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2 Revista El Comtat maig 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!

Inici instal·lació i millora de l’enllumenat dels polígons dels 

Algars, Llaona i Sant Cristòfol

Manteniment i desbroçe de zones jardins

Millora desperfecte de la teulada casa joventut.
Apanyant els desperfectes ocasionats per la pluja al camí 

de Benideu
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Em preocupa

J
a estem al mes de maig, la primavera està passant, dona 

molt plaer passejar pels camps i la muntanya, anar a 

veure els rius que amb molta aigua i eixe soroll i plaer 

que dona passejar pel nostre poble i els seus voltants,

Pareix que la pandèmia està més controlada, ja ens podem 

llevar les mascaretes de quasi tots els llocs, però hem d'estar 

a l’aguait perquè la pandèmia encara està amb nosaltres, 

l'estem controlant, sabem els dos anys que hem passat, 

els problemes que hem tingut, els familiars i veïns que ens 

han deixat i ara sols ens queda que aprenga'm una lliçó: cal 

viure d’una altra manera, valorant tot el que tenim al nostre 

costat, valorant a eixes persones que ens estimen, ens han 

donat la mà quan més la necessitàvem, ens han sentit quan 

no podíem parlar amb ningú, ens han donat un poc de llum 

quan tot al nostre voltat estava fosc…,

Ara tornem a començar a viure, però mai tornarem a 

la “normalitat”, a eixa normalitat que va fer aparéixer la 

pandèmia, que contaminarem els nostres voltants, que 

visquérem sols per consumir, per comprar sense necessitat, 

per convertir la nostra vida en un espectable, per convertir 

la llibertat a fer el que un vulga sense respectar a l’altre, en 

transformar valors essencials com l’amistat en una simple 

reunió amb altres per a veure el que trac i no per gaudir de 

la companyia sense res a canvi, sense tenir cura del que 

ens envolta i valorar-ho, sense respectar al que no pense 

com nosaltres, al que viu de manera diferent …,

Aquests dos anys ens han ensenyat a valorar la vida. 

Viure com cadascú crega convenient, valorant a totes les 

persones i sobretot la saviesa dels majors que en aquesta 

societat de l’espectacle arraconem i tenim més cura de la 

nostra mascota que dels nostres majors.

Crec que hem de replantejar-nos tot el que hem fet fins 

ara. Valorar el que cal valorar: una educació de qualitat, una 

cultura necessària i bàsica per a la nostra vida, una sanitat 

pública de primera categoria, uns treballs dignes, ajudar 

als nostres joves, un estat del benestar de qualitat amb uns 

serveis socials dignes…, Però tot açò té una contrapartida: 

cal pagar impostos, que pague més els que més tinga –com 

diu la constitució- i sobretot no fer cas a eixos que es passen 

el dia dient que “hay que bajar los impuestos”, cal pensar un 

poc de forma crítica per saber que el que volen és privatitzar 

tots els serveis bàsics del país.

Paco Fuster
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Nota limpieza - Fesep 

Y
a han pasado algo más de 2 años desde que entró en 

nuestras vidas la pandemia mundial conocida como 

covid-19 o coronavirus SARS-CoV-2, un nuevo tipo de 

virus que afectaba a las personas y que fue detectada por 

primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China.

La mayoría de las personas que se infectan tienen 

síntomas leves y se recuperan, pero en otros casos puede 

ser más grave. Es muy importante cuidar la salud y proteger 

a los demás. Ponerse la mascarilla, lavar tus manos con 

frecuencia y una limpieza desinfectante como mantener 

la distancia de seguridad, eran gran parte de las medidas 

de Seguridad aconsejadas por las Autoridades sanitarias.

Por ello se insiste en la desinfección habitual de las 

superficies, donde no se descarta que puedan alojar otro 

tipo de virus. 

Es por ello que el Sindicato FESEP, quiere agradecer 

a todas las compañeras que con su dedicación y amor 

han estado día tras día realizando labores de desinfección 

incansablemente, siendo su función unas de las más 

importantes y esenciales, de verdad gracias en nombre de 

tod@s los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de 

Cocentaina.

No nos queda más que decir y esperamos con gran 

ilusión que desde el Ayuntamiento de Cocentaina sepan 

valorar vuestro esfuerzo constante, dedicación y cariño que 

dais a todos, que de alguna manera os agradezcan vuestra 

continuidad por mucho tiempo, teniendo todo nuestro apoyo 

porque os lo mereceis y porque os lo habéis ganado.

Como Sindicato nos gusta muy poco que el Ayuntamiento 

contrate a empresas externas privadas,  queremos que sigan 

apostando por la función pública y acudan a las bolsas de 

trabajo de nuestras limpiadoras que además de ser buenas 

compañeras son ciudadanas del pueblo de Cocentaina.

Fesep Cocentaina

Desastrosa asamblea del Consell Local d’Esports del 4 de 
abril de 2022

E
l pasado 4 de Abril tuvo lugar la Asamblea del Consell 

Local d’Esports, para tratar las modificaciones de los 

criterios de valoración de las bases para las ayudas a las 

entidades locales de Cocentaina. Y pude ser testigo presencial 

de un episodio lamentable. Los hechos fueron los siguientes:

a)2 semanas antes tuvo lugar otra Asamblea donde se 

acordó dar a los Asambleístas 15 días para presentar sus 

propuestas a la Concejalía de Deportes sobre los criterios de 

valoración. Yo dentro del plazo, el jueves 31 de Marzo por 

la noche les envié por escrito mi propuesta. Al día siguiente 

viernes por la mañana hablamos por teléfono el Coordinador 

de Deportes y yo sobre las mismas en un largo debate, en 

el cual yo estaba de acuerdo con varios de los criterios 

presentados por la Concejalía, pero en otros no, ya que 

entendía que mis propuestas mejoraban las suyas, y que 

lo mejor es que se expusiesen en la Asamblea del próximo 

lunes 4 de Abril, para que los Asambleístas tuviesen toda 

la información y que pudieran decidir con cual quedarse. 

Cual fue mi sorpresa, cuando al recibir la convocatoria de 

la Asamblea con la propuesta de la Concejalía, vi que no 

figuraban algunas de las mías, y que era sólo para votar su 

propuesta sin deliberación previa. 

b)Y llegamos a la Asamblea, donde el Concejal de 

Deportes quería que se votase su propuesta, pero yo avisé 

que había presentado las mías y que al haber varias, debían 

de exponerse en la Asamblea y que los Asambleístas 

decidiesen. Debido a mi insistencia, el Concejal me dio la 

palabra, cortándome en muchos momentos para explicar 

sus argumentos que no mejoraban los míos, queriendo 

imponer su propuesta. Otros Asambleístas intervinieron 

de forma penosa, con afirmaciones falsas, sin saber de 

lo que hablaban, dándoles igual las mejoras, y queriendo 

terminar lo antes posible. Al final, y a punto de terminar mi 

intervención el Concejal me retiró la palabra no dejándome 

hablar. Ante lo cual abandoné la reunión.

c)Tanto el Concejal de Deportes Octavio Cerdá, como 

el Coordinador de Deportes Iván González han actuado 

antidemocráticamente, tratando de impedir que en la 

Asamblea se debatiesen las diversas propuestas de los 

criterios de valoración para que los Asambleístas decidiesen 

cual elegir, con el fin de imponer la suya. Además de quitar 

la palabra a un Asambleísta que estaba en el uso de ella.

d)Informaré de ello a la Alcaldesa de Cocentaina pidiendo 

la dimisión o el cese de estás dos personas por su nefasta 

conducta, que no beneficia al deporte contestano.

Ximo Corbí Presidente del Club de Ajedrez Cocentaina
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Benvinguda i benaurada Verge del Miracle
Redacció. Fotos: Silvia Botella

“
…i no fa un segle ni dos, sinó 502 anys que baix 

l’advocació de Mare de Déu del Miracle vos aclama 

constantment ….”

Aquestes precioses paraules de Francesc Maíquez i Canet, 

escrites l'any 1958 i que s’han convertit en la Súplica de tots 

els contestans i contestanes i devots i devotes a la Mare de 

Déu, sonaren enguany amb força, el 19 d’abril, amb una 

plaça plena i una Verge posada en el seu tro andes dos anys 

després que el món es parara.

I és que aquest 2022 ha servit per a recuperar eixa certa 

i anisada normalitat i poder eixir al carrer per venerar a la 

nostra Patrona, en una junta presidida per Ana Masanet i 

José Luis Molina que durant tres anys han reinventat i viscut 

unes festes diferents, i que aquest any ha posat punt final 

al seu trienni.

De la mà de Silvia Botella, posarem la imatge al que ha 

sigut aquesta trilogia, marcada per l’esperança i l’emoció 

de veure de nou, desfilar a la Mare de Déu pels carrers 

de Cocentaina, amb el sentiment de veure a tot un poble 

esperant a la seua Mare eixir de casa i amb l’orgull de 

“Cocentaina té un far que l’enllumena, té una Mare que la 

guia per la senda de l’amor”.

18 d’abril-vespres i fogueres

Mentre ens menjàvem la mona el segon dia de Pasqua 

i la paella estava al foc, la junta de la Pia Unió engalanava 

el Pla amb els rodabalcons blaus, preparaven l’Església de 

Santa Maria i s’ho deixaven tot llest i a punt per a començar 

el tridu marià (una feina poc agraïda, tal volta, perquè no es 

veu però que fa possible que estiguen les casulles a punt, 

els trages dels escolanets, la catifa blava posada, les andes i 

les llums a punt, les banderetes, el banderí....i un llarg etc). 

Ja a la vesprada, el dominic contestà Xavi Català presidia 

les vespres en un Monestir ple i amb les ganes d’encetar i 

viure unes festes quasi normals.

Després al Pla, esclataren les 27 fogueres, rememorant 

les 27 llàgrimes de sang que el 19 d’abril de 1520 canviaren 

la devoció de Cocentaina.

Tot seguit foren els joves dels júniors qui protagonitzaren 

la nit amb la tradicional serenata. Primer a l'excelsa Patrona 

contestana i després, com a novetat, a tots els majorals a 

les portes del Monestir, un canvi molt ben rebut que va fer 

possible que tots gaudirem dels sons alegres i desenfadats 

dels nostres joves. L’alegria de la serenata sí que va seguir 

amb Teresa Torró i Salvador Barber, els dos majors que 

rebrien l’homenatge i que amb molta il·lusió i emoció, 

visquen aquesta serenata, el preàmbul al dia gran.

19 d’abril- Dia de la Mare de Déu

El dia va clarejar radiant i a la descoberta de la Mare de 

Déu, es disparararen les 27 salves d’arcabusseria, mentre 

les campanes tenyien al vol anunciant el dia de la festa 

gran. A les 8:30h, es va resar l’àngelus i des de la Capella 

de Sant Antoni, va començar la volta de diana, on anaven 

afegint-se els majorals i majorales així com els comtes, 

mossén i suplicant.

Un poc abans de 10, es tancava el camerin perquè 

la Icona de la Mare de Déu abandonava el seu lloc i en 

mans de monsenyor Juan Antonio Reig, es trencava el 

silenci del Monestir, i és que la Mare de Déu estava a punt 

d’eixir al carrer. El Monestir es va quedar menut, mentre 

aplaudiments, emoció i vítols de Mareta acompanyaren 

el breu recorregut fins a arribar al seu tron anda, on el 
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president, José Luis Molina, era l’encarregat de dipositar 

tan apreciat tresor contestà en les andes.

Fora, el Pla de gom a gom, esperava el crit dels maseros 

“amunt”, senyal inequívoca, del fet que el tron andes ja 

estava llest. A les 10 en punt, la Patrona de Cocentaina 

era rebuda al so del “Benvinguda reina del cel” de José 

Francisco Molina, mentre el Pla sencer esclatava d’emoció. 

La Mare de Déu, com ja ho va fer en 2019, no va parar 

davant del Monestir sinó que va seguir fins a l’alçada de 

la capella de Sant Antoni, lloc on es produí el miracle, i 

allí va poder contemplar eixa gran desfilada de maseros i 

contestanes que amb “flors i cors, tots barrejats”, iniciaren 

el recorregut de l’ofrena.

Arribats a la plaça de l’Església, Vicent Gisbert, es dirigí a la 

Mare de Déu del Miracle, sent la veu de tots els allí presents.

I la Mare de Déu, va coronar l’altar de Santa Maria, on de 

nou, els maseros foren els encarregats d’arreplegar cada 

ram, cada flor i ornar l’espai. Una ofrena llarga, esperada 

que va culminar amb els comtes i mossén, homenatge a 

majors, majorals i la mateixa junta.

Després va tindre lloc la Missa major, oficiada pel 

bisbe d’Alcalà d’Henares, Juan Antonio Reig, amb 

l’acompanyament musical del cor de Cambra Discantus i 

un gran seguici d’escolanets vestits de maseros.
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Finalitzada l’Eucaristia, va tindre lloc un dels moments 

més emotius de la trilogia: l’homenatge als majors, a Teresa 

Torró i Salvador Barber, dos exemples de devoció, servici i 

fe a la Mare de Déu, des del més humil, i amb la fermesa 

d’haver sabut transmetre eixa estima cap a la Mare de Déu.

La mascletada al Pla, tancava la jornada matinal d’aquest 

esperat 19 d’abril. 

A la vesprada, Ràdio Cocentaina va oferir el Concurs de 

la Mare de Déu, amb Mari Nieves Pascual, Aitana García 

i Esther Ferrándiz com a mà innocent. Un espai que ens 

deixava just a l’hora de processó. També puntual, la Mare de 

Déu eixia a la plaça de Santa Maria i s’iniciava la processó 

vespertina. Destacar ací, que la junta de la Pia Unió no anava 

de negre, sinó que va acompanyar a la Mare de Déu amb el 

vestit de contestana, sent així, una part més del poble que 

té com a missió, organitzar unes festes per a tots i totes.

La Missa de la joventut va ser l’últim acte que el programa 

oferia per a aquests 19 d’abril. Després es va exposar el 

Santíssim, als peus de la Mare perquè tots poguérem velar-la 

i acompanyar-la en qualsevol moment.

