 

diferents estructures escultòriques per a assenyalar millor 

el lloc de l'home en el món. L'exposició es va inaugurar e 

divendres 6 de maig a les 19 hores i podrà visitar-se fins al 

10 de juliol a la Sala Pati del MUA.

L'autor planteja en aquesta mostra una reflexió activa 

que repense el temps present i que empenyiment a aportar 

el personal xicotet gra d'arena per a erradicar situacions 

socials nocives. Els seus personatges són una representació 

conceptual de l'home solitari que camina amb els braços 

caiguts i sense rumb conegut, és la imatge senzilla de 

l'home ordinari i de la seua enorme humanitat, que manté 

l'equilibri, que camina com a única força vital raonable i 

que s'obri davant els fatigosos problemes i vicissituds de la 

vida. El concepte total d'home, de món, de naturalesa, de 

solidaritat, de complexa societat, de necessària rebel·lia, 

d'honest compromís, de l'ésser i del no-res, de la plena vida 

quotidiana, o d'utòpics projectes vitals són els conceptes 

metafísics que presenten les escultures de Moisés Gil, amb 

explicacions, diàlegs i ontologies d'un món que no cessa 

d'envoltar-nos i amb el qual ens veiem obligats a interactuar 

al llarg de la nostra vida.

L'obra de Moisés Gil pot ser qualificada de filosòfic-

conceptual perquè convida a la reflexió i a l'acció de l'individu 

en constant lluita existencial. No hi ha separació possible 

entre art i filosofia, la creació és una forma de rebel·lia 

humana contra l'absurd d'un món ple de contradiccions, 

mancada de sentit i de coherència.

Recordem que Moisès Gil és escultor i Catedràtic del 

Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de 

Sant Carles de València. Universitat Politècnica de València. 

«L'escultor contestà amb les seues configuracions espacials 

fa reflexionar a l'espectador sobre l'existència de l'ésser 

humà en la societat post tecnològica, a partir de l'escultura 

conceptual, en la qual utilitza diversos materials que, 

barrejats, dialoguen entre si amb la finalitat de potenciar 

el contingut semàntic de l'obra» en paraules de Fernando 

Castro del diari El País.

L'escultura es basa en el compromís i la solidaritat de 

l'artista amb el que a ell mateix li succeeix i observa al seu 

voltant, viu la crisi i li l'apropia per a expressar el moment 

vivencial de la societat que li envolta, fent-se eco amb 

la seua pròpia manera d'expressar-se de les vicissituds i 

contrarietats que comporten el moment difícil actual que 

estem patint. Amb aquestes propostes artístiques, fer 

reflexionar a l'espectador i arribar a una reflexió positivista.
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Carmen Granado expone “Homeless” en la sala de armas 
del Palau Comtal
NP

G
ranado explora de nuevo el mundo que nos rodea, 

para contar sin tapujos una realidad que nos concierne 

a todos. 

A toda la humanidad, la exposición Homeless, " sin techo 

"lo forman varias piezas, siempre dentro del ámbito del 

óxido, como un bidón como los que utilizan las personas 

que viven en la calle, del que no salen llamas, sino árboles 

muertos, así nos va contando que este es un problema de 

todos los países.

Carmen Granado sobre la exposición señala que “me llama 

la atención la pieza  "comida de homeless con una gran 

cazuela de la que solo sale fideos de óxido , y me parte el 

corazón una vieja vasija donde dentro dos niñitos nos miran 

con miedo que están escondidos puede ser de la guerra o 

de cualquier otro peligro....y me viene a la cabeza la frase de 

Albert Einstein : La palabra progreso no tiene ningún sentido 

mientras haya niños infelices. Me impacta una especie de 

animal que acarrea unas cadenas tirando de una carretilla 

con una gran jaula que contiene calaveras, que nos miran 

a pesar de no tener ojos”.

A través de la muestra, Granado nos cuenta el éxodo de 

las personas que no tienen un techo donde cobijarse. Una 

exposición en la que Carmen Granado es el hilo conductor y 

aborda una situación terrible que ha  generado un ambiente 

de belleza y un trabajo impecable, arriesgado y pleno de arte. 

La muestra se puede contemplar en la sala de Armas del 

Palau Comtal, una sala histórica, de arquitectura perfecta, 

un espacio genuino que albergará hasta el próximo 24 de 

junio el trabajo de Homeless de Granado.
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La tendència d’informar, implicar i fer participes a la 
ciutadania de les activitats relacionades a la MHD. És 
l’interés comú i compartit del Fòrum
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l maig del 1945, fa 77 anys, de la finalització de la 

Segona Guerra Mundial i el 5 maig es commemora 

del 'Dia d'Homenatge als espanyols deportats i 

morts a Mauthausen i en altres camps d'extermini i de 

totes les víctimes del nazisme d'Espanya', coincidint amb 

l'alliberament el 1945 del camp de Mauthausen - Gusen, 

a Àustria, on prop de 8.000 espanyols van patir l'horror 

de l'extermini nazi, la majoria exiliats republicans que van 

abandonar Espanya al final de la Guerra Civil.

D'acord amb aquestes dades, un total de 654 deportats 

i deportades procedents de 220 municipis valencians van 

passar per aquests centres d'internament i extermini, 234 

dels quals van poder gaudir de la llibertat, mentre que 420 

van morir assassinats, de fam o malalties.

El FÒRUM ha volgut també fer-los un homenatge, difonent 

la barbàrie i el sofriment que va suposar a les vistes i 

familiars el nazisme i el franquisme. Recordant els noms de 

les víctimes d'aquestes comarques, també ferem un acte, 

conferència i documental de la "Maleta de Mauthausen", el 

dia 19 de maig.

