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2 Revista El Comtat març 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!

Reparació portes Palau Comtal

La senyalèctica i retolació als nostres pobles ajuda a 

recuperar els espais urbans posant-los en context, en aquest 

cas el llavador del Pla de la Font

Col·locació de la barana central parc Paquito el Chocolatero
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Em preocupa

D
es de mitjà de l’any passat, començà una escalada de 

preus preocupant. Els aliments bàsics començaren 

a pujar, però abans altres serveis bàsics pujaren de 

manera descontrolada. Primer fou la llum, que de cop i volta 

començà una escalada sense cap motiu. L'oligopoli elèctric 

no ens ha donat cap explicació, l’única excusa era que el 

gas, que és un component que s’utilitza per a fer energia, 

havia pujat molt. Però hi ha altres tipus d’energia en la qual 

els seus generadors no han pujat tant. Aquest són: l’energia 

eòlica i solar, les centrals nuclears, les centrals hidràuliques 

i les centrals que fan servir el carbó, que pràcticament ja 

no funcionen. Ja els he explicat, en un article anterior, com 

s’estableixen els preus, posant el preu de l’energia més cara 

que és el gas.

A poc a poc hem vist com altres productes bàsics han 

anat pujant com la llet, el blat, l’oli, la gasolina, l'habitatge, 

el butà, etc. Què està passant? Quina explicació té tot açò? 

Poques raons ens han donat per a saber la ciutadania 

quins motius ens han portat a aquestes pujades. A qui 

estan beneficiant aquestes pujades? Als productors? Als 

llauradors? Als treballadors?

Analitzem alguns casos flagrants: per exemple la llet. En 

poc de temps ha pujat de manera desorbitada, més d’un 

20%. Al paréixer els ramaders s’han cansat de denunciar 

que estan venent la llet a un preu més baix que els costa 

la seua producció, per tant estan perdent diners. Com pot 

ser que ha pujat tant la llet? Qui està beneficiant-se tant? La 

resposta ja la saben vostés. El mateix passa amb els cítrics 

valencians. Els llauradors ens diuen que estan venent les 

taronges entre set i deu cèntims el quilo, no trauen ni les 

despeses i cada dia més les deixen als bancals perquè el 

cost de collir-les i de conrear-les no els beneficia en res. A 

qui beneficia aleshores? Als mateixos dos grans grups que 

o ho compren ells o es queden als bancals. No parle de 

l’oli perquè fa pocs anys va baixar molt i no es cobrien les 

despeses del conreu.

Estem en mans d’uns oligopolis que fan el que volen 

amb nosaltres. Ells, ens han ensenyat a consumir sense 

mirar preus ni qualitats. Sols mitja dotzena d’empreses 

multinacionals omplin les prestatgeries dels supermercats.

Em preocupa que tan poca importància li donem al fet de 

comprar. Ara sols ens interessa omplir els carros a caramull 

al preu que siga sense tenir clar que cal comprar els aliments 

més saludables i millors. Cal llegir les etiquetes informatives 

per saber el que comprem i comprar el que necessitem, ja 

que es tira molt de menjar.

Paco Fuster

¿De verdad sabes lo que votas?

S
i la respuesta es sí, mi más profundo respeto hacia 

tí y tus ideales, aunque choquen frontalmente con 

los míos. Pero si existe algún ápice de duda, hoy me 

apetece escribir unas reflexiones.

Si eres pensionista, no protestes si te dejan morir en 

soledad y en abandono en una de esas residencias en las 

que se les prohibía la salida a hospitales. Tampoco digas esta 

boquita es mía, cuando te aumenten la pensión un 0,25% 

y se gastan diez veces más comunicándotelo a través de 

correo postal ¡De vergüenza!

Si formas parte, como dice la ultraderecha, de la España 

que madruga y hace malabares para llegar a final de mes, 

tampoco protestes si no te suben el sueldo, o no puedes 

mandar a tus hijos/as a la universidad ni que hagan un 

máster. Los estudios son solo para la gente pudiente, 

hablemos claro, los ricos. Tampoco te quejes del precio de 

la luz o del gas o de la gasolina, porque lo más fácil es tirarle 

la culpa  al gobierno, si es socialista o de izquierdas, claro. 

Sin pensar siquiera, quien privatizó estos servicios públicos, 

por desgracia convertidos en vergonzosas puertas giratorias. 

Si eres joven y con tu trabajo (o sin él) y esfuerzo has 

conseguido terminar tus estudios, pregúntate porque tienes 

que emigrar para desarrollar tu labor profesional con un 

salario digno. Si tienes diferente orientación sexual a la que 

se considera “tradicional”, tienes dos caminos, realizar  

terapias de electrochoque o someterte a la Ley de Vagos y 

Maleantes, de la noche oscura del franquismo, que algunos 

partidos quieren recuperar. Eso sí, enarbolan la bandera de 

la Libertad. Eres libre (si resucitara Nino Bravo) para ir al 

bar, que no digo que este mal, pero la Libertad es respetar 

sin señalar, vivir y dejar vivir.

Es muy fácil salir a la calle berreando, blandiendo una 

bandera, que por cierto es de todos, no solo de esa derecha 

vociferante, mentirosa, corrupta que olvida que muchos, 

muchos de sus abuelos tuvieron que emigrar a Europa y 

América para poder comer y ayudar a los suyos. El olvido y 

la simiente del odio hacia los que tienen que venir a Europa 

huyendo de guerras y hambrunas es más fácil y rentable, 

vista la incultura que tenemos, que la reflexión, la memoria, 

la comprensión y la ayuda.

En fin, espero que al menos te haya hecho reflexionar y si 

sigues creyendo, a pesar de todo, que tu voto es el correcto, 

piensa que algún día tú o tus hijos no se arrepientan de la misma.

José Marset Jordá
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Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat 
estrenen noves instal·lacions
Redacció

C
om ja vam avançar en la passada edició de la 

revista Cocentaina. El Comtat, hem estrenat noves 

instal·lacions. Estem a la segona planta de l’edifici 

municipal del mercat. Estem més prop de tu, més 

accessibles i en un lloc cèntric per fer més visibles els mitjans 

de comunicació locals.

Va ser a principis del mes d’agost de 2020, quan 

l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, la regidora de 

ràdio Maite Valls, el regidor de Ciutadans (aleshores Juanjo 

Moncunill) i el coordinador de la ràdio, Paco Gadea es 

reuniren amb el diputat d’Infraestructures i Assistència a 

Municipis, Javier Gutiérrez per tractar el tema de la cessió 

de la sala de formació de la Diputació d’Alacant (segona 

planta de l’edifici del mercat). La idea era que Ràdio 

Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat deixaren 

l’edifici on han estat més de 30 anys, però que per diferents 

circumstàncies estava ja molt deteriorat, clavillat i fins i tot 

apuntalat, a més de tindre una ubicació poc visible i poc 

accessible. Recordem que en 2016, el Consistori va rebre 

un No rotund per resposta per part de l’aleshores president 

de la Diputació César Sánchez, però en aquesta ocasió, 

amb necessitats més que demostrades i bona predisposició, 

es va aconseguir eixa resposta positiva que va fer que la 

maquinària començarà a rodar.

En octubre de 2021, després de licitar l’obra, començaven 

els treballs. Les obres havien de tindre una durada estimada 

de 4 mesos i un cost aproximat de 109.000 euros, dividits en 

dos lots: 59.169 destinat a l’obra i 26.186 per a la compra 

del nou equipament.

Recordem, que aquesta segona planta era totalment 

diàfana, aleshores s’han hagut de fer obres per tal de 

distribuir les diferents estances i aprofitar al màxim cada 

racó. Els plànols que des de l’Ajuntament es van presentar, 

consensuats pels treballadors i propi tècnic s’han adaptat 

a la distribució de la ràdio que ja teníem, però guanyant-se 

lloc per a un nou estudi de gravació.

A meitat gener i de manera escalonada, començava el 

canvi. Primer tota la discoteca que teníem, després els 

aparells tècnics. A poc a poc vam anar buidant aquell edifici 

que guarda moltes anècdotes i moltes entrevistes entre les 

seues parets.