20 d’abril- Segon dia del tridu

La pluja va voler estar també a Cocentaina, i el 20 d’abril, 

semblava que la tiraven a cànters, amb tot, teníem igual, 

perquè aquest dia, la Mare de Déu està a l’Església, i com 

si estiguera fet a posta (la providència és molt sabia i justa), 

este dia va ploure tot el que havia de ploure.

Al matí va tindre lloc la Missa de la Hermandad Sacerdotal, 

destacant els 25 anys de mossén Ramon Micó com a retor.

A la vesprada, a les 17h, la Mare de Déu aguardava altre 

dels moments més intensos de la festa mariana: la Missa de 

malalts i impedits. Va ser el dominic Xavi Català l’encarregat 

de predicar en esta emotiva Eucaristia, on finalitzada, els 
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feligresos van poder tindre a la Mare de Déu molt apropet. 

No la podien besar, però sí que van passar estampetes, li 

van parlar i li van poder veure de prop les 27 llàgrimes de 

sang, eixe rostre seré, d’una Mare que ens espera i vetla 

per nosaltres. Com va dir Xavier en l’homilia “quan pugem 

al cel, i la Mare de Déu ens veja dirà: deixeu-los entrar que 

són de Cocentaina”.

A les 19:30h es va celebrar el segon dia de tridu, sabatina 

i celebració de l’Eucaristia i es van elegir els majorals i 

majorales per a l’any que ve (al final d’aquest especial tenen 

la llista) i també Vicent Gisbert, va traure la persona que 

encarregada de declamar la súplica en les festes de 2023, 

ella és Inés Sánchez.

21 d’abril- Tercer dia del tridu

El tercer i darrer dia del tridu està protagonitzat en part pels 

xiquets i xiquetes, ja que al matí, la Mareta acull als escolars 

i aquestos, ben devanits i contents, li reciten els versos més 

bonics, poesies nascudes del cor pur dels menuts i que són 

la delícia de tots els presents.

Una vegada finalitzades les declamacions i l’ofrena, es va 

procedir a l’elecció de comtes i mossén per a les festes de 

2023: Comte: Nicolás Jiménez Pascual; Comtessa: Daira 

Seguí Colomina i Mossén: Mateo Torró Jordá. Els futurs 

protagonistes estaven allí i vam poder disfrutar de la seua 

alegria i de la seua il·lusió.

Acte seguit, els júniors Generació Oberta i Sol Sortit va 

organitzar la tradicional fireta. Com a novetat, enguany 

l’activitat es va realitzar a la plaça de l’Església, tot un encert 

perquè els xiquets i xiquetes jugaren mentre les portes 

d’Església estaven obertes i des de dins, la Mareta va poder 

gaudir de l’algaravia festiva del futur contestà.

Ja a la vesprada, després del tridu, la Mare de Déu tornava 

a sa casa. A l’entrada al Pla, es van apagar les llums i un joc 

de pirotècnia va acompassar aquesta entrada al Monestir. 
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Una vegada dins, es va procedir a la veneració del Quadre 

(estem encara en temps de pandèmia i aleshores no podem 

besar la Icona, amb tos, els contestans van poder tindre ben 

apropet a la Mare de Déu i passar les estampetes que la Pia 

Unió ens donava a l’entrada). 

Mentrestant, el grup de danses Cocentaina amenitzava la 

cua de gent que esperava entrar al monestir.

Sobre la mitjanit, la junta tancava aquesta comitiva i es 

procedia a tornar la Icona al seu Camerí on allí, ens espera 

dia darrer dia per acollir les nostres pregaries.

Com que la setmana Santa enguany va caure tan just a la 

festa mariana, la novena s’ha realitzat després. Així, com el 

Trofeu de ciclisme que es realitzarà el dissabte 21 de maig.

Agrair i felicitar a la junta de la Pia Unió presidida per Ana 

Masanet i José Luis Molina per totes les deferències que 

han tingut en aquesta casa: Ràdio Cocentaina i la revista 

Cocentaina. El Comtat. Han sigut tres anys complicats i 

diferents, però han treballat de valent per seguir organitzant 

les festes patronals. La més sincera enhorabona a tots ells!!

I quan ja teníem la revista tancada, l’últim dia de novena, 

es feien públics els presidents i junta que organitzaran les 

festes de 2023, 2024 i 2025: José Torró i Maria Dolores 

Franco. (En la revista del mes que ve ampliaren la notícia 

amb la gent que conforma la junta).
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Majorals i majorales 2023

1 Jimena GINER CASTELLÓ 

 2 Cristina RICO MARTÍNEZ  

3 Consuelo BERENGUER CUESTA 

4 Valeria RAMOS SEGUÍ 

5 Rosa MONTAVA JORDÁ  

6 Francisca GALIANA PASCUAL 

7 Alejandra FENOLLAR DE LA BARRERA 

8 Ruth PASCUAL FRANCO 

9 María del Carmen JORDÁ ANDUIX 

10 Marisa VAÑÓ PÉREZ 

11 María HERNÁNDEZ ESTEVE 

12 Milagro VIDAL GARCÍA 

13 Tania PÉREZ MARTÍNEZ 

14 Ángela María MONTER COMINCHES  

15 María CARBONELL PASCUAL 

16 Ana Isabel PASTOR TODOLÍ 

17 Ana Meiwei MICÓ LLAVORÍ 

18 Noelia LLEDÓ JORDÁ 

19 Carlota SÁNCHEZ SEVILLA 

20 Paula VALOR PÉREZ 

21 Mónica GÓMEZ AGULLÓ 

22 María Pilar JUAN REIG 

23 Marta AGULLÓ SÁIZ 

24 Margarita SOLER CORTÉS 

25 Jessica DOMENECH REIG 

26 Elisa SOLER BONET 

27 Irene CASCANT RIPOLL 

RESERVES 2023 

1 Mariola RAIGAL CARBONELL 

2 Libertad CARDONA ALCOLEA 

3 Elena PALACÍ AMAT 

4 Francisca GIRONÉS RICHART 

5 Milagro MIRA GISBERT 

6 Rafaela GALIANA PASCUAL 

7 Milagro PASCUAL BRAVO 

8 Milagro ALBORS ALÓS 

9 Josefa FERRER SASTRE 

10 Cristina PÉREZ MOLLA 

11 María Jesús CORTÉS TOMÁS  

12 Marta LÓPEZ PASCUAL 

13 Laura PÉREZ BONIFACIO 

14 Bienvenida LLOPIS ZABALLOS 

15 Carla CARBONELL VALLS

1 Luis AGUILAR DOMÉNECH 

2 José Luís NAVARRO GANDIA 

3 Juan Ignacio MUÑOZ BONET 

4 Francisco HERNÁNDEZ PASCUAL 

5 Francisco Javier CORTÉS MOMPO 

6 Vicente LUCAS PÉREZ 

7 Juan José TORTAJADA SOLER 

8 Borja JORNET MOLINA 

 9 Juan SANCHIS LLOPIS 

10 Juan GRAU COMPANY 

11 Juan Rafael ESCRIVA ALÓS 

12 Rafael CAMPS SILVESTRE 

13 Albert FAUS PASCUAL 

14 Gerard ALCOLEA PÉREZ 

15 Jorge LLORET PRATS 

16 Albert VALOR SEMPERE 

17 Pedro MULLOR BENAVENT 

18 Moisés GÓMEZ VENTEO 

19 Miguel MARTÍNEZ PASTOR 

20 José PASTOR AGULLÓ 

21 Javier VALOR SEMPERE 

22 Iván MUEDRA NÁCHER 

23 Ximo BOTELLA PASCUAL 

24 Josep Ferran ALBERT CASTELLÀ 

25 Mateo ABADESSA DOMÍNGUEZ 

26 Rafael GARCÍA CHILLON 

27 Manel FAUS AGULLÓ 

RESERVES 2023 

1 Mateo PÉREZ FERRI 

2 Jaume BOLUFER BLANQUER 

3 Francisco Javier JOVER PALACÍ 

4 Rafael MONTAVA REIG 

5 José Joaquín CARCHANO GARCÍA 

6 Pau GARCÍA VAÑÓ 

7 Esteban REIG FERRERO 

8 Lucas TORRÓ MARSET 

9 Mateo IBÁÑEZ PASCUAL 

 10 Carlos AGULLÓ BOTÍN 

 11 Rafael A. REIG FERRERO 

12 Javier MOLTÓ CARBONELL 

13 José Rafael RICHART LUCAS 

14 Vicente BELDA VICEDO 

15 Juan FERRER MONTAVA
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Cocentaina celebra per primera vegada el seu Mig Any 
de Fira amb activitats d’oci, gastronomia i formació per 
a la xarxa comercial
Departament de Fira

D
esprés de dos anys molt durs on la tradicional Fira de 

Tots Sants ha hagut d'adaptar-se a les extraordinàries 

circumstàncies sanitàries que s'estaven vivint; 

modificant formats, ampliant dies de celebració per a evitar 

multituds i garantir suficient espai, deixant de celebrar 

aquelles activitats que poguessin suposar un risc per a la 

salut de les persones… Per fi, arriba la volta a la normalitat, 

d’ací a sis mesos podrem tornar a recórrer els carrers 

amb l'oferta completa d'exposició comercial, gastronomia, 

oci i cultura que caracteritza a la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina.

Les ganes de celebrar són moltes i per això, per primera 

vegada en la història d'aquest popular esdeveniment, la 

setmana del 16 al 22 de maig acollirà la celebració del Mig 

Any de Fira de Tots Sants. Una setmana per a aprendre, 

amb formacions per a expositors, i gaudir de la bona música 

i del bon menjar, amb un programa d'activitats complet per 

a tots els gustos i edats.

El format en dos caps de setmana consecutius, celebrat 

en aquesta passada edició de Fira, va tindre una molt bon 

acolliment entre el comerç i hostaleria local ja que va suposar 

una font d'ingressos important després d'uns mesos difícils 

a conseqüència de les restriccions de la pandèmia. Per a 

aquesta nova edició, la 676, es descarta aquest format de 

doblet i es tornarà al tradicional de Fira. Encara que, per a 

poder mantindre aqueix impuls per a l'hostaleria i comerç 

local s'ha apostat per la celebració del Mig Any, condensant 

l'organització de l'II Congrés de la Xarxa Comercial, les XV 

Jornades Gastronòmiques i l'I Fira Fest el mes de maig, quan 

els dies són més llargs i si el temps acompanya, abelleix 

gaudir de l'ambient al carrer.

XV Jornades Gastronòmiques

Les XV Jornades Gastronòmiques ens retornen, durant 

la setmana del 16 al 22 de maig, els sabors i aromes de 

la nostra terra. Amb una àmplia oferta de taula en la qual 

participen els establiments de Cocentaina, s'inclouran plats 

d'arrossos, brasa i cuina típica de la comarca.

Les tapes, tan típiques i tradicionals, també seran presents 

en l'oferta d'alguns locals de restauració. A més, i com a 

novetat l'oci nocturn i les cafeteries del municipi oferiran els 

seus serveis en el recinte firal on durant un cap de setmana 

complet es celebrarà l'I Fira Fest 2022.

II Congrés Xarxa Comercial Fira de Tots Sants

Dins del context del Mig Any de Fira de Cocentaina, del 

16 al 18 de maig, l'Ajuntament ha organitzat l'II Congrés 

de la Xarxa Comercial Fira de Tots Sants, dirigit a totes les 

empreses participants en el certamen, amb l'objectiu de 

facilitar les eines que permeten millorar l'experiència de 

venedors i visitants. Enguany l'organització del congrés fa 

un pas més i professionalitza la seua coordinació amb la 

figura de la directora del congrés, Mayte Rubio, experta en 

lideratge i gestió d'equips. Comptarà amb dos dies dedicats 

de manera exclusiva a la formació de la xarxa comercial i 

un últim dia obert al públic, amb una temàtica centrada en 

la gastronomia i productes agroalimentaris tradicionals de 

Fira. Tot el programa previst podrà seguir-se tant de manera 

presencial, com en línia.

El congrés busca poder oferir als participants un punt de 

trobada, fora dels dies pròpiament de Fira, a través del qual 

les empreses expositores i col·laboradores en l'organització 

de l'esdeveniment puguen actualitzar coneixements, 

conéixer tendències, compartir experiències i aportar 

solucions per a millorar la seua presència en la Fira i 

continuar avançant en la professionalització del certamen 

de cara al visitant. 

Les jornades arranquen el dimarts, 17 de maig, amb 

l'acreditació, recepció i benvinguda als participants. Al llarg 

del matí estan previstes conferències sobre les temàtiques: 

Eines de comunicació i màrqueting per a fires; com crear 

una estratègia de comunicació eficient, la relació amb els 
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mitjans de comunicació, eines de publicitat FTS i idees 

innovadores aplicables al màrqueting comercial firal. La 

importància de l'accessibilitat en la indústria firal; s'exposarà 

el Pla d'Accessibilitat FTS, com crear d'espais d'exposició 

accessibles i la utilització d'una comunicació accessible 

en el nostre estand. També Millores i claus en l'Atenció 

al Client.

El dimecres, 18 de maig, la formació se centra en 

La Sostenibilitat aplicada a la indústria firal; Innovació 

i tendències en construcció d'estands, Mecanismes 

d'estalvi energètic i gestió de residus, Espais d'exposició 

“verds”. Les Claus d'Èxit d'una Fira; Elaboració del Pla de 

Fira, determinació d'objectius, Pressupost de participació 

equilibrat, El mesurament de resultats i el seu informe de 

participació. Fira Tots Sants 2022. Format i directrius de 

la 676 edició.

Taula Redona: La direcció de les Fires Comercials després 

de la pandèmia del Covid’19, en la qual participaran 

representants de les principals fires comercials de la 

Comunitat Valenciana: Eugenia Miguel, regidora delegada 

de la Fira de Tots Sants de Cocentaina; Maria Teresa 

Gimeno, regidora delegada de la Fira de Sant Isidre de 

Castalla; Pedro Aldavero, regidor delegat de la Fira d’Agost 

de Xàtiva i Yolanda Navarro, regidora delegada de la Fira 

d’Oliva.