Volent insistir que en aquests moments tornem a estar 

amenaçats i introduint-se a les institucions democràtiques 

i aprofitant-se d'elles per la llibertat que ens permeten, els 

partits defensors del nazisme.

Recordeu a través de les lliçons; Mauthausen, Gernika i 

Cuelgamuros; els morts del nazisme, feixisme i franquisme 

ens alerten: “Ens els deixe passar”. L'ús de la Memòria 

Històrica i Democràtica a les aules, no ho dubte, no és cap 

exercici d'erudició nostàlgica. És un crit carregat de futur: 

Feixisme, Mai Més!

Hem presentat  la unitat didàctica LA "NO OBLIDEM". En 

l’estrena de  les activitats culturals del CEC. Ha estat una 

estrena desitjada, hem gaudit de l'acolliment per part dels 

representants del CEC. Amb una participació de plena, 

interessada i participativa. Els professors Rafa, Àlex i Diego 

que han traslladat el contingut de la unitat didàctica i de 

quina forma s'està implantant i introduint els instituts, 

traslladant-nos la necessitat que s'introduïsca a l'educació 

i també en la ciutadania, que en aquests moments està 

assetjada per la mala informació o informació esbiaixada de 

la realitat històrica. Després el CEC., té una característica 

molt peculiar arrelada que després de la cultura, conviden 

a participar en el sopar de pa i porta, gràcies per fer-nos 

participes.

El Fòrum participem el dissabte 21 de maig a la 33 

Trobada d'Escoles Valencianes a Agres, on participaran 

al voltant de trenta centres educatius de les comarques 

de l'Alcoià i el Comtat i associacions culturals, convidats 

per la Coordinadora pel valencià, a la presentació de la 

unitat didàctica "No Obliden", a la tarda muntarem la taula 

informativa i participativa.

La Caseta de l'observatori antiaeri de La Serreta. Quan la 

revista El Comtat isca en juny a la llum, estarem preparant 

una activitat reivindicativa, per al dia 11 a les 8 h excursió 

a la Serreta. perquè es reconega com a lloc de la memòria 

la Caseta de l'observatori antiaeri de La Serreta que es va 

construir el 1937 per avisar a temps la ciutat d'Alcoi. Atac 

aeri. 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 

ocultar-se als refugis.

En aquells moments Mallorca s'havia convertit en la 

principal base de l'aviació Legionària, l'esquadró de 

bombarders italians enviats per Mussolini per ajudar 

a Franco que atacaran moltes poblacions valencianes 

com Alacant, València, Gandia, Xàtiva o Alcoi, causant 

nombroses baixes entre la població civil. Esperem que la 

participació siga interessant i constructiva i de passada que 

les administracions locals ho reconega com un monument 

històric que va contribuir a salvar moltes vides.
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Triomf del Front Popular (11)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

T
al com déiem el mes passat, en vista de l’aparició 

de grups feixistoides i d’extrema dreta en la política 

espanyola, els republicans intentaren fer una coalició 

amb un Front Popular. S’havia creat un clima insostenible 

i la governació estava bloquejada. Fou imprescindible 

convocar noves eleccions generals. Algunes forces de 

centre i la totalitat d’esquerra, optaren per unir-se amb el 

Front Popular, que seria la guanyadora de les eleccions del 

12 de febrer de 1936.

Sempre ha sigut difícil que l’esquerra s’unira en un 

programa comú per poder superar en les urnes el sector 

conservador que regularment ha estat més unit. En aquella 

ocasió van poder aconseguir una majoria parlamentària 

per poder formar govern i posar en pràctica les reformes 

constitucionals que abans no s’havien pogut dur a terme.

En una societat culturalment democràtica les competicions 

electorals són acceptades com la cosa més natural de la 

vida. És el moment on el poble uneix forces i decideix quins 

han de ser els governants i les seues ideologies. Especialistes 

en ciències polítiques i ètiques asseguren que no hi ha 

altre sistema de govern que s’acoste més al sentit comú 

i la democràcia, que el decidit a les urnes. Són les regles 

de joc polític, l’única eina que es desenvolupa mitjançant 

les eleccions. És el camí d’elegir els nostres governants, el 

que considerem inqüestionable. Per la qual cosa creiem 

que no deveu continuar endavant si no estem convençuts 

d’aquest principi.

Tanmateix, bandejant tots els principis que acabem de 

citar sobre la democràcia, investigadors en historiografia 

han descobert proves que abans de febrer del 36, els 

antidemòcrates estaven planejant una rebel·lió militar, al 

marge del resultat de les eleccions. És la prova més evident 

que hi havia un nombrós sector antidemòcrata que no els 

agradava el joc de les urnes. A més, ho demostraren aquell 

mateix estiu de 1936 com veurem un altre dia.

La situació sociopolítica del període previ a febrer del 

1936 era insostenible. La República havia mamprés un camí 

sense sortida per haver entrat en franca contradicció amb la 

llibertat i la democràcia. Hi havien partits anticonstitucionals, 

autoritaris, que no admetien altres ideologies que les seues 

pròpies. El 3 de gener de 1936 hi ha un telegrama del 

Ministre de Governació a tots els governadors en el que 

manifesta el més estricte comportament democràtic als 

ciutadans. El mateix dia, la Dreta Regional Agrària amb 

domicili al carrer Prim núm. 15 de Cocentaina, anuncia 

un acte públic que demostra certa normalitat i esperit 

democràtic.

Però, sembla que el govern no podia continuar i són 

convocades eleccions generals pel 12 de febrer. En alguns 

llocs d’Europa treia el cap l’amenaça del nazisme i feixisme, 

i ací també s’havia permés alguna formació feixista amb la 

complicitat de partits molt minoritaris.