Durant tres setmanes, la nostra emissió ha sigut una mica 

deficient perquè faltaven ajustar els aparells, antenes i ens 

vam dividir, quedant la part administrativa i de revista a les 

noves instal·lacions i la part d’emissió a les velles, fet que 

va ocasionar que la programació variara i n’hi haguera molts 

programes que no es van poder gravar ni emetre. Com en 

tota obra que es faja, ixen cosetes que s’han de reparar i 

en les que no contàvem, i nosaltres no hem estat exemptes 

d’elles: els aparells tècnics tenien més de trenta anys i s’han 

hagut de canviar alguns com el distribuïdor, micròfons, 

ordinadors, cd’s.... això va fer també que les emissions 

no arribaren completament netes, però no vam deixar de 

treballar i la prioritat, com sempre ha sigut, era mantindre 

informats i acompanyats als nostres oients.

A la fi, a principis de febrer, ja baixarem tots a les noves 

instal·lacions i ara com ara, ja ho tenim pràcticament tot 

normalitzat, sempre queden llaços que tallar, però aquestos 

eixien en la feina del dia a dia, amb tot, estem feliços de 

poder seguir treballant en unes condicions òptimes i saber 

que podem arribar a tothom no sols per les ones o les lletres, 

sinó també estem oberts a les visites de la gent, ja que estem 

enmig del poble.

Maite Valls, regidora de mitjans de comunicació de 

l’Ajuntament de Cocentaina, assenyalava que “estem 

Ràdio Cocentaina
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molt contents, ha costat però ha valgut l’espera. L’obra ha 

anat molt ràpida i els xicotets entrebancs que han sorgit 

s’han pogut resoldre. Des de l’Ajuntament teníem clar que 

volíem uns mitjans accessibles on els treballadors també 

estiguen a gust. Gràcies a la subvenció de la Diputació i 

al mateix Ajuntament, tenim una ràdio i una revista amb 

unes instal·lacions en condicions, per a seguir acostant-nos 

l’actualitat. Tenim previst realitzar una jornada de portes 

obertes per a que la gent puga entrar, conéixer la ràdio i 

el lloc on es gesta la revista, esperarem que milloren més 

endavant per fer una “inauguració” com cal d’aquestes 

noves instal·lacions de Ràdio Cocentaina. Els avisarem i 

els esperem. Amb tot, ja estan funcionant amb normalitat 

les emissions. Demanem disculpes als oients i anunciants 

perquè durant unes setmanes l’emissió no ha estat massa 

clara i hem hagut de prescindir dels nostres col·laboradors 

i de molts programes, però ara ja estem tots en marxa i molt 

agraïts també, precisament als col·laboradors que s’han 

adaptat molt bé i ja poden disfrutar també de la “nova” 

ràdio”.

El nou emplaçament de Ràdio Cocentaina i la revista 

Cocentaina. El Comtat el trobem a l’edifici del mercat, s’entra 

pel carrer Sant Antoni, número 2 i és la segona planta. 

L’edifici té ascensor, cosa que facilita l’accés a la planta.

A penes entrem, trobarem una gran sala d’espera i 

reunions. A mà dreta, tenim el despatx d’administració i 

comptabilitat on es troba Alicia Marset i tot seguit, el despatx 

de la revista, amb Mari Nieves Pascual.

Despatx d’administració i comptabilitat

Sala d’espera i reunions

Despatx de la revista

I ja ens venen les dependències de la ràdio: una primera 

sala de directe per a les entrevistes, l’estudi de directe amb 

Paco Gadea i Geles Ferrándiz i un estudi de gravació, tots 

tres comunicats per grans finestrats. 

Sala de directe per a les entrevistes

Estudi de directe
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Com els déiem, hem guanyat un nou estudi: el d’informatius 

on es troba Milagro Sellés. Trobarem també dues sales més: 

una dedicada a tota la fonoteca i discografia i l’altra per al 

tècnic de la ràdio, David Rico on estan tots els aparells que 

fan possible l’emissió.

Sala fonoteca i discografia

Ja estem en marxa, teníem ganes perquè tots els processos 

de canvis són costosos però ara ja els rebrem a les noves 

instal·lacions, ja hem représ la programació habitual i des de 

la segona planta de l’edifici del Mercat, Ràdio Cocentaina i la 

revista Cocentaina. El Comtat els acompanyen dia darrer dia, 

sense parar. Seguim amb vosaltres i gràcies per estar ahí!!

Estudi informatius
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La biblioteca municipal de Cocentaina guardonada amb 
el premi Foment Lector 2022 per la Fundació Bromera
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l dissabte, 26 de febrer, es van lliurar els Premis 

Fundació Bromera al Foment de la Lectura per a 

l’anualitat de 2022, en la seua sisena convocatòria, 

en un acte que va tindre lloc, a les 12:00 hores, a la Sala 

Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència 

de València. La Biblioteca de Cocentaina estava entre els 

guardonats, en l’apartat d’institucions públiques, juntament 

amb Carles Cano, en la modalitat individual, i Albena Teatre, 

en la modalitat col·lectiva.

A l’esmentat acte van assistir representants de la política, 

la cultura i l’educació valenciana, com també representants 

polítics de la nostra població: Mireia Estepa, alcaldessa de 

Cocentaina, i Ivan Jover, regidor de Cultura, com també 

familiars i amics dels premiats. El guardó, una escultura de 

Ramon Pla, inspirada en la llibertat que ens dona la lectura, 

va ser rebut per Dolors Insa Ribelles, directora de la biblioteca 

municipal, la qual va agrair aquest premi a la Fundació 

Bromera per al Foment de la Lectura, en nom de tots els 

lectors i lectores contestans, de l’equip de la biblioteca i de 

l’Ajuntament de Cocentaina, un reconeixement per ser «una 

de les primeres a crear espais virtuals centrats en el món de 

la lectura. Una biblioteca modèlica que ha demostrat que 

les biblioteques són institucions capaces de transformar-

se, d’adaptar-se i de projectar-se cap a un futur inclusiu, 

innovador i plural».

Es va repartir entre els assistents un llibre sobre els 

guardonats, mostrant el seu perfil professional i un 

reportatge, que en el cas de la Biblioteca de Cocentaina 

està a càrrec de Gemma Lluch, catedràtica de la Universitat 

de València. Acabat l’acte oficial, va tenir lloc un refrigeri al 

pati del Centre Cultural de la Beneficència. Un acte que es 

va convertir en una festa per la lectura.

Des de fa 40 anys, la biblioteca porta endavant nombroses 

campanyes i activitats per al foment de la lectura adreçades 

a tota la població, a més de ser avantguarda en activitats 

com la bibliopiscina municipal, la unió entre pares, 

col·legi i biblioteca a l’hora de fomentar la lectura entre 

xiquets i xiquetes, els clubs de lectura per a gent gran, 

amb col·laboració de la FPA Beniassèn de Cocentaina, 

el programa radiofònic que des de fa més de 30 anys es 

porta amb Ràdio Cocentaina i que es comparteix a la Xarxa 

d’Emissores Municipal Valencianes, l’exposició de llibres 

infantils per a regalar en nadal, en col·laboració amb les 

llibreries, la formació ALFIN entre els escolars,

infantils i adults, del nostre poble, per tal de fer lectors 

integrals i crítics, etcètera.

I al llarg de tot aquest temps, la biblioteca ha anat 

transformant-se, no sols físicament, sinó també quant a 

serveis. Es fomenta la lectura presencialment i digitalment 

per mitjà de diferents blogs i una participació activa en 

les xarxes socials, interactuant amb lectors virtuals allà 

on estiguen. La biblioteca municipal és un model a seguir 

en aquest àmbit de foment digital de la lectura, creant 

continguts especialitzats dins del món de la literatura infantil. 

I tot això en valencià, la nostra llengua.

«Una biblioteca dinàmica i innovadora, participativa, 

integradora, igualitària, adaptada al nostre temps, digitalment 

molt activa, compromesa amb la nostra societat, amb uns 

objectius molt clars: fer que dia a dia augmente el nombre de 

lectors i lectores a Cocentaina, en tots els grups d’edat, per 

aconseguir una ciutadania crítica, responsable, compromesa 

i lliure», tal com la defineix el regidor de Cultura.



ACTUALITAT8 Revista El Comtat març 2022

Avança a bon ritme la unificació del col·legi Sant Joan Bosco
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es obres d’unificació del col·legi Sant Joan Bosco 

avancen a molt bon ritme segons el calendari previst. 

De continuar sense incidències, l’alumnat començarà 

les classes del curs 2023/2024 en el nou centre educatiu.