La tercera i última jornada de l'II Congrés Xarxa Comercial 

Fira de Tots Sants, el dijous, 19 de maig, estarà oberta al 

públic en general que estiga interessat en la temàtica triada 

com a complement no professional per a aquesta segona 

edició: “Gastronomia i Alimentació”. Obrirà la jornada una 

Conferència sobre Nutrició a càrrec d'especialistes de la 

Universitat d'Alacant. Continuarà amb Les noves tendències 

alimentàries, amb Dani Albors, especialista en Comunicació 

Gastronòmica. I es farà la cloenda amb la Taula Redona: 

Els sabors de la Fira de Tots Sants, en la qual participaran 

Manuel Arques, de Torrons Pepe i Mercedes; Salvador 

Pérez, de 69 Brosses Pérez Pérez Garrido; Carolina Olcina, 

de la Muntanya Amaniments i Ignacio Company, de la 

Mieleria.

Per a finalitzar la jornada, la Cooperativa Agrícola de 

Cocentaina oferirà un Tast d'Olis.

I FIRAFEST 2022

La música omplirà d'ambient, festa i diversió el cap de 

setmana del 20 al 22 de maig. L'organització de la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina proposa un festival de música, 

amb una selecció d'intèrprets variada, solistes, grups 

soul, jazz, pop, sessions remember, fins i tot una jornada 

dedicada al públic infantil. 

El recinte firal i els carrers adjacents, en la zona de El 
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Teular, es tornen a omplir de sons, artesania i diversió per 

als més xicotets.

Es concentra l'oferta musical nocturna de la Fira de Tots 

Sants en aquest cap de setmana de Mig Any de maig, 

quan els dies són més llargs i el clima més temperat. No 

obstant això, durant els dies de Fira continuarà celebrant-

se el festival de Sol a Sol. El I FiraFest es proposa com el 

complement perfecte a les XV Jornades Gastronòmiques. 

Durant tot el dia sonarà la música, fent pauses a les hores 

de menjars i sopars, perquè els participants puguen gaudir a 

més de la bona música, del millor sabor dels plats d'aquesta 

terra.

Els pubs i cafeteries del municipi estaran *presentantes 

en el recinte, oferint el seu servei de barra.

El programa complet del Festival:

DIVENDRES 20 DE  MAIG

Apertura Acústica

18:00 Apertura del recinte amb DJ Resident FTS

19:00 Lobo Ribera

20:30 Sauwy Pérez

Remember

23:00 Flaco Band

00:00 DJ Nacho Division & Kike Jaén & Arturo Roger

DISSABTE 21 DE MAIG

Rock de dia

11:00 Apertura del recinte amb DJ Resident FTS

12:00 No Name

13:00 Perversió

Tardeo

17:00 Relax amb DJ Resident FTS

18:00 Soulomonics

19:00 Mireia Vives i Borja Penalba

20:30 Mimi y Los Trileros

Juerga Total

23:00Tito Pontet

01:00 Disco Mòbil DJ Resident FTS

DIUMENGE 22 DE MAIG

FiraFest Infantil

10:00 Ginkana

11:00 Nanets Band Rock

12:00 La Colla de les Feretes

13:00 El Viatge de la Bruixa Eloise



ACTUALITAT 15Revista El Comtat maig 2022

L’equip de govern trau endavant el pressupost amb una 
àmplia majoria absoluta
NP Ajuntament de Cocentaina

S
’aproven els pressupostos municipals de Cocentaina 

amb el vot a favor del Partit Socialista, Partit Popular, 

Ciutadans, Unides Podem-Esquerra Unida i amb sols 

el vot en contra de Col·lectiu-Compromís.

Es tracta d’un pressupost que s’incrementa un 2,48% amb 

11.398.709,40€ i que té com a premissa millorar serveis 

essencials sense incrementar els impostos als ciutadans 

de Cocentaina.

Cal destacar l’increment del 18% respecte a les partides 

de neteja viària i de recollida de residus, pels nous contractes 

que s’han adjudicat o que estan en procés de licitació.

Pel que fa a l’apartat d’inversions, cal destacar partides 

molt importants com ara la compra de nous contenidors amb 

150.000 €, la inversió als polígons industrials amb 95.000€ 

o els 145.000€ per a la reforma del Centre Cultural El Teular. 

Inversions com la que ja està duent-se a terme dels vestidors 

de la piscina municipal amb 95.000€ o els 70.000€ per a la 

remodelació del primer tram de Jaume I i de la plaça Mossén 

Eugenio Raduan. A totes aquestes inversions se li n’afegiran 

moltes altres que actualment estan treballant-se, com per 

exemple els fons europeus per a rehabilitació del nucli antic, 

o eficiència energètica, com també altres inversions com la 

renovació de l’avinguda de les Moreres i el carrer Dolors, com 

també el projecte d'ampliació del cementeri o la construcció 

d’un nou depòsit d’aigua.

Per una altra banda, un altre aspecte important són les 

subvencions a les diverses entitats que es mantenen, igual 

que es continua apostat pel foment de noves activitats 

empresarials mitjançant les ajudes C’CREA. A més, s’han 

previst partides específiques per a la commemoració de 

l’aniversari d’algunes entitats locals, tal com s’ha fet altres anys.

Igual que en 2021, moltes partides es veuran 

suplementades amb el romanent de tresoreria com la de 

la Fira de Tots Sants, les Festes de Moros i Cristians o la 

partida de tradicions i cultura.

En paraules de la regidora d’Hisenda, Mariona Carbonell, 

«és un pressupost realista, amb millora de serveis essencials 

sense incrementar cap tipus de pressió fiscal als ciutadans, i 

ha sigut una llàstima que el Col·lectiu-Compromís haja votat 

en contra de totes aquestes propostes. Aquest pressupost és 

fruit de les diverses reunions amb els diferents partits polítics 

de la corporació i mostra d’això són els 14 vots a favor dels 

grups municipals PSOE, PP, EU-Podem i Ciutadans, amb tan 

sols els 3 vots en contra de Col·lectiu-Compromís, fet que 

demostra, una vegada més, que aquesta coalició prioritza 

els partidismes davant de les necessitats dels ciutadans de 

Cocentaina.

A banda que incorporem inversions de gran envergadura 

que, a causa de la bona situació financera que tenim, podrem 

incrementar-les amb el romanent de tresoreria, igual que en 

la resta de partides del pressupost. S’ha fet un gran esforç 

per poder quadrar els ingressos amb les despeses i estic 

agraïda pel suport que el pressupost ha obtingut. Ara ens toca 

continuar per a traure de seguida el romanent de tresoreria».

Presentada la nova executiva municipal del PSPV-PSOE

E
l passat 10 d’abril es va celebrar l’Assemblea del PSPV-

PSOE a l’agrupació local de Cocentaina que va elegir, 

sense cap vot en contra, la nova executiva municipal 

formada per sis dones i cinc homes. Així, l’executiva estarà 

encapçalada per Raquel Seguí Ripoll qui serà la Secretària 

General de l’agrupació, Amparo Bosch Cloquell serà la 

nova Secretària d’Organització, Marcela Richart Carbonell 

serà Secretària de Política Municipal i Rosa Sellés Benito 

Vicesecretària General. 

La resta de secretaries es distribueixen de la manera 

següent: Pilar Benito Toledo, Comerç, Hostaleria i Igualtat; 

Marcos Castelló Satorre, Assessorament Municipal i 

Militància; José Cantó Doménech, Educació, Innovació i 

Promoció Lingüística; Rubén Muñoz Sánchez, Economia i 

Sectors Productius; Toni Hernández Molina, Festes i Fira; 

David Baudí Blasco, Joventut. La Presidència del partit 

l’exercirà  Maria Giner Sanz.

NP PSPV-PSOE municipal

Amb aquesta renovació, el PSPV-PSOE de Cocentaina 

enceta una nova etapa amb il·lusió i amb la responsabilitat 

de ser el partit més representatiu de Cocentaina, amb el 

compromís renovat per continuar treballant per a seguir 

millorant la vida dels contestans i les contestanes i seguir 

comptant amb la seua confiança majoritària.
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Col·lectiu-Compromís proposa una oficina d’energia en 
Cocentaina

NP Col·lectiu- Compromís

El Col·lectiu-Compromís vol portar a terme una transició energètica en Cocentaina 
basada en energies renovables, comunitats energètiques locals i faciltar l’autoconsum.

E
l Col·lectiu-Compromís ha registrat una proposta 

d’acord per a impulsar la transició energètica a través 

de noves mesures d’estalvi i eficiència energètica, així 

com mecanismes d’autoconsum en Cocentaina

El preu de la llum s’està convertint en un dels problemes 

més greus d’esta dècada a causa, entre altres motius, de la 

dependència del sistema de preus de la UE. Este encariment 

dels serveis energètics accentua la dificultat que tenen les 

famílies per accedir a este bé de primera necessitat. El 

Ministeri de Transició Ecològica apunta en un informe que 

el 10% de les llars espanyoles pateixen pobresa energètica, 

el 7% no pot encendre la calefacció durant els mesos freds 

i el 6% paguen amb retard les seues factures de la llum.

A més, el canvi climàtic ha accelerat als últims anys la 

necessitat de substituir els combustibles fòssils contaminants 

per fonts d’energia renovables com la fotovoltaica o l’eòlica. 

En este sentit, el Col·lectiu-Compromís ha presentat unes 

línies d’actuació que caminen cap a una transició energètica 

més democràtica.

Alguns dels acords que volen aprovar són l’enllumenament 

de baix consum, la instal·lació de plaques solars en sostres 

municipals, impulsar la flota de vehicles municipals elèctrics, 

la rehabilitació energètica i bioclimàtica d’edificis, posar 

en marxa activitats de sensibilització i educació ambiental, 

climàtica i energètica i crear una oficina local d’energia per 

assessorar a la gent i impulsar totes aquestes mesures.

A més, la formació vol una anàlisi de les ordenances 

municipals per facilitar l’autoconsum i el desenvolupament 

de comunitats energètiques locals, eliminant els possibles 

entrebancs administratius.

“Hem d’avançar cap a una sobirania energètica que ens 

convertisca en una societat més resilient front a situacions 

d’inestabilitat, i per això cal prendre les mesures necessàries 

per a reconéixer el dret a l’energia com a dret fonamental 

i aconseguir una transició energètica justa que vaja cap 

a un model energètic sostenible, descentralitzat, lliure 

d’emissions i participatiu”, afirma Jordi Pla, portaveu de la 

formació a l’Ajuntament.

Col·lectiu-Compromís demana més ambició als pressupostos 
municipals
El Col·lectiu-Compromís explica que els pressupostos privatitzen els socorristes i els 
monitors d’estiu, continuen sense plantejar mesures per al nucli antic i sense apostar 
per les energies renovables mentre segueixen onze regidors alliberats
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha votat en contra del 

pressupost municipal 2022 per a Cocentaina. La 

coalició contestana ha posat en valor el treball fet pels 

tècnics municipals però troba a faltar ambició per portar a 

terme les transformacions que necessita Cocentaina. 

Així, el portaveu de la formació a l’Ajuntament, Jordi Pla, 

ha explicat que “aquests pressupostos continuen privatitzant 

els socorristes i els monitors d’estiu. Açò és una mala notícia 

perquè les persones treballadores cobren fins a la meitat 

que en ciutats com Alcoi pel mateix lloc de feina. Això és 

fonamental revertir-ho.”

“A més a més, els pressupostos continuen sense plantejar 

mesures per al nucli antic. Altre any sense planificar 

actuacions per fer en el Raval i en la Vila. També, trobem 

a faltar que s’aposte de manera decidida per les energies 

renovables en el nostre poble i sobretot, donant exemple com 

ajuntament i col·laborant amb els nostres veïns i veïnes”, 

remarca Pla.

Mentrestant, des del Col·lectiu-Compromís recorden que 

l’Ajuntament continua amb 11 regidors alliberats i des de 

la coalició contestana demanaven una reducció d’aquests 

llocs perquè és la corporació amb més regidors alliberats 

que mai ha tingut el poble de Cocentaina.
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Col·lectiu-Compromís sol·licita la creació d’una borsa 
de socorristes
Davant l’apropament del període estival i de l’apertura de la piscina municipal, la 
coalició demana la necessària creació d’una borsa de treball per a socorristes en 
Cocentaina i lamenta la privatització del servei. Un socorrista que treballa per a 
una empresa i no directament des de l’Ajuntament cobra 800€ menys, la diferència 
d’eixa xifra va a parar a mans d’una empresa privada
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís continua reivindicant 

que el servei de socorristes de la piscina municipal 

s’oferisca des de l’Ajuntament i no es privatitze. Des de 

la coalició contestana aposten perquè siga un servei públic 

i que no es torne a privatitzar com en els anteriors estius. 

Per tant, des del Col·lectiu 03820-Compromís sol·liciten la 

reversió del servei de socorrisme com a servei públic del 

poble per a poder donar faena a la gent jove.

D’aquesta forma, la coalició contestana continua 

reivindicant la creació de llocs de treball públic per a la 

joventut que poden tindre en l’estiu una oportunitat de 

traure’s uns ingressos que no es donen de la mateixa 

manera sí es tracta de la contractació del servei per part 

d’una empresa aliena a l’Ajuntament. “Un socorrista amb 

un servei fet directament des de l’Ajuntament com passa 

a Alcoi, cobra 800€ més que un socorrista que treballa a 

Cocentaina. És a dir, un socorrista de Cocentaina cobra 

800€ menys que un de l’Ajuntament d’Alcoi. I l’Ajuntament 

de Cocentaina no s’estalvia diners: al contrari. Volem que 

es cree una borsa de socorristes per generar faena des 

del sector públic i que els socorristes cobren el que es 

mereixen”, ha afegit Pla.

“Confiem en què l’equip de govern vulga crear una borsa 

de treball per a socorristes i així revertir la privatització del 

servei. Demanem que siga un servei públic”, conclou Pla.

L’Ajuntament de Cocentaina instarà a la millora del bus 
comarcal a proposta del Col·lectiu-Compromís

T
ots els usuaris de l’autobús comarcal  

saben de primera mà les deficiències i 

carències que presenta dia rere dia el 

servei. Són normals els retards, els horaris 

són insuficients, els vehicles són antics 

i molt contaminants, no són accessibles 

i  resulta necessari que es connecte amb 

serveis públics amb forta demanda, com 

ara l’Hospital Verge dels Lliris.