Uns dies després de les eleccions, el 17 de febrer, la 

guàrdia civil comunica a l’alcalde l’estat de guerra. No sé 

què podia ser més perillós, l’eufòria d’uns per la victòria, o 

el rebuig d’altres per la derrota. De qualsevol manera, podria 

haver la mateixa eufòria, o major, que mostraren el 14 d’abril 

del 31, per haver-se ratificat la República i la Constitució en 

comprovar el resultat de les urnes. Amb l’acord que arribà 

la coalició del Front Popular, es preveia més fàcil executar 

el que abans havia quedat pendent de fer.

Els que no creuen en la democràcia mai no acceptaren 

el resultat de les urnes. És quan algun grup va posar en 

pràctica la dialèctica de les pistoles que s’ha demostrat 

eren pagades en factures que estenia Benito Musolini. La 

Falange va haver de ser il·legalitzada per la República per 

anticonstitucional. És quan algun grup del Front Popular va 

caure en el parany de respondre també amb les pistoles. 

És l’excusa que es va dir ser l’espoleta de la rebel·lió militar. 

Hui sabem que no fou de veres. Fou quan els «salvapàtries» 

es rebel·laren. Quan sectors republicans es radicalitzaren 

justificant haver guanyat les eleccions. La violència no 

porta més que violència i cal creure-s’ho amb totes les 

conseqüències. Fou quan un sector de militars, polítics i 

financers, trairen la República i la Constitució executant un 

colp d’estat violent.



Ens pots trobar en:

32 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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A
ula Mentor renova tota l’oferta formativa online adaptant-la a itineraris formatius de formació professional. Ara trobaràs 

16 àrees formatives amb més de 200 cursos al teu abast agrupats per itineraris i amb els quals pots aconseguir, a 

banda del certificat del Ministeri d’Educació, acreditar competències professionals. Matricula’t en qualsevol moment 

ací a la Casa de la Joventut i per tan sols 48 € cada curs. Pots trobar l’oferta completa a la nova web www.aulamentor.es. 

Vine i t’informarem!
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Reprenem el viatge a Itàlia després de dos anys de pandèmia
L’alumnat de 4t d’ESO del col·legi Sant Francesc d’Assís vam realitzar una convivència 
a Assís i Roma en abril
Col·legi Sant Francesc d’Assís. Alumnat de 4t d’ESO

C
om tots els anys, l’alumnat de 4t de 

Secundària del col·legi Sant Francesc 

d’Assís, ha realitzat una convivència a 

Roma i Assís. Aquest ha sigut el primer any 

que es realitza deprés de 2 anys esperant-la.

Aquest viatge va tindre lloc des del 26 

d’abril fins a l’1 de maig. Vam estar 4 dies 

gaudint d’Assís, de les seues esglésies, el 

seu ambient medieval i sobretot vam conéixer 

amb més profunditat la vida de Sant Francesc 

d’Assís.

A Roma vam poder endinsar-nos  més en 

el seu ambient romà, coneixent monuments 

com el Coliseu, La Fontana Di Trevi o el 

Panteó d’Agripa.

Teníem moltes ganes de reprendre la tradició 

de fer aquest viatge, ja que s’emportem una 

experiència que no oblidarem en la vida.

El Consell de Direcció de la Universitat d’Alacant es 
reuneix a la Seu Universitària de Cocentaina
NP Comunicació UA

E
l Consell de Direcció de la Universitat d’Alacant ha 

celebrat la seua reunió setmanal a la Sala Daurada 

del Palau Comtal de Cocentaina. Una iniciativa que 

s’emmarca en la voluntat de la institució de reforçar el seu 

compromís amb la presència al territori. Amparo Navarro 

ha presidit la reunió que ha estat precedida d’una visita al 

Palau Comtal de tot l’equip de direcció a qui ha acompanyat 

l’alcaldessa de la localitat, Mireia Estepa.

Navarro ha recordat que «la Universitat d’Alacant no va 

nàixer com una universitat de la ciutat, sinó amb vocació 

provincial, fet que es demostra amb els més de 17.000 

alumnes que tenim de les diferents comarques i també 

amb el professorat d’arreu de la província». I ha afegit que 

«iniciatives com la de dur les reunions de direcció a les seus 

contribueixen a vertebrar el territori», i també ha destacat 

el fet de «començar per Cocentaina, la seu més antiga de 

les tretze que tenim en l’actualitat».

Per la seua banda, l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, ha valorat molt positivament que la Universitat 

d’Alacant duga «la reunió del seu Consell de Direcció al 

Palau Comtal de Cocentaina» i ha reafirmat el compromís de 

la ciutat amb la seu universitària i la voluntat de «continuar 

treballant junts».
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Un més molt carregat d’activitats
IES Pare Arques. Alejandro Barber

L’alumnat de 1r de bat de l’IES Pare Arques visita el corral 

de comèdies d’Almagro

Un dels indrets més mítics en el món de la literatura en 

Castellà es troba a Almagro (Ciudad Real) on es conserva 

un espai escènic únic: un corral de comèdies, del segle 

XVII, on es representen obres de teatre dels autors clàssics: 

Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca... dins 

de l’espectacular festival de Teatre Clàssic que se celebra 

cada any en juliol.

El nostre alumnat de 1r de batxillerat va assistir a la 

representació de l’obra, La Celestina, una adaptació del 

clàssic de Juan de Rojas. També aprofitaren l’ocasió per a 

conéixer el casc antic d’Almagro i per visitar Villanueva de 

los infantes, un interessant conjunt monumental.

Aquest viatge, organitzat pel Departament de Castellà, ha 

sigut el primer de més d’un dia de duració des que es va 

iniciar la pandèmia, i per aquest motiu ha estat molt especial 

per l’alumnat participant.