La setmana passada l’alcaldessa i algunes regidores del 

govern contestà visitaven l’obra per a conéixer l’estat 

d’execució junt amb l’equip tècnic que dirigix l’obra i amb 

la presència dels representants de l’empresa constructora.

Actualment la planta que acollirà a l’alumnat d’Infantil ja es 

pot veure d’una forma totalment definida i s’està combinant 

la instal·lació elèctrica d’aquesta zona junt amb l’alçada de 

la zona de Primària i els espais comuns.

El nou centre es finança a través del programa Edificant i 

és Generalitat Valenciana qui paga les certificacions d’obra 

que van presentant-se. Per tant, l’administració valenciana 

es farà càrrec del cost total que és aproximadament de 6 

milions d’euros.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, s’alegrava molt 

per l’estat de la construcció i explicava que «seguim de prop 

l’evolució de les obres i és una satisfacció gegant veure que 

la lluita de tantes persones està materialitzant-se. L’equip 

tècnic i l’empresa constructora estan treballant de valent i 

el resultat serà un centre innovador, sostenible i amb una 

perspectiva urbanística pedagògica, centrada en els xiquets 

i les xiquetes».
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Presentat el Pla director del Palau Comtal
Redacció

E
s tracta d'un document que s'ha treballat en els últims anys 

i que marcarà els usos així com les diferents actuacions 

que es puguen fer en aquest històric edifici contestà.

El passat divendres 4 de febrer, l’alcàsser contestà acollia 

la presentació del Pla director de l’immoble, ho feia en roda 

de premsa i amb la presència de la Diputació Provincial 

d'Alacant i l'Ajuntament de Cocentaina.

 Durant els últims anys aquest era un objectiu prioritari 

per mantindre el valor del conjunt contestà, escenari de 

nombrosos actes i emblema del sentir contestà. Trobem doncs, 

un document que marcarà els usos així com les diferents 

actuacions que es puguen fer en aquest històric edifici contestà.

L'esmentat Pla va començar a gestar-se en 2012 quan el 

Consistori, a través del Departament Municipal de Patrimoni, 

va recollir les propostes de nombroses entitats locals en 

relació al que es podia fer en cadascuna de les estades del 

Palau. Ja en 2017 es va buscar la implicació de la Diputació 

i en 2018 es va signar un conveni perquè les administracions 

local i provincial feren una aportació a un projecte que ha 

tingut un cost de 37.000 euros.

En l’acte van intervindre José Ramón González de Zárate 

Unamuno, Diputat d’Arquitectura;  Rafael Pérez Jiménez, 

Director de l’Àrea d’Arquitectura de la Diputació Provincial; 

Elisa Domenech Faus, tècnica de Patrimoni Cultural de 

l’Ajuntament de Cocentaina;  José Amorós Gonzálvez (ARN 

arquitectos), Coordinador equip redactor del Pla i Mireia 

Estepa Olcina, Alcaldessa de Cocentaina. També es trobava 

l’actual regidor de cultura Ivan Jover.

El Pla Director preveu una important inversió al llarg de 

dues dècades, fixada en 1’5 milions d'euros en les fases 

inicials, per a millorar l'accessibilitat i crear les corresponents 

vies d'evacuació de visitants. També es contempla reforçar 

les excavacions arqueològiques amb la finalitat d'aconseguir 

més detalls que llancen llum sobre la història de l'immoble 

“tot sense deixar de costat les intervencions en l'entorn per 

a connectar el Palau amb la població“, ha destacat Pepe 

Amorós de l'Estudi ARN Arquitectes que s'ha encarregat 

d'executar. Per la seua part la Diputació d'Alacant ha tendit 

la mà a l'esmentat Ajuntament de cara a la realització de 

les intervencions contemplades en el Pla “serem ací per a 

oferir recursos tècnics i econòmics en les diferents fases 

del projecte“, ha dit el Diputat d'Arquitectura; José Ramón 

González de Zárate. Finalment l'alcaldessa de Cocentaina 

s'ha mostrat satisfeta davant el fet que el Pla Director siga ja 

una realitat després de molts anys de treball “estem davant 

un document que marca el present i futur del nostre volgut 

Palau. Optarem a Fons Europeus perquè es puguen iniciar 

com més prompte millor les actuacions més urgents“, ha 

manifestat.

Per la seua banda, Elisa Doménech assenyalava que no es 

disposava d'un estudi complet sobre el Palau des de la compra 

del mateix per l'Ajuntament a la fi de la dècada dels seixanta.

Cocentaina millora la senyalització al Parc Natural de la 
Mariola
NP Ajuntament de Cocentaina

E
ls treballs estan finançats amb 3.000 € pel departament 

de Turisme i la seua instal·lació la coordina el Centre 

Excursionista Contestà.

Per tots és conegut que Cocentaina disposa d’un entorn 

únic amb espais naturals ideals per a la pràctica del 

senderisme. Precisament un dels senders més freqüentats 

pels usuaris, la ruta PR-CV 37, ha estat l’escollida per part 

del departament de Turisme de Cocentaina i el Centre 

Excursionista Contestà per a millorar la seua senyalització.

En aquest aspecte, des del consistori s’ha realitzat una 

inversió de 3.000 € en l’adquisició de pals de fusta i senyals 

direccionals que aniran col·locats al llarg dels 17,5 km de 

recorregut del PR-CV 37. Una ruta circular amb 670 m de 

desnivell i 6 hores de durada que té l’inici a l’àrea recreativa 

de Sant Cristòfol i passa per llocs tan emblemàtics com les 

Huit Piletes, el Mas de Llopis, l’alt del Montcabrer o el Refugi 

de les Foietes. La instal·lació per part del Centre Excursionista 

Contestà s’allargarà durant tot el mes de febrer.

Des de l’ajuntament s’ha valorat molt positivament aquesta 

actuació i s’agraix profundament la col·laboració del Centre 

d’Estudis Contestans, ja que amb les dades enregistrades 

des de l’inici de la pandèmia s’ha detectat una major 

afluència d’usuaris que visiten els diferents espais naturals 

com a alternativa d’oci saludable.

El regidor de Turisme, Iván Jover, ha declarat que «el 

manteniment i la senyalització del senders homologats és 

fonamental a l’hora de millorar les condicions del propi 

sender, com també informar i garantir la seguretat dels 

propis usuaris. Per una altra banda, també es preveu 

properament actualitzar i renovar el fullets de mà perquè 

els turistes tinguen més informació».
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L’Ajuntament de Cocentaina presenta les noves rutes de 
turisme per a 2022
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’ajuntament de Cocentaina per mitjà de la regidoria 

de Turisme va presentar de manera oficial en la Fira 

Internacional de Turisme de Madrid (FITUR), la nova 

programació de rutes que hi ha previst traure al llarg del 

2022. En total s’han programat 8 rutes temàtiques per 

a reivindicar el patrimoni històric, cultural i natural que 

atresora la vila comtal.

Precisament amb la finalitat de fomentar la promoció 

de l’enorme patrimoni cultural i històric s’ha programat 

per segon any consecutiu la «Ruta de la muralla», una 

ruta teatralitzada que permetrà descobrir l’antic traçat 

de la muralla medieval, així com també el naixement i el 

desenvolupament de la vila en el segle XIII. La segona de 

les rutes, «Cocentaina en guerra» té com a protagonista 

els refugis de la guerra civil dispersos per la població. 

Un recorregut pels carrers del municipi per a conéixer el 

desenvolupament de la guerra a la població i tot l’entramat 

de refugis que es va a portar a terme dins l’anomenada 

defensa passiva. Una altra ruta que cal destacar és la «Ruta 

d'art Barroc», una ruta diferent on conèixer les creacions 

més importants i belles d’art en edificis civils i religiosos que 

sorgiren entre els segles XVI al XVIII.

Cocentaina, a més, fa un aposta decidida per un turisme 

familiar, sostenible i en connexió directa amb el seu parc 

natural de la Serra Mariola. Per això, s’han programat rutes 

de senderisme local i intermunicipals; també es repetiran 

les jornades d’astroturisme que van tindre l’any passat una 

acollida magnífica. També el reg tradicional i els llavadors 

i les fonts del municipi es donaran a conèixer mitjançant 

una «Ruta de l’aigua» amb un recorregut amb bicicleta. Per 

últim, i no menys important, es treballa ja en la «II Jornada 

de Recreació Històrica», un esdeveniment multitudinari on 

van participar el passat desembre més de 500 persones i 

on es tracta de recrear de manera fidedigna com era la vida 

a la Cocentaina del segle XIII.