Este és el moment de reclamar millores, doncs la 

concessió de la línia s’ha de renovar en uns mesos i cal 

que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i 

Mobilitat escolte i atenga les peticions dels usuaris a través 

dels Ajuntaments de la Comarca. Considerem que hauria 

de ser normal tindre un sistema de transport públic que 

proporcione connexions accessibles, còmodes, ràpides i 

d’alta qualitat per tal que augmente el seu ús, i en eixa línia 

va la moció presentada al Ple per el Grup municipal Col·lectiu 

03820-Compromís, aprovada per tots els partits menys pel 

PSOE, havent adoptat els següents acords:

-Instar a la Conselleria a modernitzar i descarbonitzar  

NP Col·lectiu- Compromís

la línia de transport públic interurbà Muro-Cocentaina-

Alcoi, augmentant les freqüències i parades, que arribe 

fins l’Hospital Verge dels Lliris i tinga intermodalitat amb 

altres línies comarcals i urbanes, amb informació digital 

actualitzada del pròxims busos a la línia.

-Instar a la Conselleria a la realització d’una línia nova de 

baixes emissions Castalla-Onil-Ibi-Alcoi que arribe fins a 

l’Hospital i tinga intermodalitat amb altres línies comarcals 

i urbanes.

Esperem que la Conselleria atenga les peticions del nostre 

Ajuntament i de la resta de la Comarca i, en definitiva, es 

millore el servei.
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Taller empleo Dinàmic-Cocentaina
Marián Castelló Escoda

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

E
l passat 20 de març, l’alumnat-treballador del Taller 

d’Ocupació, va colaborar amb la Regidoria de 

Tradicions amb l’elaboració dels Nanos de Cocentaina, 

costum que s’ha vist interrompuda els últims dos anys 

degut a la pandèmia del coronavirus. Encara que l’oratge 

no va acompanyar la jornada, i no es van poder ubicar als 

llocs habituals el 23 de març, tots els Nanos van poder 

ser exposats al Palau Comtal per a que els visitara tot el 

veïnat de la localitat. Les elaboracions realitzades van oferir 

amb humor i ironia el sentir dels participants, tenint una 

gran acollida per tots aquells que es van acostar al Palau 

a visitar-los.

D’altra banda, destacar que este mes, l’alumnat-

treballador del taller ha iniciat la formació del certificat de 

profesionalitat de nivell 3 “Dinamització, programació i 

desenvolupament d’accions culturals”. De les activitats que 

van a realitzar-se, volem destacar la primera, que consistirà 

en un “scaperoom” al Refugi per a escolars i joves de la 

població i els voltants. Per a preparar i documentar esta 

activitat, hem pogut contar, a la nostra aula del Teular, 

amb dos membres de la Asociació de Memòria Històrica 

i Democràtica a Cocentaina, Francesc Jover i Bernardo 

Reig, que ens van contar curiositats i anècdotes respecte a 

la construcció del refugi així com també vam poder escotar 

testimonis de veïns de la localitat que van viure en primera 

persona eixa època. També agrair la colaboració de Elisa 

Domenech, Tècnica de Patrimoni del ajuntament, que ens 

ha facilitat la documentació necessària (visita inclosa) per 

fer una compossició més completa de la història del refugi. 

Aproximadament al voltant de la segon quinzena de maig, 

es pot contactar amb nosaltres al correu electrònic directora.

tallerempleo@cocentaina.org per reservar dia i hora de 

realització de l’activitat, esperem siga del seu gust, estarem 

encantats d’atendre a tots els grups que vullguen participar. 

Finalment, comunicar que l’alumnat-treballador del 

taller, començarà este mes la part pràctica del certificat de 

professionalitat desenvolupant les tasques del mateix als 

següents emplaçaments: Palau Comtal, Casa de la Joventud 

i Biblioteca. 

Des d’ací, desitjar també a tota la població un feliç dia 

del llibre.
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Los Aove’s de la Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. 
protagonistas en Madrid Fusión
La Cooperativa presenta sus aove’s premium ante críticos gastronómicos y profesionales 
del sector hostelero en el stand de la Comunitat Valencina, L ´Exquisit Mediterrani
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. 

U
n trocito del Comtat vuelve a Madrid con la celebración 

de la feria Madrid Fusión 2022, uno de los principales 

eventos dedicados a la gastronomía a nivel nacional 

e internacional.

El virgen extra AOVE Selección y el Blanqueta Virgen Extra se 

han convertido en uno de los grandes protagonistas de 'Madrid 

Fusión', dentro del mayor evento mundial de gastronomía. 

Así ha sido tanto por la calidad del aceite y su adaptación 

a una extensa gama de elaboraciones, como a la cata.

En el Stand de la Comunidad Valenciana en la Madrid 

Fusión 2022, la Cooperativa mostro sus aceites de la 

última cosecha a críticos gastronómicos nacionales e 

internacionales y profesionales del sector hostelero de todo 

el mundo, en una cata/demostración de sus diferentes 

Aove’s Premium y su agroecológico y además se realizó  

un maridaje con salazones y semisalazones alicantinos 

de Alma Marina, presentado por el crítico Antonio Pérez  

Marco y el sumiller Luis Rodriguez, formador especialista 

de la Red de CdTs. 

La cata contó con una gran afluencia de profesionales de 

la crítica gastronómica, como es el caso de  gastronómico 

más importante de EEUU Garry Daves, las chefs estrellas 

Michelin y Soles Repsol como Maria Jose San Román del 

Restaurante  Monastrell y especialista en AVOE, y Cristina 

Figueira del Restaurante El Xato, al igual Josetxu Pajares, 

que ha ganado recientemente el premio a la mejor paella 

cocinada por un restaurante de la Comunidad Valenciana 

en la 61.ª edición del Concurso Internacional de Paella 

Valenciana de Sueca.

Todos elogiaron la calidad de los aceites, y las características 

organolépticas al igual que miembros de la Academia 

Gastronómica Valenciana, encabezados por su presidenta 

Belén Arias. 

El acto fue presentado por la directora de contenidos 

de las ferias gastronómicas de cabecera de nuestra 

región, Mediterráneo Gastrónoma en Valencia y Alicante 

Gastronómica, María Jesús Martinez. 

Es una experiencia muy gratificante que nuestra cooperativa 

en un evento tan importante y de la mano del ’Exquisit 

Mediterrani y Mol de Gust y el equipo de la Generalitat 

coordinado por Antonio Crespo, responsable de los CdTs de 

Alicante, Elche y CdTi de Alcoy,  ha tenido esta oportunidad 

para mostrar al mundo la calidad de nuestro producto 

estrella emblemático de esta comarca del Comtat, donde los 

olivos centenarios son cultivados de una manera sostenible 

con mucho mimo por manos expertas de generación 

en generación en un entorno de montaña abancalada y 

minifundista en la Comarca del Comtat de Cocentaina.
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La UDP El Comtat prepara la setmana cultural
Joan Jover i Domínguez

L
’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina, a 

poc a poc va tornant a la normalitat, això sí guardant 

sempre les mesures de seguretat vigents. Després 

d’estar dos anys sense poder celebrar la tradicional Setmana 

Cultural, de nou torna aquesta popular celebració; per la 

qual cosa, la junta de l’entitat està preparant una ventall 

d’activitats, tant lúdiques com culturals. Un dels actes que 

s’han consolidat en aquesta setmana per la seua emotivitat 

és l’homenatge que l’associació ret a un dels seus socis, 

per la seua antiguitat, dins de l’associació o per la seua 

implicació amb ella, en aquest cas estarà dedicat a un 

matrimoni; Vicente Soler Ripoll i Victoria Albors Barrachina; 

persones que reuneixen les dues facetes abans citades: 

antiguitat i implicació.

La Junta Directiva de la UDP encapçalada per la seua 

presidenta, Milagro Carbonell, han considerat que aquest 

matrimoni són mereixedors d’aquesta distinció: Vicent i 

Victòria, formen part de l’associació desde l’any 2000     i, 

fins a l’actualitat, han participat en totes les activitats 

organitzades per l’entitat: han format part durant molts anys 

de la coral l’Amistat, així com també del grup de gimnàstica, 

podem dir que no han faltat mai a cap event organitzat 

per l’associació; així mateix, són persones assídues i uns 

enamorats del ball que es celebra els diumenges a la 

vesprada al Centre Social.

Vicent i Victòria, pel seu caràcter alegre i desenfadat, 

per la seua integració i participació, però sobretot el seu 

compromís dins de l’associació són mereixedors d’aquest 

homenatge, que tots els seus companys i companyes li reten 

enguany. Des d’aquestes pàgines de la revista el Comtat, la 

més cordial i sincera enhorabona.

Setmana cultural: del 23 al 29 de maig. 
Programa d’activitats

Dilluns, 23 

10:00 h: “Matí portes obertes” A la sala d’actes del Centre 

Social Real Blanc, taller de gimnàstica dirigit per Milagro 

Aguado. Seguit de coca i refrescos.

Dimarts, 24 

11:30 h: Concert de la Rondalla i Coral l’Amistat amb la 

col·laboració del grup de Músics vterans, per obsequiar als 

usuaris del Respir i Afama i als seus familiars, al mateix 

centre.

Dimecres, 25

 

12:00 h: Santa Missa al monestir de la Mare de Deu, en 

sufragi de tots els difuts de l’Associació, amb la col·laboració 

de la Rondalla i Coral l’Amistat.

14:00 h: Esmorzar de germanor a la sala de jocs del 

Centre Social, on retran l’homenatge dels seus companys, 

el matrimoni format per : Vicente Soler Ripoll i Victoria 

Albors Barrachina.

17:00 h: Presentació Power Point: amb una repassada 

de fotos.

17:30 h: Demostració del grup de gimnàstica de 

manteniment, dirigit per Milagro Aguado; a continuació ball 

per a totes i tots.

Dijous 26

17:00 h: Partida múltiple d’escacs a la sala de jocs del 

Centre Social, entre una jove promesa i els nostres veterans 

del centre social.

19:00 h: Lliurament de trofeus als guanyadors dels 

tornejos de jocs de taula i billar.

Divendres 27

14:00 h: Paella  popular, al Centre Social Real Blanc; 

finalitzant la jornada amb ball per a tots.

Dissabte 28

19:30 h: Concert: a càrrec de l’agrupació musical, Grup 

de Músics Veterans del Comtat i Comarques i la Rondalla i 

Coral l’Amistat de la UDP de Cocentaina, al Centre Cultural 

el Teular.

Diumenge 29

18:00 h: Gala Lírica, a la sala d’actes del Centre Social. 

Organitzat pel Certamen Coral Fira de Tots Sants. Finalitzant 

la aquesta setmana amb ball per a tots i totes. 
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Es presenta la 8a edició de SENT-ME COCENTAINA
Se celebrarà entre l’11 i el 15 de juliol i recupera l’activitat formativa a més d’oferir 
concerts de primer nivell a la capital del Comtat
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, el regidor 

de Cultura, Iván Jover, i el creador i director artístic 

del Festival, Ignacio García-Vidal, han presentat hui 

a l'Ajuntament de Cocentaina (Alacant) la programació 

de SENT-ME COCENTAINA 2022. L'educació musical i 

l'acostament de la música clàssica a tots els públics són 

els pilars en els quals es basa aquest encontre musical 

des dels seus orígens, que es remunten a la primera 

edició celebrada en 2014, sempre sota l'organització de 

l'ajuntament contestà. «Tornem amb la renovada convicció 

que el món necessita més que mai la sensibilitat i la reflexió 

que aporten l'Art i la Cultura» diu Ignacio García-Vidal, 

director d'orquestra i musicòleg de trajectòria internacional 

nascut a Cocentaina.

Per la seua banda, des de la corporació municipal, tant 

el regidor de l’àrea com també la pròpia alcaldessa, han 

manifestat la seua satisfacció per tornar a acollir, un any més, 

una nova edició d’aquest certament, un clàssic ja dins de la 

programació estiuenca contestana. De fet, Iván Jover afirma 

que «Cocentaina torna a ser el centre de la música clàssica 

a les nostres comarques i un referent quant a organització 

d’un esdeveniment que es supera any rere any i del qual 

l’Ajuntament se’n congratula i n’està més que satisfet».

En el vessant didàctic, el SENT-ME COCENTAINA 

ofereix en la seua edició 2022 una «Trobada de Direcció 

Musical» impartit pel mestre Enrique García Asensio, dirigit 

a estudiants i directors de tots els nivells. El SENT-MET 

oferirà de nou educació musical per a xiquets i xiquetes 

de 4 a 9 anys amb l'experta Elena Huidobro i el seu equip, 

traslladat des de Madrid a la Vila Comtal. La pròpia Huidobro 

impartirà una «Jornada de Música i Moviment» dirigida a 

professionals de l'ensenyament musical, com ara mestres 

d'Educació Primària, Secundària o escoles de música. I es 

crearà un «Ensemble de Corda SENT-ME COCENTAINA» per 

a oferir un concert sota la batuta del mestre García Asensio, 

de manera que es dona l'oportunitat a tots els músics que 

ho desitgen de participar d'aquesta experiència de trobada 

i creixement artístic.

El programa de concerts de la 8a edició de SENT-ME 

COCENTAINA ofereix cites de primer nivell que mostren 

una vegada més l'originalitat i la diversitat amb què el 

Festival programa. L'Orquestra ADDA Simfònica de l'Auditori 

d'Alacant inaugurarà l'11 de juliol amb la «Simfonia número 

8» de Dvôrak les nits de concerts que tindran lloc en el 

màgic espai del Palau Comtal de Cocentaina a les 22 h. 

L'Orquestra de Cambra del Palau de les Arts de València 

i l'Ensemble de Corda SENT-ME COCENTAINA dirigit pel 

mestre Enrique García Asensio i diferents alumnes de la 

Trobada de Direcció Musical s'alternaran en l'escenari al 

costat de la cantant i divulgadora Sheila Blanco, que oferirà 

el seu personal recital «Cantant a les poetes del 27», i els 

xiquets i xiquetes que participaran en el SENT-MET, l'espai 

reservat per als més xicotets.