Actes de commemoració dels 25 anys de Cicles Formatius 

a l’IES Pare Arques

El divendres 13 de maig ha estat molt especial per a 

totes les persones que formem part de l'IES Pare Arques de 

Cocentaina, ja que vam celebrar els primers vint-i-cinc anys 

dels cicles formatius. Alumnat d'abans i d'ara, professorat 

de cicles, ESO i Batxillerat, antics directors del nostre centre, 

representants de l'ajuntament i la Conselleria d'educació ens 

vam unir en recordar les moltes coses que hem aconseguit 

des que es van iniciar les classes als tallers de Formació 

Professional del nostre centre.

El dia va estar molt carregat d’actes, amb una taula redona 

sobre els cicles formatius, un acte institucional de celebració, 

la inauguració oficial del monument commemoratiu, i el 

sopar de germanor. Un dia molt intens i molt emotiu per 

celebrar l’èxit la Formació Professional a Cocentaina.

Aprovada la flexibilització de l’oferta modular del Cicle 

Formatiu de Mecatrònica Industrial

A partir del curs vinent, l’alumnat Mecatrònica industrial 

podrà obtindre a més un títol d’especialització en sistemes de 

fred i calor, ampliant així les seues possibilitats laborals. En 

la web de l’IES Pare Arques s’explica com es pot aconseguir 

aquesta nova titulació, complementaria amb la del Cicle 

Superior de Mecatrònica Industrial.

Intercanvi a Crevillent entre l’IES Pare Arques i l’IES Macià 

Albela, dins del projecte rapsodes.

L’alumnat de 4t d’ESO del nostre centre, en una activitat 

organitzada pel departament de música visità L’IES Macià 

Albelà de Crevillent, dins del programa d’intercanvi rapsodes. 

El nostre alumnat va dansar un ball tradicional de cintes i 

va participar, conjuntament amb l’alumnat crevillentí, en la 

gravació d’una peça musical.

Participació de l’IES Pare Arques en la I Jornada d’Economia 

de l’Alcoià i El Comtat.

El passat dimarts 17 de maig es va portar a terme a 

l’espai Àgora i la glorieta d'Alcoi la I Jornada d’Economia 

de l’Alcoià i el Comtat, on va participar l’alumnat de primer 

de Batxillerat que cursa la modalitat de ciències socials de 

tots els Instituts d’Educació Secundària públics d’aquestes 

comarques: L’IES Andreu Sempere, l’IES Cotes Baixes i l’IES 

Pare Vitòria d’Alcoi; l’IES Pare Arques de Cocentaina i l’IES 

Serra de Mariola de Muro.

L'acte es va desenvolupar durant tot el matí, i va tindre com 

a eix principal tractar temes com el context internacional de 

l’economia i els desequilibris econòmics actuals mitjançant 

ponències, tallers i la convivència entre els centres educatius.

Amb aquest pretext es va iniciar la jornada, amb una 

presentació de la coordinadora i professora de l’IES Andreu 

Sempere Andrea Gilabert, seguida per una ponència 

del Conseller d’Economia Sostenible Rafael Climent. La 

jornada va continuar amb uns tallers creats pels centres 

educatius on l’alumnat va treballar diversos conceptes 

econòmics. D’aquesta manera, van poder conèixer els 

diversos organismes internacionals i els europaïsos; jugar a 

“escape rooms” de temàtica econòmica; aprendre com es 

distribueix la riquesa; debatre sobre màrqueting alternatiu; 

calcular tipus de canvi amb l’aniversari dels 20 anys de 

l’euro; o conèixer aspectes de comerç internacional aplicats 

a la roba que vestim.

La jornada va ser tot un èxit i va demostrar l’excel·lent 

coordinació, predisposició i visió innovadora dels centres 

implicats, però sobretot va ser un acte on l’alumnat que va 

participar va poder gaudir d’una jornada de convivència, 

respecte i aprenentatge que de segur es repetirà en pròximes 

edicions.
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Participació de l’IES Pare Arques en les trobades de les 

escoles valencianes a Agres

Finalment, després de dos anys sense poder-se celebrar, 

han tornat les trobades de les escoles valencianes. El 

nostre centre ha participat amb l’activitat «marca pàgines 

fusterians» que ha tingut una gran acollida entre el públic.

Premiat un projecte de l’IES Pare Arques en la I Fira de 

Robòtica Educativa ‘AlcoiBot’.

El passat 5 de maig els alumnes de tecnologia de 3r i 4t d’ESO 

van participar en la I fira de Robòtica Educativa ‘AlcoiBot’.

Els alumnes de 3r d’ESO van poder gaudir dels més de 30 

projectes elaborats per alumnes de centres d’Alcoi i resta de 

la comarca, mentre que els nostres alumnes de 4t d’ESO de 

l’optativa de tecnologia van presentar 3 projectes dels quals 

un va ser seleccionat per part del jurat entre els 5 millors 

de la Fira i premiat amb un kit de robòtica per al centre.

En concret el projecte premiat va ser un circuit de LEDs 

sobre una maqueta amb distintes giravoltes, rampes  i túnels. 

Aquest circuit estava preparat per a 4 jugadors de manera 

que cada jugador disposava d’un polsador i en funció de 

la velocitat de la pulsació el seu vehicle lluminós avançava 

cap a la meta.

Adéu al professor Paco Llidó
IES Pare Arques

A 
finals de maig, ens ha deixat, de manera inesperada, 

el nostre company Paco Llidó, professor de geografia 

i història, de l’IES Pare Arques. Una bona persona, un 

gran professor i un bon company, que ha treballat tres cursos 

al nostre centre, sempre de bon humor, sempre disposat 

a ajudar a alumnat i professorat, amb una gran capacitat 

per transmetre la seua passió per la història i l’arqueologia.