Segons el regidor de Turisme, Ivan Jover, les dates de les 

rutes prompte eixiran publicades i incideix en el fet que seran 

gratuïtes, tot i que serà necessari, en la major part, adquirir 

prèviament l’entrada en la web cocentaina.entrades.es. A 

més de les rutes esmentades, el regidor comenta que es 

preveu obrir al llarg de l’any els seus dos castells, el Palau 

Comtal i també el Refugi Antiaeri.

Cocentaina va votar el seu Pressupost Participatiu 2022 
del 21 al 27 de febrer
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 17 de febrer es va tancar el termini que 

tenien les persones interessades per a reformular 

les propostes no viables o bé per a presentar les 

al·legacions que consideraren oportunes a les propostes 

que havien presentat al Pressupost Participatiu de 2022.

Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament de Cocentaina, 

a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, 

ha anunciat que s’ha admés una de les al·legacions 

presentades, de manera que, finalment, seran dues les 

propostes viables que es podien votar en el període de 

votació que es va obrir el dilluns 21 i finalitzarà el diumenge 

27 de febrer.

Enguany, i a causa de la situació d’excepcionalitat 

provocada per la Covid-19, la votació va ser de nou 

únicament i exclusivament online. Recordem també que per 

a poder votar cal tenir 16 anys complits i estar empadronat 

o empadronada a Cocentaina.

Enguany, com a novetat, es pot seguir en temps real la 

votació de les propostes a través de l’enllaç següent: https://

www.cocentainaparticipa.com/ca/propostes

Tant la presidenta del Consell de Participació i alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa, com la regidora de 

Participació Ciutadana, Maria Teresa Valls, han animat a tota 

la ciutadania a participar en aquest procés de selecció per 

a triar la proposta més votada i poder començar a executar-

la, alhora que han reiterat, una vegada més, l’agraïment a 

totes les persones que han participat en l’edició 2022 del 

Pressupost Participatiu.
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El govern invertix més d’11.000€ en canvi d’il·luminació 
de baix consum
NP Ajuntament de Cocentaina

D
urant aquesta setmana passada s’ha estat canviant la 

il·luminació als carrers adjacents al col·legi Bosco II, 

com són el carrer Pare Arques, Serra Mariola, Pintor 

Requena, Poeta Josep Maria Carbonell, Roís de Corella, 

Músic Just Sansalvador i el carrer Músic Gustavo Pascual.

Aquest canvi ha consistit en la substitució de 50 unitats de 

grups òptics amb els quals s’ha reduït el consum de 125w a 

80w, complint així un dels objectius de l’auditoria energètica 

de l’enllumenat públic de 2021, i amb la normativa vigent 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 

exterior.

La modificació de la il·luminació ha estat amb càrrec 

al romanent de tresoreria de 2020 amb una quantitat 

d’11.500€. Des de fa un any aproximadament un dels 

objectius de la Regidoria d’Obres i Serveis ha estat i és el 

canvi del sistema d'il·luminació de tot el municipi, però cal 

actuar per zones, com en 2020, any en què es va actuar a 

l’avinguda Real Blanc o al carrer Colón.

L’objectiu fonamental del departament d’Obres i Serveis és 

complir amb els objectius de l’auditoria energètica i que ens 

ha de marcar el camí respecte a tots el canvis a desenvolupar 

quant a enllumenat exterior per tal de complir tots els 

reglaments i els protocols d’eficiència energètica. Cal recordar 

que en els pròxims mesos es procedirà a la substitució 

de més grups òptics en diverses zones del municipi.

Cocentaina demana a l’IVACE les ajudes de millora i 
modernització dels polígons industrials
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha demanat més de 

300.000€ en aquesta nova convocatòria de l’IVACE.

En aquesta ocasió, s’ha presentat un únic projecte 

projecte per acabar de dotar dels serveis essencials i que 

estiguen en igualtat de condicions tots els polígons. Millora 

de l’asfalt de tot el perímetre industrial del polígon de Sant 

Cristòfol, millora de la senyalització, millora de les arteries 

principals del polígons quant a reorganització del trànsit.

Amb aquest projecte i ja que en les pròximes setmanes 

s'iniciaran actuacions de millora en els polígons Algars, 

Llaona i en aquest mateix de Sant Cristòfol  canviant tota la 

il·luminació i els sistemes contra incendis del polígon com 

es va fer el passat 2019 al polígon de les Jovades i l’Alcúdia 

amb una inversió de més de 200.000€.

L’equip de govern no deixa enrere cap polígon del 

municipi, i és clar que per a dur endavant altres projecte 

que es preveuen en la convocatòria de l’IVACE, primer 

han de millorar-se les dotacions primàries conforme va a 

fer-se i tindre tots els polígons industrials amb les mateixes 

condicions, perquè apostem per la indústria contestana i el 

potencial industrial i econòmic que representen els polígons 

per a la localitat.
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L’ajuntament de Cocentaina present en l’assemblea 
general de l’Associació Esp nyola de Fires en FITUR

NP Ajuntament de Cocentaina

L’aplicació dels estrictes protocols de seguretat permet la celebració de fires garantint 
la seguretat d’expositors i visitants

L
'Associació de Fires Espanyoles (AFE) ha celebrat 

la seua Assemblea General a Madrid aprofitant la 

celebració de FITUR, Fira Internacional de Turisme, 

com ja és habitual.

Els membres de l'associació han repassat les activitats 

de 2021 i han aprovat els comptes anuals i el pressupost 

d'ingressos i despeses per a 2022, així com les activitats 

previstes per a enguany. L'Assemblea també ha ratificat 

la incorporació de tres nous membres, dos integrats en 

l'associació a mitjan últim exercici, C-IFECA, Consorci 

Institució Firal de Cadis (Jerez de la Frontera) i IFAB, 

Institució Firal d'Albacete, dels quals ja es va fer pública 

la seua admissió en el seu moment, i un altre incorporat 

aquest mateix any, EXPOCoruña, Institut Firal de la Corunya.

El president de AFE, Xabier Basañez, ha declarat ‘Després 

d'un any que considerem d'inici de la recuperació, del qual 

estem satisfets per haver pogut celebrar un significatiu 

nombre de fires, pensem que enguany es produirà una 

consolidació de l'activitat i que es podrà dur a terme un 

ambiciós calendari de fires i esdeveniments programats pels 

nostres socis. Per al nostre sector és una excel·lent notícia 

que les fires vagen celebrant-se i buidant els possibles 

dubtes que puguen albergar els expositors i visitants, atès 

que els recintes firals han demostrat ser espais segurs en 

els quals s'apliquen amb rigor els protocols sanitaris’.

L'Associació de Fires Espanyoles, entitat sense ànim de 

lucre que es va constituir en 1964, compta amb 31 membres 

associats i representa un 90% de l'activitat firal al nostre 

país. Les fires comercials a Espanya generen un impacte 

anual estimat en 13.000 milions d'euros (impacte directe, 

indirecte i induït), la qual cosa suposa una contribució al PIB 

nacional de 6.500 milions d'euros i la generació de 123.000 

ocupacions directes i indirectes. Espanya es troba entre els 

principals països d'Europa en matèria de fires, juntament 

amb Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit.

Oberta la inscripció en el curs «Valencià en línia»
NP Ajuntament de Cocentaina

U
n any més, la Regidoria de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Cocentaina, a través de l’Agència 

AVIVA de Promoció del Valencià, ha organitzat una 

nova edició de «Valencià en línia» i les persones interessades 

poden formalitzar la inscripció fins al pròxim 15 de febrer en 

el formulari que està disponible en la pàgina web municipal 

de cocentaina.es.

«Valencià en línia» és un curs de valencià gratuït i 

semipresencial en línia amb una classe setmanal, que no 

és obligatòria, i que s’impartirà per videoconferència en torn 

de matí o de vesprada.

L’objectiu general del curs és facilitar i potenciar 

l’aprenentatge del valencià a través d’activitats interactives 

en format digital que estan creades expressament per a 

treballar les habilitats comunicatives i superar amb garanties 

les proves de la JQCV, de la CIEACOVA o bé les de l’EOI.