La matrícula per a totes les activitats formatives estarà 

oberta entre el 2 de maig i el 30 de juny, i es tindrà en compte 

l'ordre d'arribada. La venda d'entrades per als concerts 

s'obrirà el mes de juny. Tota la informació de SENT-ME 

COCENTAINA 2022 es pot trobar en la web https://www.

cocentaina.es/es/patrimoni-i-cultura/sent-me o en el telèfon 

965592795.
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Teló Teatre celebra “El dia mundial del teatre”
NP Teló teatre

C
om ja és habitual, aquest grup teatral contestà, celebra 

en dates al voltant del 27 de Març El Dia Mundial del 

Teatre que des de l’any 1991 el va celebrar per primera 

vegada i va tindre lloc a la Sala d’Actes del Palau Comtal. I 

ja són 31 anys.

Cada any han pensat alguna actuació que se n'isca un poc 

del que és un obra de teatre. I encara que en un principi 

es va optar per fer lectures poètiques, han anat variant, des 

d'actuacions dels membres del teatre jove, fins a recordar 

efemèrides importants, o aniversaris d'artistes, cantants, 

escriptors, etc.

En l’any 2021, a causa de la pandèmia no van poder 

posar en escena cap actuació, i recordant que el 2021 era el 

675 aniversari de La Fira De Tots Sants, enguany ja que les 

circumstàncies sanitàries ho permetien, ho han celebrat amb 

un any de retard. Pensem que la Fira és un esdeveniment 

que valia la pena que se’n recordarem d’ella, i per tant, van 

escenificar un muntatge titulat: “La Fira en conte”.

Aleshores van estar buscant i recopilant, textos que 

s’havien escrit sobre la Fira, ja foren contalles, poemes, 

contes, relats, etc i podem dir que aquesta tasca va donar els 

seus fruits, ja que van trobar escrits de l’any 1902, relats dels 

anys 60 i 70, al mateix temps que contes i còmics actuals.

També va donar fruit la recerca i troballa, de moltes 

fotografies més que centenàries, al mateix temps que van 

haver d'escanejar fotos de llibres relatius a la Fira. Van 

aprofitar els vídeos que últimament s’han realitzat, fotos 

actuals, etc.

El resultat va estar a l’altura del que es van proposar des 

del primer moment. Van aprofitar la música editada pel 

grup Mal Passet i van incorporar música medieval, que van 

arropar les imatges que van anar projectant-se en la pantalla.

Els membres del grup, es van acoblar immediatament i 

amb il·lusió al projecte, donant de si, tot el que saben, que 

és molt.

Com ja és tradicional l’acte va començar amb la lectura 

del Manifest del dia mundial del teatre escrit aquest any pel 

director de teatre i d’òpera Peter Sellars, i que el va llegir 

Lorena Reche.

A continuació va començar la representació, titulada 

“La Fira en conte”. La presentació i crònica de la Fira de 

Cocentaina va anar a càrrec de Saul Santonja.

Seguidament Maria Terol, va recitar el poema original de 

José Miguel López, titulat: Fira de fires.

Després vam tindre el plaer d’escoltar un relat de 

l’any 1902, publicat en un periòdic que es va editar en 

Cocentaina, amb el nom d'Unió Contestana. El va llegir Saúl 

Santonja recolzat per la veu en off de Gil José, i el títol del 

mateix era: ¡”Eh, a Cocentaina qui ve”¡.

Després, Lorena Reche, Joan Aura, Bruno Cortés, Aitor 

Pascual i Reme Lucía Montava, van representar el relat 

original de Gerard Mur: "A comprar un burro”.

I a rengló seguit, Jesús Ferriols va declamar un poema del 

mateix autor: Gerard Mur, titulat: La Fira d’animals.

Jordi Raúl Verdú, va escriure en el seu moment un 

conte titulat “El Privilegi de la Fira”. L'originalitat d’aquesta 

representació és que va ser contat en veus en off, sobre 

les mateixes il·lustracions del llibre realitzades per Editorial 

Reclam i que van ser projectades. Pensem que va ser una 

forma innovadora que va sorprendre molts, i va introduir 

una forma diferent de contar un conte. Les veus en off van 

ser de: Paco Gadea, Pau Ferriols, Maite Palací, Luis Reche, 

Jesús Ferriols, Bruno Cortés, i Meli Soler.

Pablo León ha escrit recentment una novel·la històrica, 

en la que ens descriu com era la Fira en l’any 1563. 

Concretament el capítol xv, i que la introducció del mateix 

la va llegir el seu autor.

Teló Teatre i la Colla del Mal Passet, han estat representant 

alguns anys per la Fira el “Viatge d’Alexandros. Lletra de 

Pablo León, música de Francisco Valor amb la direcció 

escènica de Teló Teatre. En aquest muntatge va ser Gabriel 

Francés el que li va posar veu al relat.

S’han escrit moltes coses sobre la Fira i Pablo León, va 

publicar un còmic en el qual explica als xiquets el com i 

per què de la Fira. Doncs van ser els mateixos xiquets els 

que van representar aquest còmic donant-li vida, alegria, 

expressivitat i van ser: Yaidel Gisbert, Marc Navajas, Pau 

Ferriols i Maite Palací acompanyats per Marga Reche.

L’acte es va finalitzar amb la interpretació de l’Auca de la 

Fira, original de José Miguel López, que amb el recolzament 

dels dibuixos d'Abad Segura, va donar una digna cloenda 

a l’acte.

Els tècnics tant de sò, com de luminotècnia, com d’efectes 

especials,i visuals van ajudar al fet que l'esdeveniment 

resultara molt acceptable. I van ser Juan Carlos Cardona, 

Paco Climent, Vicent Soler i Visual Crea.

Creiem sincerament que esta espècie de cloenda de 

La Fira de Tots Sants 2022, va estar a l’altura que aquest 

esdeveniment anual es mereix.



CULTURA 23Revista El Comtat maig 2022

La dona i el taller de teatre FPA Beniassent
Taller de teatre FPA Beniassent

U
n any més, el taller de teatre de la 

FPA Beniassent s’adhereix al dia de 

la dona, oferint allò que saben fer: 

teatre.

En aquesta ocasió com a cloenda de 

la Setmana Cultural i dins dels actes 

commemoratius d’aquest dia, van tornar 

a pujar a l’escenari del Centre Cultural El 

Teular, el dia 18 de Març i a les 20 hores, 

a representar l’obra “Anem a dir sempre la 

veritat”.

Lloc: una perruqueria, on les dones a més 

d'anar a fer-se el monyo, aprofiten el moment 

per a xarrar, xafardejar, contar històries, mig 

veritat, mig fantasia, recordant-se de la veïna 

o de la sogra, contar les últimes novetats 

ocorregudes al poble, i també, reconeixent 

les coses bones i que es fan i ocurreixen.

En aquesta perruqueria, resulta que les clientes, són 

molt donades a contar històries fantàstiques, i gràcies a un 

“experiment”, es veuen obligades a contar les veritats. I ja és 

podeu imaginar la de coses de les quals se n'adonen totes.

Més o menys aquest és l’argument de l’obra, que va fer 

riure a la gent, que per cert va omplir el pati de butaques, 

i se’n va eixir molt satisfeta, per l'estona tan agradable que 

van passar.

Es va poder reproduir una perruqueria, amb tots els 

elements que la formen, i l'efecte final, de l’escenografia 

va quedar molt bé.

Aquestes són les artistes i els personatges que van 

interpretar, les que van pujar a l’escenari. Ah! per cert, 

també hi ha dos homes.

Paula (Esteticien): Mari Luz Aura

Rosaura (Perruquera): Xelo Seguer

Gema (Perruquera): María Luisa Carrión

Natalia (Clienta): Mari Ángeles Giner

Carmeta (Filla): Merce Domínguez

Rosa (Farmacèutica): Mari CarmenJover

María Isabel (la súper separada): Antonia Quiles

Clauda (Assistenta Social ): Beatriz Carbonell

Eva (Empresària): Xelet Sellés

Clara (Empresària): M. Milagro Valls

Adela (Clienta): Carmen Martínez

Violeta (Secretaria): Carmen Picher.

Ernesto (Fill de l’alcalde): Joan Aura

Adaptació i direcció: José Miguel López
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Tancàrem març i començàrem abril, en moltes activitats 
que tenim programades i anem fent, per al 2022
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

T
aller d'Ocupació Cocentaina Dinàmic, ens va invitar, 

si podíem donant-los informació dels refugis de 

Cocentaina, és un plaer que ens reconeguen al Fòrum 

com una entitat sin ànim de lucre i que el nostre interés 

és informar dels temes relacionats en la nostra MHD., i 

aportar el nostre granet de sorra perquè les persones que 

van defensar la Llibertat i la Democràcia, vagen trobant la 

dignitat i l'oblit d'aquests anys, "Veritat Justícia i Reparació". 

Els àudios del Sr. Enrique Llopis que als tretze anys treballava 

en la construcció de refugi de Palau. Moltes preguntes i 

dubtes de les alumnes, sobre la informació que és donàvem. 

Els passarem unes fotos de tots els refugis de Cocentaina 

que tenim informació i hem visitat. Escoltarem i recordarem 

en  un àudio de la Sra. Carmèn Anduix, molt emotiu sobre 

les seues vivències, per a finalitzar ens han dit que estan 

utilitzant la nostra unitat didàctica "No Oblidem" i que 

estan recollint molta informació d'ella, donat les gràcies a la 

professora Maria, la directora Marian i alumnes per l'interés 

i la invitació al Fòrum, que dan a seua disposició per a quan 

els fera falta.

Presentarem a l'espai Àgora d'Alcoi, el 31 de març pels 

seus autors: Diego Fernández, Alejandro Barber, Rafa 

Enguix.

“NO OBLIDEM” El va presentar en acte, Amàlia Garcia, 

presidenta del Club UNESCO Alcoi: Les Intervencions van 

estar, entre d'altres, el vicepresident del Fòrum, Francesc 

Jover. Rosa Pérez Garijo, consellera de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Toni 

Francés Pérez, alcalde d'Alcoi. Molt bona participació en 

interés. Tancarem: En Emma Rodríguez i "MEMÒRIA VIVA" 

del poeta de "Joan Jordà i Sanchis", acompanyada pel músic 

Joan Aracil Bulofer.

Arxiu documental: 2022 continuarem la tasca de difusió 

dels fets vinculats amb la memòria històrica els silenciats 

i ocults durant molts anys per causa de la repressió. 

Prosseguirem amb les sol·licituds d'expedients, de 9 

residits s'amplia a 45 víctimes de l'Alcoià Comtat, perquè 

siga visible en habilitar un espai a l'Arxiu municipal on 

poder arxivar els fons bibliogràfics del Fòrum, perquè siga 

pública i de fàcil accés i fomentar així el seu estudi i bona 

conservació. Hem creat un espai web per facilitar la seua 

consulta a través d’internet: https://sites.google.com/view/

frummhidcocentaina/arxiu-del-fòrum

Presentarem el 7 d'abril a la Biblioteca de Cocentaina, la 2a 

edició "LECCIONES DE NUESTROS ABUELOS", Un LLIBRE 

SOLIDARI fet per alumnat de 4t ESO, del Col·legi Sagrat 

Cor de Quart de Poblet. És fonamental que la JOVENTUT 

conega la seua HISTÒRIA i lluite pels VALORS DE LLIBERTAT 

I DEMOCRÀTICS. La millor herència que rebem de la gent 

gran no és material. M. Àngels Pérez ens explicarà la història 

de JOAN PÉREZ, el seu avi, barber de Muro que el van 

obligar a rapar a les dones que la Dictadura les marcaven 

i humiliaven.

Felipe Sigüenza del CEFIRE Humanístic, ens invita a 

presentar, "No Oblidem" i a participar en unes jornades 

que tindrem. El 6 d'abril (dimecres) a les 17:30. El farem 

mitjançant la plataforma Webex. En principi, si us pareix bé 

primer parlaríeu vosaltres sobre el contingut del projecte 

educatiu que heu fet i després nosaltres explicaríem el 

curs que tenim preparat per a començar el 30 de maig i 

acabar el 15 de juny, invitarem als companys i companyes 

de Geografia i Història.

El 14 d'abri l ,  dins les nostres xarxes socials 

HOMENATJÀREM ÉS AQUESTES PARAULES. Avui més 

que mai cal evocar un important aniversari que va canviar 

la nostra història: La proclamació de la II REPÚBLICA. Un 

esdeveniment que ha estat quasi oblidat i sobretot pel que 

el va seguir després. "Cop d'estat-guerra civil-dictadura 

franquista". Avui més que mai, a la vista dels foscos, grisos 

i novulosos temps viscuts, diem: Salut i República!
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Cap un canvi de govern republicà (10)

E
n un estat de dret, hi han canvis de govern quan 

toca. Havíem passat el primer període constituent 

amb moltes dificultats per diferents intransigències 

polítiques que tots els dies estaven presents. Uns, encabotats 

en posar en marxa l’esperit de la Constitució; altres en 

rebutjar-la perquè no renunciaven els privilegis de sempre. 

La Constitució del 1931, segons l’opinió del magistrat emèrit, 

José Antonio Martí Pallin, fou la primera del món que es 

va sotmetre al Dret Internacional. És a dir unes regles de 

convivència que comprometien acceptar i reconéixer com llei 

superior. Hem consultat si el senyor Martí Pallin era alcoià i 

ens ha dit el sr. Google que és gallec. Tot i així el gran prestigi 

professional com a jurista el té ben guanyat i, malgrat haver 

nascut en el fatídic any 1936, és una persona que està al 

lloro segons podem veure tots els dies a les xarxes. Podeu 

veure al següent enllaç la interessant conferència que va 

donar a la universitat de València molt lúcida pels que estem 

interessats en aclarir la Memòria Històrica. https://youtu.

be/4o9vqQNF1lw 

El tema és «Los crímenes del franquismo: justícia i 

reparación». Dèiem, que per novembre de l’any 1933 van 

haver noves eleccions que, dissortadament eixe dia no 

van poder fer-se els socarrats i socarrades (és un dir) un 

«nuvolet» per estar tancades les tavernes. Fou per orde 

de l’alcalde. També és coneix, per poc que ens agrade la 

història, que aquestes eleccions dugueren un nou govern 

d’ampla majoria de dreta. Pels que ens apassiona la 

democràcia i reconeixem que és el sistema polític menys 

dolent que es coneix a tot el món, ho acceptem com una 

cosa d’higiene social que ajuda a conviure en tolerància.