Sempre et recordarem, Paco.
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Benestar Social enceta una nova edició del taller de 
Defensa Personal

L
a regidoria de Benestar Social recupera els exitosos 

cursos de defensa personal per a dones. En esta ocasió 

són tres els grups que s’han disposat per tal de facilitar 

aquesta formació a totes les dones interessades, no hi ha 

edat mínima i màxima per participar i l’únic requisit per 

gaudir del taller és apuntar-se a l’enllaç que apareix al cartell.

Cada grup tindrà tres dies de classe amb una duració de 

tres hores cadascuna d’elles, unes es faran al Teular, mentre 

que l’últim grup acudirà al poliesportiu municipal.

Entre els objectius del curs es troba:

- Millorar la confiança i la seguretat de les participants.

- Augmentar l’autoestima i l’assertivitat.

- Aprendre mesures d’autoprotecció per a actuar en casos 

de violència i agressió.

Mireia Estepa, regidora de l’àrea, espera que aquest any 

els cursos tinguen tan bona acollida com en les anteriors 

edicions. «Són una iniciativa que naix del departament 

amb la inestimable col·laboració del professorat i sota el 

finançament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, 

una ferramenta del govern d’Espanya fonamental per 

continuar treballant per l’eradicació completa del masclisme 

i la seua violència».

NP Ajuntament de Cocentaina

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

Z
AK MIKLOS POLO és un xiquet de 4 anys, que té 

la síndrome de Pallister Killian, alteració genètica 

del desenvolupament, que afecta moltes parts de 

l'organisme. Causat per tindre el cromosoma núm. 12 

per duplicat, presenten múltiples anomalies congènites 

i deficiència mental. A causa de les dificultats, sorgeixen 

moltes insuficiències i més si la mare es fa càrrec sola del 

seu fill.

Zuzana Miklosova, la mare de Zak, ens va ajudar a 

aconseguir i comprar medicaments de tractament natural 

per a un component de l'associació també afectat per la 

mateixa síndrome, així com els tràmits i l'enviament d'ells 

que provenen de l'estranger i que els estan donant bon 

resultat, tot assessorats per metges de prestigi.

A pesar que Zuzana és eslovaca, ja porta anys vivint a 

Espanya , el seu fill Zak va nàixer al nostre país, es va quedar 

sols amb el seu fill i l'ha hagut de mantindre ella amb el seu 

treball de fisioterapeuta, passant tots els inconvenients que 

li han anat succeint.

Ara conviu amb la seua parella, que també té els seus fills 

i cadascun manté la seua pròpia família, Per tant necessita 

ajuda en teràpies perquè millore el seu fill, per a seguir avant.

En la nostra associació hem col·laborat amb una màquina 

vibratòria per a enfortir la musculatura del seu cos.

Per a qualsevol consulta i suport a Zak, contactar amb 

nosaltres en: e-mail: illusionatdiversitatfuncional60@yahoo.

com; telèfon: 664084796
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AFAMA Cocentaina i Comarca renova el certificat de la 
ISO 9001: 2015

E
l passat 25 d’abril, l’Associació  de Familiars i Amics 

de Malalts d’Alzheimer de Cocentaina i Comarca, va 

superar, un any mes l’auditoria del seu sistema de 

gestió de la qualitat segons ISO 9001: 2015. L’obtenció 

del certificat no haguera sigut possible sense el suport de 

Antonio José Gutiérrez Vañó a qui volem mostrar el nostre 

més sincer agraïment.   

Aquest és un projecte que es va iniciar pel març de 

2012 i que des d’aleshores l’entitat ha treballat de valent 

per millorar i mantenir aquest certificat any rere any. La 

implantació d'aquests sistemes comporta uns avantatges 

importants tant per a l'Associació com per a les persones 

usuàries dels serveis:

Beneficis per a l'entitat: 

-Facilita el compliment de la legislació vigent associada a 

la prestació d'aquests serveis. 

-La seva implantació, permet una gestió més eficient, 

segura i professional dels serveis, assegurant a través 

dels indicadors de gestió i de processos en ells definits, la 

permanent avaluació i seguiment de la qualitat del servei 

prestat. 

-Suposa per a AFAMA Cocentaina i Comarca un 

reconeixement a la tasca realitzada. 

-Suposen adoptar una norma que ha estat elaborada en 

el consens de totes les parts implicades durant el procés 

de normalització: Administracions Públiques, CC.AA., 

Municipis, Associacions Sectorials, Tercer Sector, sindicats, 

etc. 

Beneficis davant els/les seus usuaris/es: 

-El tracte professionalitzat, el suport psicosocial, familiar, 

la convivència i les relacions amb l'entorn, són els eixos 

principals per a arribar a la satisfacció dels usuaris.

-Els requisits contemplats en aquestes normes consideren 

no només als usuaris i prestadors de serveis, sinó també 

a altres parts interessades, com als familiars i la interacció 

amb els serveis de salut. 

-La certificació permet als clients identificar i diferenciar 

els serveis oferts per cada entitat, beneficiant-se així d'una 

informació pública que genera un mercat lliure i transparent. 

Per altra banda, pasem a parlar de les activitats que han 

estat fent durant aquestes últimes setmanes.  Amb motiu 

del dia del treballador, van elaborar en el Taller de Matí un 

mural i per el dia de la mare van elaborar unes targetes i 

rams de flors de paper. I el dia 20 en el Taller de Vesprada, 

es van pintar abelles degut a que era el seu dia mundial 

i els vam explicar la importància de preservar les abelles i 

altres pol·linitzadors.