La data límit per a formalitzar la inscripció és el 15 de febrer 

i el començament del curs està previst per al divendres 18 de 

febrer a les 11:00 h i a les 17:00 (segons l’horari que s’haja triat).

La duració del curs serà de febrer a maig de 2022.
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L’Ajuntament de Cocentaina anul·la la celebració al carrer 
del Carnestoltes 2022

NP Ajuntament de Cocentaina

La Regidoria de Tradicions de l’Ajuntament de Cocentaina anuncia, per a enguany 
l’anul·lació de la tradicional desfilada que any rere any s’ha fet pel Passeig del Comtat

M
alauradament, Cocentaina no recupera encara 

la normalitat en la celebració del seu tradicional 

Carnestoltes, ja que en aquest 2022 s’ha preferit 

de nou evitar aglomeracions i garantir la seguretat. Per 

això, després de diverses reunions i converses amb els 

centres educatius, s’ha decidit anul·lar, en un exercici de 

responsabilitat col·lectiva, la tradicional celebració que 

consisteix en una espectacular desfilada de disfresses que 

arranca des de la part alta del Passeig i acaba a la plaça del 

Pla, on sol organitzar-se un berenar i una discomòbil per a 

totes les persones participants. 

Per tant, caldrà esperar a l’any 2023 per a poder tornar 

a disfrutar d’aquesta festa que ompli de color i de diversió 

els carrers de Cocentaina. No obstant això, en cada centre 

educatiu hi ha previstes diferents activitats per a celebrar 

aquesta festivitat tan tradicional en el nostre calendari anual. 

La regidora de l’àrea, Paqui Ruiz, lamentava profundament 

aquesta anul·lació, però insistia en el fet que «estem en 

un moment d’incertesa sanitària i la nostra responsabilitat 

com a administració pública és garantir la seguretat de tots 

i de totes».

En aquest 2022, carnestoltes s’hauera celerbat a 

Cocentaina divendres 25 de febrer. La decisió, pressa 

amb molta moderació responsabilitat, ha generat diverses 

opinions, però s’ha preferit tindre prudència i aconseguir 

evitar majors contagis que després haguem de lamentar. 

A hores d’ara, des de la regidoria de tradicions es trablla 

en la festa dels Nanos, que aquest 22 sí que eixirà al carrer.

L’Ajuntament de Cocentaina demana precaució a l’hora 
d’abocar les restes de les xemeneies als contenidors per 
a evitar incendis
NP Ajuntament de Cocentaina

T
ots els anys a l'hivern es produeixen incendis en 

contenidors causats per brases o cendra mal apagada 

que provoquen importants danys en el mobiliari urbà, 

un fet que comporta una despesa econòmica extraordinària, 

a banda de ser necessària la intervenció dels Bombers i de 

la Policia Local, aquestes imprudències poden representar 

també un risc potencial per a les persones pel fet que en moltes 

ocasions hi ha vehicles estacionats a la vora dels contenidors.

Aquests incendis es poden evitar si es compleixen una 

sèrie de recomanacions. Per aquest motiu, l’Ajuntament 

de Cocentaina vol recordar a veïns i veïnes l'obligació 

de depositar les brases o la cendra de xemeneies, llars, 

brasers i estufes en els contenidors només quan estiguen 

completament apagades, a més de la precaució de depositar 

les brases en un recipient metàl·lic durant almenys 24 hores 

abans de depositar-les en el contenidor.
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Taller empleo dinàmic-Cocentaina

E
l Taller Dinàmic-Cocentaina va començar el 21 

d’octubre de 2021 i tindrà una durada d’un any, fins 

al 20 d’octubre de 2022. Estos projectes es configuren 

com a programes mixtes d’ocupació i formació, alternant 

la formació teòrica amb la pràctica, i que promoguts 

principalment per entitats locals, tenen com a objectiu 

incrementar l’ocupabilitat de persones desocupades 

registrades en els serveis públics d’ocupació amb la finalitat 

de facilitar la seua inserció laboral. Al programa participen 

un total de 12 persones, 10 alumnes-treballadors: Norma 

Prats, Rafael Santonja, Carmen Camallonga, Analía Cervera, 

Wafae Chenni, Rubén Torró, Lucía Martínez, Cindy Salas, 

Rocío Lozano i Zaira Romeu, docent Maria Pérez i directora 

Marián Castelló.

Marián Castelló Escoda

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

S’inclouen dues especialitats consecutives de la mateixa 

família professional, serveis socioculturals i a la comunitat. 

El primer certificat de professionalitat és “Dinamització 

d’activitats de temps lliure infantil i juvenil” de nivell 2, i la 

competència general del certificat és organitzar, dinamitzar 

i avaluar activitats de temps lliure educatiu dirigides a la 

infància i joventut, aplicant les tècniques específiques 

d’animació grupal i l’educació en valors. Els llocs de treball 

als que dona accés esta formació són: monitors/es de temps 

lliure educatiu infantil i juvenil, monitors/es de campaments, 

albergs de joventut, colònies, granges-escola i aules de 

natura, i monitors/es d’activitats en l’àmbit escolar. L’altre 

certificat, “Dinamització, programació i desenvolupament 

d’accions culturals” és de nivell 3 i la competència general 

del certificat és dinamitzar, programar i desenvolupar 

planificacions, programacions i accions culturals en espais i 

organitzacions dedicades a la creació i consum cultural. Els 

llocs de treball als que dona accés són: tècnic/a de serveis 

culturals i animadors/es culturals.

El Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina ve a cobrir una 

necessitat i un servei per a la nostra població de monitors/es 

d’oci i temps lliure infantil i juvenil, així com d’animadors/es 

culturals, amb una formació adequada per a desenvolupar 

activitats lúdiques i alhora educatives. Una alternativa, o 

un complement a les noves tecnologies per a fomentar la 

socialització i les relacions humanes tan necessàries en 

una etapa molt important a la vida de les persones. Tot 

amb jocs i activitats que, utilitzant tècniques actuals, reprén 

també costums tradicionals, aprenentatge en valors com la 

integració, la igualtat, la no discriminació, i el coneixement 

de l’entorn, per a un complet desenvolupament psicològic, 

afectiu i social.
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Resposta a les acusacions d’EU-UP al Grup Popular

A 
l'últim Plenari la portaveu d'Unides Podem Esquerra 

Unida va voler vertir sobre una regidora del Grup 

Popular l'acusació de què aquesta no acudia a les 

comissions. En concret es va remuntar fins a 2019 per a 

citar totes les comissions a les quals no havia pogut assistir; 

5 en total. Omitint que es tracta de faltes justificades per la 

faena que realitza la regidora popular, ja que es docent i en 

ocasions molt puntuals no ha pogut assistir fent-ho enlloc 

el suplent que tenim designat per a substituir-la.

La portaveu d'EU-UP demana que el president de la 

comissió òbriga un expedient sancionador per aquest motiu.

Eli NO demana obrir cap expedient sancionador al regidor 

de Col·lectiu Compromis que ha faltat a 5 Comisions de 

Comptes, a 4 Comisions de Dinamització i a 6 Plenaris 

Municipals. A Eli li pareixen intolerables les 5 comissions 

a les que falta la regidora popular, però no li sembla ni 

mínimament greu tindre el seu despatx tancat durant... ¿1 

any? ¿2 anys? Nosaltres que assistim amb normalitat, no 

l'hem vist obert des d'abans de la pandèmia.

La portaveu d'EU-UP va assegurar al Ple que no anava 

al seu despatx per la pandèmia: sí, a febrer de 2022 quan 

absolutament totes les oficines de l'Ajuntament operen amb 

normalitat des de fa més d'un any. Incloguen tota l'atenció 

Grup Municipal Popular

pública al SIC, al jutjat de pau, a les oficines tècniques... 

una raó de dubtós pes. Després diu que és per la seua salut 

mental, i si és així li desitgem una prompta recuperació 

perquè la salut mental és important cuidar-la, però, no 

obviem que això es tractaria en tot cas d'una justificació, 

com la que nega per als seus companys.

Per últim una reflexió: la política és transitòria i la feina 

d'un regidor s'ha de compaginar amb l'activitat prèvia que 

realitzava perquè l'afer polític no li cause un perjuí personal 

quan esgote el seu mandat d'injustificable envergadura. 