L’aparició de la dreta pura i dura al govern republicà ens 

demostra que la República és un sistema obert a qualsevol 

ideologia i caben tots aquells que accepten la democràcia. 

Per la qual cosa, és la prova més evident de la falsedat que 

ens deien sobre la República, especialment l’escola, durant 

tot el franquisme. El sistema republicà s’ha estigmatitzat 

erròniament i és un dels objectius de la Memòria Històrica 

recuperar la seva legitimitat. Agradarà més o menys; però, 

el poble és sobirà i les urnes interpreten millor que ningú 

la seva sobirania.

La República havia presentat un pla d’amples reformes 

socials, polítiques i econòmiques. Un pla que consideraven 

capdavanter per aquell moment i que incloïa canvis a 

l’ensenyament, a la cultura, a l’analfabetisme, a millorar 

relacions laborals, etc. El nou govern es va oposar 

radicalment retallant algunes lleis que havien entrat en 

vigor la legislatura anterior. Potser una de les coses que més 

van afectar a l’oposició fou l’equivocada interpretació de 

la laïcitat. Concepte que dissortadament encara és actual. 

L’estat laic no s’oposa a l’Església, simplement la regula com 

qualsevol altra institució.

Fou ara quan sembla que la societat en general, i els 

partits d’esquerra i sindicats en particular, van quedar 

decebuts perquè no arribaven les reformes republicanes. 

En vista d’aquesta frustració, es va encetar una decidida 

activitat política de totes les forces per recuperar un govern 

que fera possible l'eufòria del 14 d’abril. Potser estem 

resumint excessivament massa els esdeveniments, però 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

hi han treballs acadèmics senzills i rigorosos a les xarxes o 

biblioteques que ho relaten fil per randa millor que nosaltres.

L’oposició als plans republicans eren tant radicals que 

l’any 1934 fou l’època amb més conflictes revolucionaris 

van haver-hi en el segon període republicà, també dit el 

Bienni Negre. Alguns d’ells extremadament dramàtics. Tant 

és així, que el govern no pogué mantindre’s i van convocar 

eleccions. Aleshores, anava rodant per alguns països amples 

coalicions, i això és el que va optar l’oposició espanyola, fer 

un Front Popular amb 10 punts que van acordar tots inclosos 

els republicans de centre.

Durant el 1935 va caure en picat l’estil democràtic inherent 

a la República. Antonio Vázquez, governador d’Alacant, va 

ser capaç de destituir la corporació municipal d’Alacant i 

nomenar-ne un altra al seu gust. A més, va ser capaç de 

proclamar un autèntic Estat d'Excepció amb una circular 

amb motiu de 1 de Maig. Per aquest motiu va prohibir tots 

els actes sobre el Primer de Maig, un d’ells a Cocentaina. 



CULTURA26 Revista El Comtat maig 2022

Pluja de premis per a l’estudi de dansa Alícia Montava
Redacció

E
n aquest mes, a l’apartat de cultura hem tingut 

teatre, música i tancarem la secció parlant de 

la dansa.

En 1982, per iniciativa del Comité Internacional de 

Dansa, va ser proclamat per la UNESCO el 29 d'abril 

com a Dia Internacional de la Dansa. La data triada 

correspon al natalici del ballarí i coreògraf Jean-

Georges Noverre.

L'objectiu del Dia Internacional de la Dansa 

és homenatjar la dansa com una disciplina d'art 

universal i diversa, reunint a tots els que han triat 

aquesta forma d'expressió sense barreres culturals, 

polítiques i ètiques.

A través de moviments corporals, els éssers 

humans s'han expressat i comunicat des de temps 

ancestrals. La dansa és, llavors, una forma d'expressió 

i d'interacció social acompanyada de ritmes acústics, amb 

finalitats d'entreteniment, artístics, culturals i religiosos.

A la ràdio, vam celebrar el dia mundial de la dansa amb 

l’estudi de dansa d’Alícia Montava i és que el “ballet d’Alícia” 

ha participat en els darrers mesos, en dos campionats 

de dansa: el CND Espanya amb passe per al nacional i 

el concurs Lapointe a Gandia. En ambdós certàmens, 

els joves balladors i balladores han tornat a Cocentaina 

carregats de premis, guardons a una feina molt ben feta, 

amb una definició perfecta en l’execució que posa en 

relleu, la professionalitat i bon fer de la seua coreògrafa: 

Alícia Montava.

Van estar als nostres estudis i ens van contar moltes coses, 

de com s’han preparat, com s’han sentit i l’ampli palmarés 

aconseguit en cada concurs (l’entrevista la podeu tornar a 

escolar a la nostra web radiococentaina.com Protagonista 

del dia-29 d’abril).

Però anem per parts. El dissabte 26 de març començava el cap 

de setmana de competició, intens i exigent, és el CND Espanya.

Alícia va presentar un total de 26 coreografies entre 

individuals, duos i grupals amb dansa clàssica, fusió, 

flamenc, escola pista de bitles i estilitzada.

Com déiem, l’execució perfecta va fer possible, que l’estudi 

de dansa d’Alícia tornara a Cocentaina amb 17 Primers 

premis (dos d'ells amb felicitació del jurat, 7 amb unanimitat 

del jurat i 4 amb un cor) i 9 segons premis. Els primers 

premis són el passe directe a la gran final de campionat CND 

Espanya a celebrar-se a Tarragona el 14 de maig.

Itziar Rosillo, Mireia Payá, Alicia Climent, Laia Hernández, 

Julia Moncho, Aquiles Pardo, Judith Jurado, Altea Sanç, 

Valeria Belda, Alejandra Ferri, Noelia Payá, Laura Romero, 

Laura Orts i Lola Cortés han sigut els participants d’aquesta 

edició classificatòria i que com déiem, els durà a Tarragona 

el pròxim 14 de maig.

Assenyalava Alícia que “estic súper orgullosa del treball 

i esforç que han realitzat tots els meus alumnes. Va ser 

un cap de setmana intens. 24 hores entre el dissabte i 

diumenge tancada en el Gran Teatre de Xàtiva envoltada 

d'una gran multitud de ballarins, ballarines i professors. 

Han sigut setmanes, dissabtes, diumenges de gran sacrifici 

per part de les meues ballarines, ballarí i meu, on cada 

assaig era omplir-me de nervis. Em faltava temps per a 

poder complir bé amb ensenyar a cada alumne, però ells 

posaven tota la seua obstinació i el seu esforç, i al final 

aquesta dedicació ha tingut grans resultats. Veure aquests 

resultats m'impulsa a continuar treballant amb més ganes, 

a sentir-me més motivada i amb més força per a continuar 

lluitant per les il·lusions de la meua escola, així que ara 

no podem descansar. Al maig ens espera la final nacional 

a Tarragona.”

Però entremig, Alícia seguia preparant als seus alumnes, 

en aquest cas, per al concurs Lapointe celebrat a Gandia el 

23 d’abril on Alícia va presentar 21 coreografies. També les 

ballarines van fer una actuació estel·lar i de nou, el palmarés 

obtingut rebossa premis i felicitacions per part del jurat: 2 

primers premis amb felicitació del jurat, 6 primers premis 

amb unanimitat del jurat, 12 primers premis, 1 segon premi, 

3 Beques per a un campus d'estiu i 2 de les coreografies 

han sigut premiades a la millor interpretació.

Clar amb aquest palmarés, Alícia no sabia si el que estava 

vivint era un somni o era real “una vegada més estic molt 

orgullosa de la meva alumnes, perquè el resultat ha sigut 

espectacular. Hi Han hagut moments que no sabia si el 

que estava vivint era un somni. Tornem a casa plens de 

trofeus, medalles, diplomes, però el més important plens 

d'il·lusió”.

Per a Alícia i el seu equip, aquestos guardons són el 

reconeixement a un treball ben fet, encara que el que més 

importa és saber transmetre l’estima i passió per la dansa, en 

totes les seus vessants, als seus alumnes, que disfruten fent 

el que fan i com ella mateixa diu, “tot esforç, tota exigència 

serveix per a alguna cosa”.

El ballet d’Alícia no para perquè a banda d’estar preparant 

i perfeccionant més, si cap, les actuacions de CND Espanya, 

Alícia segueix coreografiant i preparant a la seva alumnes 

per als exàmens de dansa, pensant noves coreografies per a 

festes de Moros i Cristians de tot arreu, preparant també les 

actuacions de les 13 hores esportives i del seu festival que 

tanca el curs…un sense parar barrejat amb altres disciplines 

que també trobarem al seu estudi.

El ball, la dansa…una altra manera d’expressar el que 

sentim i que de la mà d’Alícia Montava ve ple d’èxits i bons 

moments.

Els i les balladors i ballarines de l’estudi de dansa d’Alícia 

Montava a les portes de Ràdio Cocentaina
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

A Maig 

El 22 de maig es commemora el dia de la biodiversitat.  

“Construir un futur compartit per a totes les formes de vida”. 

L'eslògan promou l'idea de que la biodiversitat - en a on els 

ecosistemes i la naturalea aporten solucions al clima, els 

problemes de salut o la seguritat alimentària i hídrica- és la 

base sobre la qual podem reconstruir millor.

La nova Llei de Residus i Sòls contaminats per a una 

economia circular (Llei 7/2022, de 8 d'abril)

La llei aprovada pretén intensificar la lluita contra el canvi 

climàtic i la protecció del medi ambient i la salut, avançant 

en el compliment tant dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides núm. 

12 (producció i consum sostenibles), 13 (acció pel clima) 

i 14 (vida submarina), com de les fites fixades per la Unió 

Europea sobre aquest tema, en transposar la Directiva 

2018/851, de 30 de maig, per la qual es modifica la Directiva 

Marc de Residus, i la Directiva 2019/904, de 5 de juny, 

relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes 

de plàstic en el medi ambient.

La nova Llei de residus i sòls contaminats per a una 

economia circular és la peça principal del paquet normatiu 

en matèria d'economia circular i residus a Espanya i, a més, 

aborda un dels principals reptes ambientals de l'actualitat: els 

plàstics d'un sol ús. D'aquesta manera, afecta principalment 

al sector d'hostaleria i activitats complementàries com a 

principals generadors i gestors de residus i consumidors 

de productes plàstics.

Les figures principals que aborda la normativa són:

- Noves recollides separades obligatòries: Al marge dels ja 

existents de paper, plàstic, metall i vidre s'afigen les de tèxtils, 

bioresidus d'origen domèstic, olis de cuina usats i residus 

domèstics perillosos i voluminosos. Destaca en particular 

l'enfortiment en la recollida de bioresidus d'origen domèstic.

- La sensibilització enfocada a la limitació de plàstics d'un 

sol ús (així mateix s'introdueix un impost d'àmbit estatal als 

envasos de plàstic no reutilitzables).

- S'adequa a la normativa europea la regulació marc 

de la responsabilitat ampliada del productor (RAP): Amb 

aquesta regulació es busca garantir que els productors 

assumisquen la responsabilitat financera i organitzativa de 

la gestió de residus i garantisquen la transparència en el 

seu funcionament.

- Es reforcen les mesures per a obtindre informació sobre 

la generació i gestió de residus per a garantir la traçabilitat 

des de la generació del residu fins al seu complet tractament.

- S'estableix un impost (cedit a les comunitats autònomes) 

al depòsit de residus en abocador, incineració i coincineració, 

amb la finalitat de canviar la gestió dels residus. Exigible a 

partir de l'1 de gener de l'any 2023.

- Al seu torn, s'estableix un termini de tres anys perquè 

els municipis establisquen una taxa específica que 

permeta implantar sistemes de pagament per generació i 

que reflectisca el cost real de les operacions de recollida, 

transport i tractament dels residus.

D'aquesta manera, la normativa, porta amb si canvis en 

la pràctica com els següents :

- A partir de l'1 de gener de 2023 es cobrarà al client una 

quantitat per cada producte de plàstic no reutilitzable que 

s'entregue, especificant aquest cost addicional en el tiquet.

- Els locals d'hostaleria (restaurants, bars i cafeteries) hauran 

d'oferir -de manera gratuïta als clients- aigua no envasada.

- Es prohibeix la introducció en el mercat de bastons de cotó 

(excepte els d'ús sanitari), coberts, plats o palletes de plàstic.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Torna a obrir “El Localet”!

D
es de finals d'abril torna a obrir les seues portes l'espai de trobada 

per als joves de Cocentaina: "El Localet". La Casa de la Joventut es 

converteix els caps de setmana en un lloc d'encontre i entremetiment 

per als més joves. T'esperem els divendres i dissabtes a la vesprada amb jocs de taula, viodeoconsoles, futbolí, música, 

cinema… i moltes activitats que estem preparant-te. També volem escoltar les teues propostes: dis-nos el que vols que 

fem perquè recorda: aquest espai és vostre.

"El Localet" obrirà fins a finals de juny els divendres de 17 a 20 h i els dissabtes de 17 a 21 h. A les nostres xarxes socials 

(@cocentainajove) anireu trobant tota la programació.

Teatre i música per apropar als joves estudiants a l’obra 

de Lorca
Èxit de participants de tot arreu al primer “Tostons Bowl”

Els participants aprengueren les primeres nocions de 

mecanografia
La xarxa social més de moda també va tindre el seu espai 

a la Setmana de la Joventut

L’adaptació teatral de “La Fallera Calavera” ens va fer passar 

una vesprada divertida
Un matí amb els millors de l’skate on aprendre i gaudir de 

les seues habilitats
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25 anys de Cicles Formatius a l’IES Pare Arques
Àlex Barber Miró. IES Pare Arques

L
’any 1997 s’iniciaven les classes de Cicles Formatius 

al nostre centre. Comptaven amb l’experiència prèvia 

d’un any de mòduls professionals, però fou al curs 

1996/1997 quan definitivament es van implantar els Cicles 

Formatius, modernitzant la Formació Professional, oferint 

noves i millors eixides laborals a l’alumnat de Cocentaina. 