El pasat 14 de maig, el Centre Cultural el Teular va ser 

testimoni del meravellós musical “Jamás” a càrrec del grup 

de teatre Amor Discos. On vam ser partícips d’una història 

apassionant, amb tints dels anys 70, amor, humor, girs 

inesperats i balls acompanyats de les cançons de Camilo 

Sesto, amb la seua força, tendresa i la profunditat de les 

seues inoblidables lletres, les quals van ser les protagonistes 

i van acompanyar a variades històries d'amor vertaderes i 

úniques. Aquestes cançons han sigut una part important 

de les nostres vivències, ja que hi descriuen l'amor, el 

desamor, la culpa i la gelosia i els/les usuaris/es sempre que 

les escolten als tallers disfruten moltíssim. 

AFAMA Cocentaina i Comarca vol utilitzar aquestes línies 

per agraïr al gran equip humà que conforma el grup de 

teatre Amor Discos, a Comesco, a les Germanes Trinitàries, 

a l’Ajuntament de Cocentaina i a tots els assistents per la 

seua inestimable solidaritat.
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Les 13 hores esportives tornen a omplir el poliesportiu 
de Cocentaina

E
l dissabte 14 de maig, el poliesportiu municipal de Cocentaina va tornar a vibrar amb l’esport i ho va fer de la mà dels 

més menuts. Tornaven les 13 hores i a pesar de la calor intensa que va fer eixe dia, l’esport es va escriure en majúscules.

Hi va haver competicions on tots els jugadors van ser grans guanyadors, vam tornar a gaudir dels tallers matinals, 

Castell unflables, rocòdrom i les exhibicions al pavelló dels centres de ball, gimnàstica rítmica i patinatge, sense oblidar les 

demostracions d’esgrima antiga i tir en arc.

Tanmateix, esports més minoritaris com el voleibol o l'handbol femení també van tindre el seu lloc en aquestes 13 hores.

El cartell guanyador de tots els escolars presentats va ser el de Mateo Díaz Moya a qui li se va fer entrega d’un regal 

esportiu i la medalla que duia el seu cartell imprés.

Finalitzem temporada infantil i ens preparem per a viure ja la temporada estival amb la piscina i el poliesportiu de nou, 

sent un referent per a tot enlloc.
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Esportistes contestans triomfant amb el seu esport

S
ens dubte, Cocentaina té una cantera esportiva molt bona i que ja estan donat molt bons fruits en diferents esports 

i disciplines.

A continuació compartim les gestes aconseguides per molts d’ells. Enhorabona a tots i a seguir gaudint de l’esport!!!!

Natxo Faus ha fitxat pel Laredo Heat SC de la conferència 

de Lone Star, a la NPSL (4t divisió dels Estats Units)

Oscar Giner s’ha proclamat Campió Autonòmic, ja es va 

proclamar Campió Provincial, i ara com Campió Autonòmic 

prepara el campionat d’Espanya en juliol a Pamplona.

Lucas Gilabert i Dídac Sánchez de l’Hoquei club Cocentaina han estat seleccionats por formar part de la Selecció 

Valenciana i lluitaran per la Nostra Comunitat en el proper Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques que tindran 

lloc del 16 al 19 de juny en Lloret de Mar
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Els contestans arrasen en les competicions de BMX

E
l dissabte 21 de maig es va disputar en Elx el Campionat 

de la Comunitat Valenciana de BMX, fins allí es van 

desplaçar alguns dels integrants del BMX Alcoi entre 

ells els contestans Xavi Cherro Belda, Paula, Alex i Kike 

Santonja. 

Xavi es va proclamar Campió de la Comunitat Valenciana 

en la categoria principiant, guanyant totes les mànegues 

classificatòries, la semifinal i la final.

Alex aconseguia passar a la semifinal de la categoria 

promeses 7-8 anys després de diverses mànegues 

classificatòries, quedant quint, posició que no li va permetre 

passar a la final.

Paula i Kike van disputar unes mànegues classificatòries 

que puntuaven per a la final, i Paula va obtenir la 1a posició 

en aleví femení i Kike va ser 3r en màster 40-49.

El porter contestà de l’Hoquei club Cocentaina Joan Oltra 

ha tornat a estar convocat per a participar en el CAR de la 

Selecció Espanyola Sub -17 que tindrà lloc el 6 de juny en 

Sant Cugat

La contestana Irene Ferri Albors s’ha proclamat campiona 

de lliga en el seu equip de futbol femení del Mislata, en 

categoria infantil. La seua qualitat futbolística ha fet possible 

que puge una categoria més i començara la pretemporada 

en el juvenil, Amb tot, Irene també ha estat convocada per 

la selecció de tecnificació femenina infantil valenciana per 

a diferents entrenaments a finals de maig.

I bones notícies ens arriben també des d’Alemanya i en 

la disciplina de l’hípica amb Ruben Mengual.

El genet contestà segueix formant-se i entrenat dur i 

participant en diferents competicions on el seu bon fer 

damunt del cavall es veu recompensant en diferents 

pòdiums.
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Arnau Aracil Martínez, 3r d’Espanya en -60Kg, en 
Infantil sub 15

E
l judoca contestà Arnau Aracil es va iniciar en aquest 

esport amb 6 anys a l’escola de Judo de Cocentaina 

i en el campionat d’Espanya va realitzar una brillant 

actuació deixant el pavelló contestà molt alt i fins i tot a 

un gran nivell, ja que la competència era de les de més 

dures i difícils no sols pel que fa a nombre de participants, 

sinó també en la qualitat d'aquests perquè en la mateixa 

participaven els millors classificats en el rànquing nacional.

Gràcies als seus resultats, Arnau Aracil passarà a ser 

membre de l'equip nacional de Judo i, com a esportista d'elit, 

ha sigut convocat per la Real Federació de judo i esports 

associats (RFEJYDA) a assistir a la concentració de Madrid 

(va ser al mes de maig) al Centre Nacional d'Alt Rendiment 

del Consell Superior d'Esports per a preparar la seua primera 

eixida internacional a Portugal (Lisboa) en representació 

d'Espanya i com no de la nostra localitat Cocentaina.