Especialment quan es designen suplents que poden assistir 

puntualment a les comissions quan no puga el titular. Però 

entenem que la regidora d'EU-UP no ho entenga. En tot cas 

li animem que comprenga el valor de compaginar la política 

amb el treball i del grandíssim actiu per a la democràcia 

suposa tindre polítics que ho fan, siguen del color que 

siguen.

El Partit Popular presenta les propostes per als pressupostos
Grup Municipal Popular

E
l Partit Popular ha elevat al coneixement de la regidoria 

competent en matèria pressupostària les propostes 

per als propers pressupostos. La formació planteja 

diverses àrees d'actuació que resulten en un bloc d'idees 

executables i realistes.

L'adquisició d'immobles per a la Policia Local degut a que 

els nostres agents necessiten ampliar de manera urgent els 

metres quadrats que tenen a la seua disposició. En diverses 

ocasions han fet conéixer als membres de la corporació les 

seues necessitats i considerem important atendre-les. La 

instal·lació de gespa artificial per a la piscina municipal, 

més uniforme i que possibilita la reducció de les tasques 

de manteniment. Un estudi per a la remodelació del Carrer 

Convent, és tractaria d'una actuació global sobre ampliació 

de voreres, igualació de nivells, revisió de l'estat de l'asfalt 

i al recondicionament del punt d'eixida dels escolars. 

Vestuaris per al Camp de la Via i equipaments de reparació 

bicicletes per apropar-nos a un major grau d'integració amb 

els estàndards de mobilitat actuals. 
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Col·lectiu-Compromís proposa més horaris i una parada 
en l’Hospital per a l’autobus comarcal
El Col·lectiu-Compromís considera deficient l’actual servei de bus entre 
Muro, Cocentaina i Alcoi i demana millores a la Conselleria de Territori

L
’actual servei d’autobus comarcal entre Muro, 

Cocentaina i Alcoi deixa molt que desitjar. Retards, 

eliminació d’horaris i escasses freqüències són alguns 

dels problemes que s’acumulen amb el pas del temps i que 

no s’han solucionat.

Davant aquesta problemàtica, el Col·lectiu-Compromís 

ha presentat una moció per al pròxim ple de l’Ajuntament 

de Cocentaina per instar a la Conselleria de Territori a 

millorar el servei. Des de la coalició contestana aposten 

per més freqüències, més parades com la de l’Hospital 

i intermodalitat amb altres línies comarcals. Així com, 

informació digital actualitzada dels pròxims busos a la línia.

Per al portaveu del Col·lectiu-Compromís a l’Ajuntament, 

Jordi Pla, “l’actual servei de bus comarcal deixa molt que 

desitjar. S’ha de millorar. És necessari millorar aquest servei 

i apostar per aquest servei públic.”

“No entenem com no hi ha una parada a l’Hospital o com 

hi ha tan poques freqüències. S’ha d’apostar pel transport 

públic i pel bus de la comarca. A millor servei, més gent 

NP Col·lectiu-Compromís

l’utilitzarà. No podem deixar abandonat el bus comarcal. 

Per això, és necessari que l’Ajuntament de Cocentaina 

s’implique”, explica Pla.

Des del Col·lectiu-Compromís aposten per un servei 

d’autobus que vertebre la comarca i done un servei de 

qualitat a la ciutadania per primar el servei públic i la lluita 

contra el canvi climàtic.

Col·lectiu-Compromís proposa un lloc de càrrega i 
descàrrega en el carrer Major
El Col·lectiu-Compromís explica que han sol·licitat en comissions informatives que 
s’habilite un espai de càrrega i descàrrega en el carrer Major per evitar molèsties en 
hores comercials
NP Col·lectiu-Compromís

A
mb la finalitat d’acabar amb les retencions que es 

generen en les últimes setmanes en el carrer Major, 

el Col·lectiu-Compromís proposa habilitar un espai de 

càrreca i descàrrega en la zona.

Des de la formació expliquen que abans hi havia diferents 

espais de càrrega i descàrrega i que ara, ja no hi ha. Aquest 

fet genera molèsties al veïnat, comerços i persones que es 

desplacen, ja que s’interromp el tràfic a l’interferir el pas 

del carrer Major.

“Proposem que es facen zones de càrrega i descàrrega en 

el carrer Major. És millor per als comerços i per al pas del 

carrer”, explica Jordi Pla, portaveu del Col·lectiu-Compromís 

a l’Ajuntament de Cocentaina.

“En les últimes setmanes es generen embosos en el carrer 

Major per la manca de zones de càrrega i descàrrega. És 

necessari que hi haja per no interrompre el pas del carrer 

Major i per donar facilitats a la gent i als comerços”, afirma 

Pla.
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Boira o fum?
NP Col·lectiu-Compromís

D
esgraciadament, estem veient a les imatges el núvol 

de fum que ens envolta dia darrere dia i especialment 

els caps de setmana durant tot l’hivern, com a 

conseqüència fonamentalment de la crema de restes 

agrícoles.  

Al produir-se la crema s’allibera a l’atmosfera el CO2 de les 

plantes i el arbres. Això produeix dos problemes: augmenta 

com es evident la concentració de CO2, amb el que suposa 

per al canvi climàtic, i l’aire que respirem es de pitjor 

qualitat. De les dos formes té incidència en la nostra salut. 

Especialment en les persones amb problemes pulmonars. 

Estem davant d’un problema que té fàcil solució: en lloc 

de cremar, s’hauria de triturar. Tal com es recomana des de 

totes les instàncies. D’esta forma, el CO2 es fixa a la terra i es 

beneficiós per al medi i, al no cremar, no es produeix fum i 

no afecta a les persones i als animals que l’hem de respirar. 

Triturar les restes es més barat, més segur (evitem el 

risc d’incendi) i més beneficiós per a la salut i per al medi. 

A pesar de tot això i d’haver-ho reclamat des del grup 

municipal del Col·lectiu 03820-Compromis en nombroses 

ocasions des de fa anys, no hi ha forma que l’equip de govern 

del nostre Ajuntament pose en marxa un servici a demanda 

gratuït de trituradores, com ja està fent-se en altres municipis 

com Ontinyent o Alzira. A què espera l’Ajuntament per a 

donar un pas endavant en la defensa del medi ambient i 

de les persones de Cocentaina? No diuen que les persones 

són lo primer? Doncs bé, que ho demostren. Nosaltres 

continuarem reivindicant el servei de trituradores fins que 

siga una realitat.

Col·lectiu-Compromís demana a les entitats bancàries 
milloren el servei a les persones

NP Col·lectiu-Compromís

El Col·lectiu-Compromís presenta una moció a l’Ajuntament de Cocentaina per instar 
a la banca a millorar l’atenció a la ciutadania

E
n els últims temps la prestació i la qualitat dels serveis 

bancaris presencials a la ciutadania s’han reduït de 

forma extraordinària. Un procés que s’ha vist agreujat 

per la digitalització, les fusions i també per la pandèmia, 

amb la implantació de la cita prèvia, les limitacions d’accés 

a les oficines i les restriccions d’horaris d’atenció.

“Aquesta és una situació que afecta la població en general, 

però sobretot, als col·lectius de persones majors i amb 

diversitat funcional, que veuen els seus drets vulnerats per 

la manca d'una atenció específica que els ajude a exercir-los 

de forma adequada i segura. Amb aquest fenomen es posa 

de manifest una notable manca d'ètica per part d’aquestes 

entitats amb l’abandonament de serveis i l’aplicació de 

quotes abusives. Sense dubtes, estem davant d’una 

situació de maltractament als col·lectius més vulnerables 

i, en definitiva, a la població en general”, explica Jordi 

Pla, portaveu del Col·lectiu-Compromís a l’Ajuntament de 

Cocentaina.

Pla argumenta que “és evident, i el debat respecte a com 

s’ha d'actuar està obert al carrer, que el servei que ofereixen 

els bancs a les seues clienteles ha empitjorat al llarg dels 

darrers anys. Amb la fusió de les entitats bancàries s’ha 

anat reduint l’oferta, creant un escenari en què hi ha menys 

competència, el qual ha propiciat que els bancs tinguen 

molta més capacitat d’imposar les seues condicions als 

usuaris, despersonalitzant el servei d’atenció al client.”