Des de llavors, gràcies a la formació obtinguda al nostre 

centre, moltes persones han aconseguit iniciar una exitosa 

carrera professional a moltes de les indústries, tant de la 

nostra comarca com fins i tot a altres estats europeus.

En l’actualitat es poden cursar a l’IES Pare Arques els 

següents estudis professionals:

També participem al programa Acredita: AVALUACIÓ I 

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INSTAL·lACIÓ I 

MANTENIMENT, un procediment oficial per reconéixer les 

competències professionals de molts treballadors que al llarg 

de molts anys de treball, dins del sector de la instal·lació i 

manteniment de maquinària, han aprés un ofici però sense 

tindre cap mena de titulació oficial.

Per a commemorar aquest quart de segle d'estudis 

professionals, el divendres 13 de maig es duran a terme 

una sèrie d’actes:

A les 12.00, a la Sala d’Usos Múltiples de l’IES Pare Arques 

es farà la taula redona sobre «El paper de l'FP en la indústria 

actual. Reptes i oportunitats» amb la participació d’Ismael 

Gisbert, David Bas, assessors del CEFIRE FP d’Alcoi, José 

Luis Sánchez del Departament de FCT de la Conselleria 

d’Educació i Cèsar Juan del Departament de Manteniment 

d’Alcoi Salut.

Ja de vesprada, a les 19.00 es farà un acte institucional 

als patis del nostre institut, amb el descobriment d’un 

monument commemoratiu.

Esperem rebre la visita d'antic alumnat i professorat dels 

Cicles del nostre centre, així com fer encara més visible la 

nostra oferta formativa professional, amb molta demanda 

per part de les empreses de la zona.

JORNADES DE PORTES OBERTES

El dia 18 de maig, entre les 18.30 i les 19.30 podran visitar 

el nostre centre les famílies interessades a conéixer les aules, 

les aules de música, les instal·lacions esportives i els tallers 

i laboratoris d’ESO. A partir de les 20.30, acudiran el centre 

les famílies que volen visitar les instal·lacions de Batxillerat.

El 25 de maig realitzarem la jornada de portes obertes 

de Cicles Formatius. Entre les 19 i les 21 hores es podran 

conéixer els tallers i aules on s’imparteix la formació 

professional.

PREINSCRIPCIONS

Del 19 al 29 de maig, s'obrirà la preinscripció per a la 

Formació Professional Bàsica, i per als Cicles Mitja i Superior. 

Entre els dies 26 de maig i 3 de juny. L'alumnat de nova 

incorporació a ESO o Batxillerat a l’IES Pare Arques podrà 

fer la preinscripció. A la web del centre es podrà trobar tota 

la informació.

Professorat cicles

Maquinària cicles
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Jornada de portes obertes 2022 al Col·legi Sant Francesc 
d’Assís
Col·legi Sant Francesc d’Assís

E
l passat 2 d’abril vàrem celebrar al col·legi la jornada 

de portes obertes. Va ser un dia molt especial perquè 

els 2 últims anys no es va poder realitzar.

Estàvem molt emocionats i amb moltes ganes de poder 

presentar tot el que fem al col·legi a tots els qui vingueren, 

tant a les futures famílies com a les que ja en pertanyen.

I va arribar el gran dia i… vingué un muntó de gent, més 

de cent cinquanta persones van poder gaudir de tot el que 

fem i així conéixer de primera mà el que treballem dia a dia.

Hem de dir que gràcies a les nostres alumnes de 3r i 4t 

d’ESO, vam poder organitzar grups de 10 o 12 persones i 

respectar les mesures sanitàries, els mateixos alumnes van 

ser qui explicaven tot allò que anaven veient i visitant. Ho 

van fer de categoria.

Per a les futures famílies, vam fer una presentació del 

col·legi, on el director els va explicar qui som el Col·legi Sant 

Francesc d’Assís, que fem i quina és l’educació que oferim.

Pensem que no sols va ser una jornada de portes obertes, 

va ser una jornada de germanor on el Convent va ser més 

Convent.

Gràcies a tots els assistents i als qui no van poder vindre, 

els convidem a l’any que ve a gaudir d’este dia.
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Festa de Sant Josep i els Nanos al Respir

C
om cada any, i per a continuar mantenint les tradicions 

del poble i afavorir la participació dels nostres majors, 

el Centre de Respir va celebrar la festa de Sant Josep 

i la festa dels Nanos el mes de març.

La festa de Sant Josep es va celebrar amb un esmorzar de 

xocolate amb xurros i bunyols. Una setmana abans, es va 

preparar un taller de temàtica fallera per a decorar les sales, 

taller en el qual van participar totes les persones usuàries. 

Es va realitzar una «mascletà» molt particular amb globus 

i es va harmonitzar amb música popular valenciana, en la 

qual el ball no va faltar.

Una setmana després, es van vestir i se'ls va donar veu a 

través dels cartells als dos «Nanos» per a celebrar aquesta 

festa local tan arrelada i tan volguda pels contestans i les 

contestanes. 

Enguany s'ha tractat el tema que més preocupa el món: 

la pau per la guerra d'Ucraïna. A l'entrada del centre social, 

es van exposar els dos nanos amb cartells i els símbols de 

la pau, però per culpa de la pluja no es van poder traure 

a l'exterior els nanos com és tradicional, però això no va 

impedir que s'exposaren i se celebrara un any més.
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Visca la Mareta!!

D
esprés de la pandèmia, al 2022 Cocentaina ha pogut 

viure el dia gran de les Festes en honor a la Mare de 

Déu del Miracle. Visiblement emocionats, els veïns van 

acompanyar a la seua patrona en el trasllat des del monestir 

fins a l'església de Santa María, on va tindre lloc un dels 

moments més emotius, la súplica. En AFAMA Cocentaina 

també hem volgut celebrar la festivitat en honor a la Mare 

de Déu del Miracle, patrona de Cocentaina. 

Els usuaris/es del Taller de Matí han elaborat una cistella 

feta amb cartolines amb una imatge de la Mareta i se l´han 

emportada a casa. 

Els usuaris/es del Taller de la Vesprada han pegat la imatge 

de la Mareta a un cartró i l’han decorat per el voltant amb 

flors artificials fent d’aquesta forma un bonic marc. 

El dia 20 prepararem un altar amb la imatge de la Mare 

de Déu, Miriam Ferrándiz, auxiliar d’infermeria va recitar la 

súplica i els nostres usuaris/es van fer una xicoteta ofrena 

portant-li flors a la seua patrona, donat- li les gràcies i 

demanant-li per la seua salut. 

Altra festivitat que hem celebrat aquest mes ha sigut la 

Pasqua, on els usuaris/es han elaborat un ou de pasqua de 

cartolina i suro per a regalar-lo als seus nets.
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Gràcies Ye Faky per aquestes dues temporades!!!

D
ues temporades, un grup complicat i amb llargs 

desplaçaments, però una molt bona actitud i un 

exemple de bon fer, bona direcció i saber estar. El Ye 

Faky, a falta de dues jornades, matemàticament sabia que ja 

el seu periple per la 2aB del futbol sala nacional s’acabava.

Ha sigut un somni per a Cocentaina i hem vist com un 

equip humil li ha plantat cara als gegants de la segona divisió, 

amb jugadors professionals i pressupostos molts superiors 

al modest Ye Faky, amb tot, poden estar ben orgullosos per 

la història signada a Cocentaina, pels partits viscuts i per la 

intensitat d’alguns ells. Anècdotes, patiments però sobretot, 

els yefaquians ens han fet vibrar amb el futbol sala i el més 

important, ens han fet somniar i creure que amb ganes, 

esforç i sacrifici, tot és possible.

Ye Faky 2- 2Fustal Barcelona

Un baló al pal a falta de 2" privava al Ye Faky de sumar 

una victòria importantíssima. Un partit molt igualat que ha 

acabat amb empat a 2.

Un primer temps on Pau Botella ha avançat al Ye Faky 

en aprofitar l'estratègia i on a falta de 30" han empatat els 

visitants en aprofitar un desajust defensiu.

Al segon temps molta igualtat i on a falta de 4' els de 

Barcelona s'han avançat en aprofitar una pèrdua, però 

llavors amb el joc de 5 han aconseguit empatar amb el gol 

de Jorge Cloquell. En aquest moment els visitants han sortit 

de 5 sense poder aconseguir el gol i ha estat on Nacho Peris 

aprofitant un baló robat l'ha estavellat al pal quan faltaven 

3 segons.

CE Escola Pia 4 – 3 Ye Faky

Després de la derrota davant l'Escola Pia per 4 gols a 3 i 

l'empat del Picassent la salvació ja és impossible.

Els primers 10 minuts van ser de domini local i aconseguien 

posar-se 3-0 al marcador. El Ye Faky reaccionava i es 

succeïren diverses ocasions de gol, sense encert. Quan 

faltaven 4 segons per a la fi de la primera part, els yefaquians 

estrenaven marcador i Jordi Valdés estableix el 3-1. En la 

segona part, segueixen succeint-se les ocasions de gol per 

als de Dani Sánchez, duien la iniciativa i pes del partit, però 

el baló es resisteix a entrar en la porteria local. Per contra, 

els locals marquen de nou i pugen el 4-1 al marcador. Quan 

faltaven 7 minuts, Jordi Valdés marca el 4-2, dos minuts 

després Jorge Cloquell apropava l’empat al pujar el 4-3 

al marcador. Hi havia esperança de sumar, però el baló 

yefaquià no estava disposat a entrar i el pitit final marcava 

la derrota i el fi d’un somni en segona B.

Ye Faky 7- 1 A.Pou Escorial

Els jugadors de Dani Sánchez s’imposen per un clar 7 a 1 

davant un rival que va donar la cara en tot moment. Aquest 

ha sigut l’últim partit a segona B a Cocentaina. Amb un 

pavelló ple i afició fidel, el Ye Faky encetava el partit marcant, 

3 tants, amb gols de Jordi Valdés, Jorge Cloquell i Cristian 

Palací. 2 minuts abans del descans, els visitants posaven 

el 3 a 1 i quan faltaven 20 segons, Jordi Valdés establia el 

4-1, marcador amb el qual finalitzaria la primera part. En el 

segon període, un doblet de Jordi Valdés, establia el 6-1 i 

Andoni, a passe de Bili establia el definitiu 7 a 1.

Cd Contestano

T
ampoc ho te fàcil el Contestano per romandre una 

temporada més en preferent. Els resultats adversos de 

les últimes jornades no fan presagiar un final massa 

bo, amb tot, els rogets també han estat a l’alçada i dintre 

les seues possibilitats, no han tirat la tovalla i han lluitat 

fins al final. Encara no hi ha res definitiu...per tant podem 

seguir somniant.

Jornada 26: C.E. Pedreguer 3- 0 C.D. Contestano 

Derrota que posa les coses molt difícils, sòls els queda 

continuar lluitant fins el final. 

Jornada 27 : C.D. Contestano 1- 3 Muro C.F. 

Gol roget: min. 69, Alex Díaz. Nova derrota en la recta final

Jornada 28: F.C. AT. Benidorm 3- 1 C.D. Contestano 

Gol roget: min. 61, Lucas Bou. Tornaren de Benidorm 

sense sumar punts, la qual cosa, els fa molt difícil la 

permanència en preferent. Amb tot, mentre no siga 

matemàtic, no els queda una altra que continuar lluitant. 

Queden 6 punts en joc. 

Club pilota Cocentaina

S
egueix disputant-se el campionat autonòmic de palma 

i el CPV Cocentaina tan sols suma una derrota en el 

que ha sigut la primera volta. La van patir front el 

Crevillent A, en unes partides on els locals van començar 

sense trobar-se al lloc, però varen aconseguir una remuntada 

que a punt va estar d’aconseguir l’empat, CPV Cocentaina 

8-10 CPV Crevillent A.

La resta de partides, són totes victòries favorables als 

contestans: GRE Pilota Relleu-4-10 CPV Cocentaina; CPV 

Finestrat 3- 10 CPV Cocentaina; CPV Cocentaina 10-5 CPV 

Sella. Amb aquestos resultats finalitzen la primera volta i ja 

ara en maig, es disputarà les partides de tornada.
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Míriam López Alós disputarà el campionat d’Espanya sub 
16 amb la selecció valenciana

L
a jove jugadora contestana Míriam López Alós ha estat 

una de les escollides per la selecció de la Federació 

Valenciana de Futbol Sala (ffcv) per a la fase final del 

campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques SUB-16 

que es disputa a Galícia del 2 al 6 de Maig.

Míriam ha estat convocada de manera ininterrompuda  

per a diferents entrenaments amb la selecció valenciana i 

formarà part de l’equip del valencià "Valenta fustal" que a 

les ordres d’Àlex Martínez, intentarà aconseguir el títol del 

campionat nacional a terres gallegues. L’expedició la formen 

12 jugadores de tot l’indret valencià.

Es tracta d’una gran experiència i un merescut 

reconeixement a la bona temporada que ha fet en el Grupo 

Aixco Ye Faky femení. Enhorabona Míriam i a disfrutar en 

cada partit!!

Horaris: 

Dilluns 2/5/2022: 10:0 h Galícia- Selecció Valenciana

Dimarts 3/5/2022: 10:00h Madrid- Selecció Valenciana

Dimecres 4/5/2022: 10:00h  Castella la Manxa - Selecció 

Valenciana

L’esport contestà en l’elit

E
ls clubs i els esportistes locals segueixen sumant i 

acumulant bones noves per a l’esport contestà.

L'equip juvenil Hoquei Club Cocentaina s’ha 

proclamat campió de la Lliga regular i Campió de la lliga 

autonòmica 2021-2022.

Al torneig nacional de Taekwondo Tradicional ITF els 

contestans Ismail, Iago, Teodor i Lucía han aconseguit plata, 

or i plata, or i or, i plata i plata, respectivament.