Des del club de Judo Cocentaina se senten molt orgullosos 

d'aquest gran resultat que posa el judo contestà com a punt 

de referència en el terme del Comtat, i especialment al 

nostre poble, en el món com a referència de l'esport malgrat 

mancar de mitjans i recursos que puguen fer arribar molt 

més resultats i campions de la nostra localitat molt vinculada 

a l'activitat esportiva.

Així mateix, i des de la Direcció de l'Escola de Judo 

Cocentaina felicitem aquest esportista per la seua dedicació, 

esforç i la seua brillant actuació.

Campionat d’Espanya de Patinatge Artístic a Reus
Quatre esportistes de Cocentaina participen al campionat nacional de patinatge 
artístic a Reus, Catalunya.
Laura León Gilabert

Q
uatre esportistes  contestanes es van desplaçar  fins 

a la ciutat catalana per a representar, junt amb les 

seues companyes d’equip, a la Federació Valenciana 

de Patinatge.

Per una part, Elsa Bataller, Laura León i Carla Espinosa, 

van representar al club CPA Santa Rosa d’Alcoi, amb una 

coreografia anomenada ‘’¿A qué tienes miedo?’’, en la 

modalitat de grups grans. Aquesta va ser la mateixa coreografía 

que van fer al campionat autonòmic unes setmanes abans.

Finalment, van ocupar la 17ena posició d’Espnya, una 

excel·lent  posició per a ser el seu primer any.

Per altra banda, Laura Romero  va representar al club 

CPA Alcoi, amb la modalitat de grups xicotets, després 

d’haver obtingut el passe directe al campionat Autonòmic.

Van realizar una coreografia molt neta i van quedar en la 

posición número 16, amb molt de mèrit també.

Donem l’enhorabona a les quatre esportistes contestanes 

i dessitgem que la temporada que ve puguen aconseguir 

els mateixos mèrits esportius o fins i tot millors! Molta sort 

per a la temporada  2022/23!
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

HERBES REMEIERES PER A LES DIARREES
Qui no ha tingut mai una diarrea?

Quasi tots els anys patim alguns d'aquests processos. 

Les persones majors deien que era una neteja del sistema 

digestiu, i part de veritat hi ha en això, ja que en general, 

una diarrea és una reacció curativa que no cal combatre, 

sinó afavorir, perquè desapareixerà tan prompte ho faça la 

causa que l'ha provocada. 

Es caracteritza per tindre evacuacions molt freqüents i 

de forma líquida. L'aspecte és diferent segons siga la causa 

que provoca la diarrea.

Si la inflamació és de l'intestí prim es diu “ENTERITIS”. 

Si és l'intestí gruixut “COLITIS”. Si va unida a la inflamació 

de l'estómac “GASTROENTERITIS”.

DIARREA PER FERMENTACIÓ INTESTINAL.-

Pot deure's a un excés d'hidrats de carboni en l'alimentació 

(pa, creïlles, farina, pastisseria), les deposicions són líquides 

o pastoses, de color clar, i no fan tan mala olor com quan hi 

ha putrefacció. A vegades conté moc.

DIARREA PER PUTREFACCIÓ INTESTINAL.-

Les persones que segueixen una alimentació amb 

predomini de carn, peix, greix animal, etc., tenen tendència 

a patir putrefaccions intestinals. Les deposicions són de color 

fosc, fan molt mala olor i són més pastoses que l'anterior. El 

restrenyiment produeix putrefaccions.

DIARREA PER INTOXICACIÓ ALIMENTÀRIA.-

Es deu per fet d’haver pres aliments alterats, tòxics o en 

descomposició (carn, peix, pastissos, conserves en mal 

estat). També l'enverinament de certs bolets transcorren 

en vòmits i diarrees.

DIARREA PER POBRESA DE SUCS GÀSTRICS.-

La disminució dels sucs digestius de l'estómac o de l'intestí 

origina un tipus especial de diarrea, en què la persona es 

veu obligada a evacuar poc després d'haver menjat.

CAUSES.-

Segons les causes, les diarrees les podem dividir en dos 

grans grups: 1r. Diarrees degudes a infecció per microbis 

(Tifus, Disenteria, Tuberculosis, Cucs en l'intestí). 2n. 

Diarrees no degudes a infecció.

Les més normals són les que es produeixen per 

IND IGEST IONS ,  AL IMENTS  ALTERATS  o  EN 

DESCOMPOSICIÓ, carn i embotits fermentats, menjars i 

begudes massa calentes o excessivament gelades, beure 

massa durant els menjars o després, durant la digestió 

especialment si les begudes són fredes.

SÍMPTOMES.-

Les diarrees i els dolors són els principals símptomes. Pot 

haver-hi bastants evacuacions diàries, segons la intensitat 

de la inflamació. La diarrea és una mesura de defensa per 

a expulsar les matèries que ho han infectat. El dolor sol ser 

de tipus còlic, amb torçons del ventre.

Quan l'estómac està inflamat pot produir vòmits d'aliments, 

bilis o de líquids amb moc.

TRACTAMENT NATURAL DE LA DIARREA.-

Les persones majors recomanen una cura en dejú durant 

les 24-48 hores, a base d'aigua amb suc de llima, i infusions 

de camamil·la, menta, fenoll, anís.

Com a mesura de xoc és bo el consum d'aliments 

astringents, entre els quals s’inclouen pomes (crues o en 

compota), llima, codony, carlota, arròs blanc, i quan es 

comença a millorar, una mica de iogurt natural, el qual ajuda 

a regenerar la flora intestinal.