A més a més, “la digitalització i les fusions han provocat el 

tancament de sucursals. Les conseqüències de la pandèmia 

han provocat una limitació d’horaris de l’atenció al públic 

i la derivació cap a la cita prèvia i els gestors. La banca en 

línia i la reducció de personal obliga els usuaris a operar 

a través dels caixers automàtics, del telèfon mòbil i de 

l’ordinador. Aquest fet, que afecta a tots els ciutadans, té 

una major afectació a les persones d’edat avançada (que 

no estan acostumades a utilitzar les noves tecnologies) o a 

les persones amb diversitat funcional.” raona Pla.

Per això, des del Col·lectiu-Compromís han presentat una 

moció a l’Ajuntament de Cocentaina perquè s’inste a les 

entitats bancàries a què oferisquen atenció personalitzada 

en finestreta durant l’horari que les oficines estiguen obertes 

al públic, per tal de facilitar una atenció més comprensible 

a la ciutadania i ,en particular, a la gent major i a persones 

amb diversitat funcional. Així com, que les entitats bancàries 

no cobren comissions per conceptes derivats del servei 

d’atenció a les persones que no tenen les habilitats per poder 

fer, de forma autònoma, les diferents gestions en els caixers 

automàtics i que s’aplique una tarifació social en l’aplicació 

de comissions, en funció de les característiques de cada 

client. També, des del Col·lectiu-Compromís proposen la 

instal·lació de caixers automàtics a les pedanies o barris de 

Cocentaina que queden més lluny de l’abast de les oficines 

d'aquestes entitats, per tal que les persones que hi visquen 

puguen fer els tràmits més bàsics.
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Rafa Briet, únic candidat a la Secretaria General del PSPV 
de la comarca
Redacció

E
l socialista contestà Rafa Briet (alcalde de la Vila Comtal 

entre 2007 i 2015) ha presentat la seua candidatura 

per a revalidar el càrrec de Secretari General dels 

socialistes de la Muntanya. Ara com ara, és l’única que 

concorre en aquest procés congressual el qual se celebrarà 

a la fi del mes de març.

Cal recordar que el Partit Socialista segueix el procés de 

renovació d’òrgans i, després del Congrés Provincial celebrat 

el passat 5 de febrer, ara arriba el moment de les diferents 

comarques d’Alacant.

Aquesta candidatura, segons asseguren els socialistes 

de la comarca, mostra la unitat del partit entorn de l’actual 

secretari general comarcal, per a poder així continuar 

amb el projecte iniciat en l’anterior congrés. Un projecte, 

afirmen, amb la mirada posada ja en les pròximes eleccions 
municipals del 2023 on l’objectiu és governar en la majoria 

dels pobles de l’Alcoià i el Comtat.

E
l contestà Quino Palací ha sigut triat recentment com a 

coordinador del comité d'estudis d’ INECA. Cal recordar 

que aquest Institut d'Estudis Econòmics de la província 

d'Alacant, que gaudeix de gran prestigi, aprofundeix en 

l'elaboració d'informes i estudis exhaustius en tot el que a 

l'economia alacantina es refereix.

El propi Quino Palací assegura que afronta aquest repte 

amb molta il·lusió i amb moltes ganes que les comarques de 

l'Alcoià i el Comtat estiguen representades en INECA. A més 

remarca la important labor que exerceix l'Institut d'Estudis 

Econòmics d'Alacant en el conjunt de la nostra província 

“d'ací sorgeixen daus, informes i conclusions molt útils 

per a l'anàlisi de la macro i la microeconomia de la nostra 

província“, assegura.

Recordar que Quino Palací és fundador de l'empresa 

Crea360, consultora localitzada a Cocentaina. A més ha 

presidit organismes com la Federació de Joves Empresaris 

de l'Alcoià i el Comtat (JOVEMPA). Actualment, i en el terreny 

esportiu, presideix en club de hándbol femení de Muro, 

recolzant així, l’esport femení en la comarca.

Tanmateix, el passat 21 de febrero, Quino va estar en el 

"I Fòrum d'alcaldes de la província d'Alacant" organitzat per 

la Diputació d'Alacant on va tindre l’oportunitat d’acostar 

El contestà Quino Palací és el nou coordinador del Comité 
d’Estudis de INECA
Redacció

l’Euromunicipalismo  als municipis de la provincia. Segons 

Palací “els Fons Europeus no es pesquen, els municipis 

han de tindre estratègies clares i precises per a poder-los 

destinar als seus territoris”.
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XXII Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina
Joan Jover i Domínguez

D
e nou el teatre ha tornat a ser el principal protagonista 

del mes de febrer. Després d’un any culturalment fosc 

a causa de la situació, que de sobra tots coneixem, 

torna la Mostra de Teatre Amateur «Vila de Cocentaina» al 

Centre Cultural el Teular en la seua 22 edició, una mostra 

organitzada amb molta cura i la il·lusió que caracteritza 

al grup amfitrió, Teló Teatre, sota la presidència de Saül 

Santonja. Tanmateix, la mostra compta amb el total 

recolzament de l’Ajuntament de Cocentaina.

Encetaren la mostra el diumenge 6 de febrer a les 12 

hores, amb una peça còmica que va estar interpretada 

pel grup de teatre «Clowdestino teatro» d’Alacant, amb 

l’obra «Cachivaches», dedicada al món infantil. L’acció és 

desenvolupa esperant el servici d’un camió de mudances i, 

durant l’espera, els protagonistes viuen en un món imaginari 

de monstres i gegants així com també, embarcats en un vell 

vaixell, van travessar un mar embravit i rebolicat, causat per 

una forta tempesta. Susana i Vicky van saber transmetre als 

més menuts totes aquestes vivències plenes de fantasia i 

els van fer participar en l’obra.

El dissabte 12 vam poder gaudir d’una gran escenografia a 

càrrec del grup Teatre Circ d’Alcoi, amb l’obra «La tortuga de 

Darwin»; abans de res, voldria ressaltar l’excel·lent actuació 

dels protagonistes, sota la direcció d’Adolfo Mataix. Així 

mateix, cal destacar la magistral interpretació de l’actriu 

«socarrà», Dolo Martí, amb el paper de Harriet, «la tortuga». 

L’obra està basada, en la teoria evolutiva del naturalista i 

biòleg anglès Charles Darwin. Una peculiar anciana arriba 

a la casa d’un eminent professor d’història, i li retrau la 

inexactitud de les dades del seu llibre, el qual, es queda 

bocabadat quan li diu que és Harriet, la tortuga que va viatjar 

amb Darwin des de les illes Galápagos, la qual ha evolucionat 

fins a convertir-se en la que és en l’actualitat. El professor 

va trobar en aquesta vella un arxiu vivent de la història més 

recent, on les maleïdes guerres i les desigualtats sempre han 

sigut un malson per a la humanitat, que ens fan reflexionar 

que, en les guerres, no hi ha guanyadors ni perdedors, tan 

sols hi ha víctimes que sobreviuen amb aquestes tragèdies, 

les quals, les persones no acabem d’aprendre mai.

La més cordial enhorabona a Teatre Circ per la magnífica 

interpretació de l’obra, i haver-nos fet gaudir d’una agradable 

nit de teatre.  

La cloenda de la 22a edició de la Mostra de Teatre amateur 

Vila de Cocentaina va anar a càrrec de Teló Teatre: abans de 

la representació, Saül Santonja, en nom de Teló Teatre, va 

donar les gràcies a tot el públic present, com també a totes 

les entitats que han fet possible aquesta edició, i en particular 

a l’Ajuntament de Cocentaina pel seu incondicional suport. 

Tant la presidenta de la Federació Valenciana de Teatre com 

l’alcaldessa, van encoratjar a Teló Teatre a continuar amb 

aquesta tasca en favor del teatre.

L’obra que van posar en escena, «Berenàvem a les 

fosques», escrita per Josep Maria Benet i Jornet, ens narra les 

penúries de la postguerra i es centra en un grup de persones 

de la classe obrera que representen diferents actituds 

individuals. Arran d’una carta i les diferents respostes de 

les protagonistes de les dues famílies enfrontades, reviuran 

l’època d’una societat convulsa de la dècada de 1950, plena 

de misèries, amors, enveges i enganys, que van marcar per 

sempre les seues vides.

Tots els actors que van actuar en aquesta peça teatral, 

comandats per Joan Aura, que es va estrenar en aquesta 

nova faceta com a director, van estar a l’altura interpretativa, 

a la qual, ens tenen acostumats, i que no van decebre a 

ningú del públic que omplia la sala del Teular. 