Pel que fa al futbol, Claudia Ortiz en futbol sub1, ha sigut 

convocada per la selecció valenciana per al campionat 

d'Espanya.
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Història de les pistes de tenis del Poliesportiu
En memòria dels senyors Jorge Ibáñez Abad, Enrique 

Richart Moltó i Francisco CaballeroJosé Luis Pascual Brotons

V
aja per endavant que la intenció de publicar aquestes 

lletres no és, ni molt menys, voler que als que ja fa 

molts anys que juguem al tenis, també escrit tennis, 

com ara Joan Jover, Miguel Calatayud i un servidor, ens 

pengen medalles que, de bon segur, no ens mereixem, 

sinó que quede constància escrita que en l’any que vam 

començar un grup d’amics aficionats al tenis entre els 

quals estaven els germans Richart (Enrique i José Luis, 

que en pau descansen), José Marset, Roberto Moltó, Jordi 

Sempere i alguns altres que ara no recorde, a Cocentaina 

es desconeixia per complet la pràctica d’aquest esport i que 

gràcies a la iniciativa del Sr. Jorge Ibáñez, el qual, amb molta 

paciència, ens donava les primeres lliçons a la caseta dels 

germans Richart, al nostre poble va començar a germinar 

l’afició per la pràctica del tennis.

Molts són els records que colpegen la meua memòria en el 

que fa referencià a l’esport del tenis a Cocentaina, i de segur 

que seria impossible, a causa de la seua quantitat i extensió, 

que els puguera plasmar suscintament en tan poquet espai, 

però sí que vull, a ser possible, resumir i ressenyar les coses 

i les vivències més rellevants per a un servidor.

Conforme podem llegir en el títol d’aquesta publicació, 

vaig a intentar fer una suscinta historia de totes les pistes de 

tenis que ha tingut fins a hui el nostre poliesportiu municipal 

de Cocentaina. La meua intenció és que les generacions 

posteriors puguen saber com es practicava, ja fa molts anys, 

l’esport del tenis al nostre poble, i de passada fer un xicotet 

homenatge a tots els que han fet possible aquesta pràctica 

esportiva a la nostra localitat.

Començarem dient que allà per l’any 1965 ja s’havia iniciat 

a Cocentaina la construcció de la piscina municipal i, un 

parell d’anys després, començaven a fer algunes pistes de 

diferents esports. Les primeres pistes de tennis van estar 

situades al costat de la tanca de la piscina i davant de 

l’antiga graderia del camp de futbol de la Morera (el de terra). 

Eren d’una espècie de terra roja en què no botava quasi la 

pilota i havíem de marcar les ratlles amb una canya. Les 

inauguràrem amb bombo i platerets, els germans Richart, 

Roberto Moltó, Jordi Sempere, José Marset i un servidor 

acompanyats (això sí) per les corporacions municipals, 

eclesiàstiques, religioses i, fins i tot, una representació de 

la Guàrdia Civil.

La segona pista va estar ubicada al camp de futbet i 

de bàsquet. Era de formigó i, per a jugar, calia nugar la 

xarxa als postes de les porteries de bàsquet. Ací recorde 

amb molta estima haver jugat entre altres amb Joan Jover, 

Rafael Bernabeu, en pau descanse, Gil Jordà, Pepito Moltó, 

Caballero i altres que no em venen a la memòria.

Les terceres dues pistes que es van construir davant del 

pavelló cobert (que encara no hi estava) tenien la peculiaritat 

que sols el camp de tenis era d’asfalt i el voltant de les 

pistes era de grava, açò comportava que hi havia un escaló 

bastant pronunciat i els girons de peu i les relliscades eren 

monumentals.

Sobre aquestes, en l’any 1975, es van construir altres dues 

pistes d’un material paregut a l’asfalt, però molt més fi, on 

es podia practicar l’esport del tenis decentment. En aquest 

lloc es van iniciar a Cocentaina, durant mols anys, les 24 

hores de tenis al nostre poble, així com diferents trofeus 

i tornejos bastant rellevants, com ara el torneig de la Fira 

de Tots Sants, els torneig de Sant Hipòlit i, especialment 

important, el torneig Citroen.

Les quintes pistes de tenis ja es van desplaçar al lloc on 
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estan actualment, però van ser construïdes amb pastilles 

asfàltiques, les quals per l’ús i per les inclemències 

del temps, es malbarataven perquè es produïen clots i 

desconxaments que feien la pràctica del tenis un poc difícil.

Les sextes pistes van ser les mateixes, però ja molt millor 

arreglades quant al terreny de joc. Ací van continuar fent-

se les competicions tenístiques esmentades. Al costat 

d’aquestes es va construir, en 2012, la primera pista de 

gespa artificial de tenis.

Les octaves pistes, ja són les actuals. El terreny de joc 

de tennisquich on la pràctica del tennis és perfecta i on 

podem estar orgullosos que es puga continuar jugant al 

tennis durant molts anys.

En aquest any 2022 cal ressenyar que s’ha canviat la 

gespa del terreny de joc de la pista, perquè ja estava en 

una situació molt dolenta. Aquesta seria cronològicament 

la novena pista de tennis.

Per a finalitzar, i esperant no haver sigut massa pesat 

amb aquesta publicació, vull ressenyar una cosa sense 

importància: un servidor, actualment, és l’únic que ha 

pogut inaugurar totes i cadascuna d’aquestes pistes, des 

de la primera, que vam estrenar Enrique Richart i jo, fins a 

l’última que, com poden comprovar i ja s’ha publicat fa uns 

quants mesos en aquesta revista, la vam inaugurar Joan 

Jover i un servidor. 

De tot açò ja fa més de 50 anys.

Viaje al Metropolitano: At.Madrid – Alavés
Peña Atlética Contestana

T
ras un parón de 2 años sin poder viajar 

al Metropolitano a causa de la pandemia 

Covid-19, la Peña Atlética Contestana 

retomó la normalidad el día 2 de abril, 

coincidiendo precisamente con nuestro 22 

aniversario. Este acontecimiento unido, a las 

ganas que tenían los peñistas el volver a viajar  

hizo que la expedición contestana rojiblanca 

disfrutara de un día especial. 

Por primera vez hicimos el tour por las 

entrañas del Metropolitano. Acontecimiento que ilusionó a 

los más peques y a los que ya no lo son tanto. Salir por el 

túnel de vestuarios y ver la inmensidad del campo a ras de 

césped,  banquillos, vestuarios jugadores, palco Vip, sala 

de prensa, museo, sala trofeos etc…es un experiencia que 

a muchos se les quedará grabada para toda la vida. 

Terminado el tour, nos dirigimos a comer a un conocido 

restaurante con nuestra ya habitual charanga de músicos 

que hizo las delicias de los allí presentes. En esta ocasión 

y de forma especial contamos con la presencia del 

coordinador de Peñas Juan Carlos Gaitán y de una histórica 

leyenda rojiblanca como es el cacho Heredia, jugador que 

defendiendo la elástica rojiblanca conquistó una Copa 

Intercontinental, una Liga y una Copa. Cuando el bombo 

dio la señal de entrada y los músicos arrancaron con las 

primeras notas de  Paquito el Chocolatero, ambos no daban 

crédito, nunca antes habían presenciado en ninguna otra 

peña el ambiente tan sano y festivo que tenía la nuestra y 

nos animaron a seguir así, indicando que son los seguidores 

y aficionados el verdadero patrimonio del club.

El Cholo emocionado. Antes del encuentro, se guardó 

un emociónate minuto de silencio en memoria de Carlos 

Simeone, padre del técnico rojiblanco, fallecido el 25 de 

marzo. 

El Metropolitano, en esta ocasión cayó rendido ante el 

menino Joao Felix, el portugués hizo un excelente partido 

contra un Alavés que finalmente sucumbió ante el equipo 

colchonero por 4-1.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

AL·lÈRGIES PRIMAVERALS (2ª Part)
MESURES PREVENTIVES PER A LES AL.LÈRGIES 

PRIMAVERALS:

- Neteja de la casa i els mobles amb un drap humit; rentar 

els llençols 2 vegades a la setmana.

- Ventilar la casa a partir de les 10 del matí i després tancar.

- Aire condicionat amb filtre anti pol·len.

- Suavitzar la mucosa i esternuts amb rentades d'aigua 

de mar per a netejar el nas de pol·len o pols.

- 1 tassa d'aigua destil·lada amb mitja cullerada de sal 

marina, i mitja de bicarbonat. Abocar unes gotes en les 

fosses nasals per a respirar millor.

- Menjar iogurt natural, xocolate negre, olives i adobats.

- Cúrcuma en els menjars.

- Suc de cítrics.

- Eliminar de la dieta la llet de vaca, la sal i els excessos 

de sucre.

- Evitar medicaments que destrueixen la flora intestinal 

(antibiòtics).

TRACTAMENTS NATURALS AMB PLANTES MEDICINALS:

-  Bafs d'eucal iptus (efectes ant ihistamínics i 

antiinflamatoris).

- Infusions de te verd, menta, ortiga, eucaliptus.

- Rentades oculars (camamil·la, timó, cua de gat, eufràsia).

TE VERD (antioxidant)

ALFÀBEGA (antibacteriana)

TE DE LLIMA (ajuda les defenses)

TE DE CAMAMIL·lA (antiinflamatòria de les mucoses)

EUCALIPTUS, MALVA, GINGEBRE (enforteixen el sistema 

immunològic i ajuden a depurar les substàncies que puguen 

perjudicar l'organisme).

TRACTAMENTS NATURALS PER A AL·lÈRGIES EN LA PELL:

En general, cal rentar bé la part del cos on apareix l'al·lèrgia 

amb abundant aigua i sabó ph neutre.

Cal realitzar unes farinetes amb farina de llinosa i aigua, 

escalfar-ho una mica i escampar-ho sobre una gasa per a 

aplicar-ho a la pell. (Antiinflamatòria).

Cal realitzar unes farinetes amb farina d'avena i aigua. 

Escampar-ho sobre una gasa i aplicar-ho a la pell. Cal 

embenar amb un drap humit durant uns 30 minuts i després 

esbandir amb aigua freda (Antiinflamatòria i antioxidant).

Compreses de camamil·la de matí i de nit (calma la picor 

i la inflamació).
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NOMOFOBIA O LA ADICCIÓN AL MÓVIL

V
iendo la cantidad de móviles que existen en el mundo 

(actualmente existen más móviles que personas), no 

es extraño pensar que la llamada ‘enfermedad del 

móvil’ forma parte de nuestra sociedad. Esta dependencia  

puede causar verdaderos estragos que en diversas ocasiones 

ni la misma persona puede identificar. 

Afecta tanto a adultos, como  a niños y a jóvenes. Un 77% 

de las personas que tienen entre 18 y 24 años y un 68% de 

los que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 34 

años padecen esta patología mayoritariamente.

El perfil de quienes se enfrentan a esta patología suelen ser 

personas introvertidas, con baja autoestima y que presentan 

notables carencias a la hora de relacionarse con los demás, 

por lo que prefieren comunicarse a través del teléfono móvil 

y ocupar su tiempo de ocio de esta forma. 

Los síntomas más frecuentes que presentan suelen ser 

los siguientes:

1.Enfado y agresividad: sobretodo en el momento en el que 

se le restringe el uso del móvil (en el caso de los menores). 

Este puede ser uno de los síntomas de la adicción al móvil 

más evidente.

2.Falta de concentración: porque prestan más atención 

a su teléfono en lugar de a las ocupaciones que deberían 

realizar.

3.Uso abusivo del móvil: por ejemplo, en sitios públicos 

aun cuando se está acompañado de más gente.

4.Interferencia con otras actividades del día a día de la 

persona. 

5.Miedo extremo cuando sienten que no tienen su móvil 

cerca.

6.Problemas sociales: la persona que lo padece acaba 

utilizándolo incluso cuando está hablando con sus familiares 

y seres queridos. 

7.Pérdida de interés en otras actividades: acaba dejando 

de lado sus hobbies y pasiones por estar con el móvil.

8.Miedo a estar con gente sin el móvil visible: suelen 

tener visible este dispositivo incluso cuando están con otras 

personas reunidas.

Existen algunos riesgos que aumentan las posibilidades 

de que las personas acaben padeciendo la nomofobia. Entre 

los más comunes podríamos destacar los siguientes.

se llega a casa.  

consultarlas constantemente desde el móvil.  

relaciones sociales, se prefiere entablar relaciones a través 

del móvil. 

Muchas de las consecuencias de las adicciones a los 

móviles pueden desencadenar los siguientes síntomas o 

trastornos:

1.Alteraciones del sueño: Esto es debido a las repercusiones 

que puede tener usar pantallas de luz azul antes de irnos 

a dormir. Para evitarlo es esencial desarrollar una buena 

higiene del sueño y limitar su uso antes de acostarnos.

2.Fatiga: El sedentarismo derivado de usar muchas horas 

el móvil puede desencadenar en una fatiga crónica. No sólo 

por la falta de ejercicio y movimiento sino también por la 

exposición a las pantallas. 

3.Depresión: Dejar de lado las amistades, así como no 

salir de casa a causa de la adicción al móvil puede derivar 

en un trastorno depresivo. 

4.Problemas de pareja o familiares: Estar constantemente 

conectado al móvil no sólo puede perjudicarte a ti, sino 

también a las relaciones con tus seres queridos. 

5.Ansiedad: las personas que tienen adicción a los móviles 

tienen más probabilidades de sufrir un trastorno de ansiedad 

debido a este mal uso.

¿Qué podemos hacer si este es nuestro problema? 

Podemos establecer las siguientes pautas:

horas como pueden ser las comidas. 

tiempo de relaciones sociales de calidad.  

cuando sufres de nomofobia de manera súbita no será una 

buena solución. La clave es hacer descansos del teléfono 

de forma paulatina.

tiempo con otras actividades que te estimulen y sobretodo, 

que supongan contacto con la naturaleza.

desengancharte de tu adicción al móvil. 

Saber usar el móvil es la mejor forma para poder disfrutar 

de todos los aspectos de tu vida.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 4- 7- 8- 10- 16- 20- 26

Dies:  1- 3- 9- 13- 19- 25- 28- 29- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MAIG

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: 5- 11- 14- 15- 17- 23- 27

Dies: 2- 6- 12- 18- 21- 22- 24- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 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
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