SÈRUM CASOLÀ EN CAS DE DIARREES AMB PÈRDUA DE 

LÍQUIDS.-

1 litre d'aigua mineral

2 cullerades soperes de sucre

Mitja cullerada per a postres de sal

Mitja cullerada per a postres de bicarbonat

Suc d'una llima gran

En un pitxer, aboquem l'aigua i afegim el sucre, li afegim la 

sal, el bicarbonat i la llima. Ho removem bé i ho consumim a poc 

a poc, a glopets xicotets. Cal consumir-ho en 24 hores. Amb 

aquest sèrum es recuperen els líquids perduts i els minerals. 

(cal consultar al metge les persones amb diabetis).

TRACTAMENT AMB PLANTES MEDICINALS

(Infusions)
GORROMINO

FULLES DE NESPRER

AIGUA AMB LLIMA PER A BEURE A GLOPETSn 
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AIGUA AMB LLIMA PER A BEURE A GLOPETS

Gorromino
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Efectos de la marihuana y el cannabis 
para el cerebro

L
a marihuana es una mezcla verde-amarillenta de 

flores, hojas y tallos triturados de la planta del cáñamo 

(Cannabis sativa). Hay una variante más fuerte de la 

marihuana llamada hachís, que tiene el aspecto de una pasta 

de color marrón o negra, como si fueran bolas o trozos de 

plastilina que se consumen en muchas partes del mundo 

con fines generalmente recreativos. 

La forma más común de consumo suele ser liada y fumada, 

como si fuera un cigarrillo, o bien se introduce dentro de 

puros previamente vaciados, aunque últimamente, se ha 

hecho cada vez más popular inhalar marihuana o extractos 

más fuertes usando un vaporizador. Hay gente que la mezcla 

con alimentos o que incluso la toma en forma de infusión.

También existe la "marihuana sintética", unas drogas 

elaboradas por el hombre que son químicamente similares 

al THC (sustancia química activa de la marihuana 

llamada delta-9-tetrahidrocannabinol) y que pueden ser 

peligrosamente fuertes. Estas drogas se pueden llamar "K2," 

"spice" e "incienso herbal". Pueden ser tan potentes que ha 

habido incluso muertes por sobredosis.

Cuando una persona fuma marihuana, el THC es el 

responsable del “subidón” ya que actúa sobre las células 

nerviosas que controlan la percepción sensorial y el placer. 

Esta sustancia va directamente de los pulmones al torrente 

sanguíneo. Y, desde allí, acaba llegando al cerebro y otros 

órganos.

Existen estudios que ratifican que el uso natural del 

cannabis podría datar del siglo II a.C., dado que ya entonces 

era valorado por sus compuestos químicos psicoactivos y 

los efectos que provocaba en el sistema nervioso.

Actualmente, fumar marihuana se ha vuelto cada vez más 

común y su consumo suele empezar en la adolescencia. A 

pesar de que parece que no existen muchas consecuencias 

de fumar porros, la realidad es que los efectos de la 

marihuana pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud 

mental y física. 

- Principales efectos de la marihuana:

1.Aumento del ritmo cardíaco y somnolencia excesiva.

2.Enrojecimiento de los ojos –dada la acción vasodilatadora-, 

sequedad de boca y aumento del hambre –especialmente 

cuando empiezan a desaparecer los otros efectos-.

3.Disminución de la concentración y de la memoria.  

4.En dosis muy altas las consecuencias de la marihuana 

pueden ser paranoias, alucinaciones y episodios de pánico.  

Si se mezcla con otras sustancias, como el tabaco o el 

alcohol, los efectos pueden agravarse y, sobre todo, crear 

una adicción aún mayor.

5.Daños irreparables en las neuronas y alteraciones 

permanentes en el estado de ánimo. 

6.Riesgo de depresión y esquizofrenia.

7.Problemas respiratorios: Al igual que los fumadores de 

nicotina, al fumar marihuana las personas tienen los mismos 

riesgos de desarrollar problemas respiratorios. 

8.Falta de motivación: Tanto es así que en muchas 

ocasiones las personas que tienen la tendencia de fumar 

porros habitualmente suelen descuidar el trabajo, su 

apariencia y hasta algunas de sus relaciones más cercanas. 

- Efectos de la marihuana en el cerebro:

Se tienen más conocimientos sobre los efectos a corto 

plazo de la marihuana en el cerebro que las consecuencias 

que puede tener si se consume durante muchos años. 

Según las investigaciones, fumar marihuana afecta a los 

receptores de cannabinoides que se encuentran en las 

regiones del cerebro que influyen en el aprendizaje, la 

memoria, el apetito, la coordinación y  el placer.

Investigaciones realizadas examinando imágenes de 

resonancia magnética del cerebro mostraban que aquellas 

personas que usaban la marihuana regularmente tenían una 

conectividad neuronal deteriorada en regiones cerebrales 

específicas involucradas en una amplia gama de funciones 

como puede ser la memoria, el aprendizaje y el control de 

los impulsos. 

¿Qué pasa cuando se deja de fumar marihuana?

A pesar de que en las primeras semanas sentirás un 

síndrome de abstinencia de la marihuana, la realidad es 

que es muy probable que al dejar el cannabis empieces a 

sentir estos beneficios. 

semanas).

Consumir marihuana, a pesar de que puede parecer casi 

inofensivo, en realidad deja muchos más estragos a nivel 

mental y físico de lo que podríamos imaginar. Por este 

motivo, es vital acudir a un psicólogo para poder dejar atrás 

esta adicción y aprender a funcionar sin ella. La vida tiene 

mucho que ofrecernos para poderla disfrutar sin estar bajo 

los efectos de las drogas. 
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 4- 5- 7- 13- 17- 23- 29

Dies:  6- 10- 16- 22- 25- 26- 28

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JUNY

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 8- 11- 12- 14- 20- 27- 30

Dies: 3- 9- 15- 18- 19- 21- 24

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 20:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