Teló Teatre, amb el seu treball i la seua constància, ha fet 

possible un any més que tots gaudirem de la 22a Mostra 

de Teatre Amateur. A tots ells, la més cordial enhorabona.
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Palau Comtal, joia i tresor de Cocentaina
Redacció

C
om han pogut llegir en pàgines anteriors, el divendres 

4 de febrer, el nostre Palau acollia la presentació del 

Pla director de l’immoble, ho feia en roda de premsa 

i amb la presència de la Diputació Provincial d'Alacant i 

l'Ajuntament de Cocentaina.

Ens trobem, sens dubte, davant d'una de les joies 

arquitectòniques del gòtic i renaixement valencià. El Palau 

és una residència senyorial fortificada que inicià la seua 

construcció al segle XIII amb el domini del cavaller Roger 

de Llúria, almirall de la flota de la Corona d'Aragó i de Sicilia. 

L'aspecte que presenta actualment aquest monument 

emblemàtic és el resultat de contínues construccions i 

reformes. La ubicació no està realitzada a l'atzar, ja que 

es troba ubicat a la vora del barranc del Sord, una situació 

privilegiada per a controlar les vies d'accés a la població i 

reforçar, juntament amb el Castell, la Vila de Cocentaina. 

L'origen del Castell data de principis del segle XIV com 

a fortificació, mantenint la planta quadrangular que es 

conserva avui dia. Més endavant, la compra de la Vila de 

Cocentaina en 1448 per part de Ximén Pérez de Corella 

causa un impacte directe en aquest monument. Primer, 

va canviar l'aspecte d'aquest i el va transformar en Palau, 

incloent-hi la decoració de les sales interiors amb estils 

barroc i renaixentista.

Finalment, després de presenciar el Miracle de la Mare 

de Déu, els Corella van construir adherit al mateix Palau un 

monestir de monges Clarisses al segle XVII.

Recordem també, que el cavaller almogàver d’origen 

calabrés, Roger de Llúria va ser el primer senyor feudal 

de Cocentaina. Era un militar que va rebre l'any 1272 la 

concessió del poble de Cocentaina, privilegi atorgat pel rei 

Jaume I. Ell va ser l'impulsor de l'edifici del Palau, aprofitant 

les restes d'una fortalesa àrab del S. XII.

Sabem que el nostre edifici és, al costat del Castell 

emblema de Cocentaina. El Palau és el millor escenari que 

tenim per a les festes i tradicions, la capella del Palau va 

albergar el Miracle de la Verge que es va convertir en Patrona 

i l’alcàsser és el lloc on s’enceta la trilogia morocristiana 

en honor a Sant Hipòlit amb la interpretació de l’himne de 

Festes i el punt on s’inaugura la Fira de Tots Sants. Sense 

oblidar la gran quantitat de concerts i teatres que alberga 

el seu pati.

Des d’aquestes pàgines, hem volgut parlar amb el regidor 

de cultura i turisme Ivan Jover, per saber d’aquest Pla 

director i al temps, volem fer un Passeig per recordar tot el 

que podem visitar al Palau de Cocetaina.

-Ivan, En què consisteix el Pla Director del Palau?

-Els edificis històrics experimenten alteracions al llarg del 

temps en funció dels usos als quals han estat sotmesos 

durant la seua vida. El Pla Director té com a objecte analitzar 

i estudiar les diferents fases i modificacions en la construcció 

del Palau, així com també identificar les patologies que 

presenta l’immoble a fi d’establir les pautes que marcaran 

les futures actuacions per a la seua conservació i posada 

en valor.

-Quins beneficis tindrà sobre l’immoble?

-Els plans directors constitueixen documents de primer 

ordre per a la posada en valor de béns patrimonials. Aquest 

document fa un diagnòstic de l’immoble i marca quines són 

prioritàries mitjançant diverses fases d’actuació, les mesures 

que cal prendre per a restaurar, conservar i posar en valor 

aquest Bé d’Interès Cultural. En aquest sentit, el Pla Director 

permetrà millorar les condicions de manteniment de l’edifici, 

l'accessibilitat, la seguretat i la interpretació d’aquest.

-Quines seran les actuacions més immediates?

-L’equip redactor ha previst un programa d’actuacions que 

s’ha de desenvolupar en tres fases. La primera d’aquestes 

fases es centra a dotar d’accessibilitat la planta baixa de 

l’edifici, crear un punt d’evacuació a la zona sud-oest i 

tractar les diferents patologies que afecten l’immoble. A la 

següent fase es continuarà amb els treballs arqueològics per 

a recuperar i restaurar la fusteria original i els paraments 

verticals de les sales; a més, s’incorporarà un elevador 

per a facilitar l’accessibilitat i es treballarà en un projecte 

museogràfic. En l’última de les fases, es substituirà el 

paviment ceràmic i laminat no original, s’intervindrà en els 

sostres i en les estructures de totes les sales, s’incorporarà 

una il·luminació coherent i es crearà un magatzem i un 

laboratori d’arqueologia.

-En què afectarà el Pla director quant al dia dia del Palau? 

Continuaran fent-se activitats al pati?

-Sense dubte que comportarà una millora en tots els 

aspectes. Sempre hem entès que el Palau Comtal és un 

referent cultural de primer ordre, un espai que ha permès 

que la cultura aplegue a tots els públics, i siga un element 

de cohesió i de transformació social. No podem desaprofitar 

aquesta gran fortalesa i continuarem treballant en la mateixa 

dinàmica, amb una programació àmplia i d’altíssima qualitat 

comptant sempre amb les entitats del poble.

-Què li costarà al poble el Pla Director?

En juny de 2018, l’Ajuntament de Cocentaina va subscriure 
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un conveni de col·laboració amb la Diputació d’Alacant per 

a la redacció del Pla Director, dotat amb un pressupost de 

50.000 euros i  finançat per aquesta entitat en un 60% amb 

una subvenció de 30.000 euros.

Ivan, destaquem ara en aquesta revista, algunes de les 

sales i obres que podem veure al Palau Comtal. (aquest 

informació la podem trobar en la pàgina de la regidoria de 

turisme)

ESCUT HERÀLDIC DELS CORELLA

Aquest escut d’armes, que pertany als comtes de 

Cocentaina, guarda una història excepcional. Es tracta 

d’una peça de marbre de Carrara que, segons els indicis, 

es va esculpir per a decorar el Palau Comtal per al primer 

comte de Cocentaina, Ximén Pérez de Corella, després de 

la presa de Nàpols en 1443. No obstant això, aquesta peça 

ja va ser treballada prèviament. Un estudi realitzat en 2015 

va identificar, al seu anvers, part d’un entaulament romà, 

que possiblement formava part d’un temple a l’època del 

primer emperador, August. Presenta una decoració amb 

una successió de bucranis (caps de bou) enllaçats per 

garlandes vegetals i, sens dubte, aquest marbre reaprofitat 

devia formar part d’un dels temples més importants de 

l’Imperi Romà

SALA DAURADA

Als segles XVI i XVII, el Palau Comtal sofrirà una sèrie de 

reformes importants adquirint, així, un as-pecte plenament 

renaixentista. Una d’aquestes reformes es centrarà a la sala 

ubicada a la primera planta de la Torre de l’Homenatge, on 

es construirà una volta de creueria estrelada de tercelets, 

que serà decorada a posteriori amb el que és considerat 

hui dia com el conjunt de pintura mural genealògi-ca més 

important de la Comunitat Valenciana. La Sala Daurada es 

una joia pictòrica, realitzada entre els anys 1613 i 1623, 

obra dels pintors Jerònim Rodríguez de Espinosa i, el seu fill, 

Jerònim Rodríguez de Espinosa, on s’exalta la importància 

del llinatge de la Casa Corella, mitjançant la narració de 

gestes on aquesta família va tenir un paper decisiu, tant 

per a la formació del regne de Navarra, com també en la 

expansió de la Corona d’Aragó. Lluita contra els sarraïns a 

Osca a la Batalla d’Alcoraz el 18 de no-vembre de 1096. El 

Rei Jaume I i Rodríguez Ruiz de Corella a la conquesta de 

València, el 9 d’octubre de 1238

Eiximén Pérez de Corella ajuda el papa Nicolau V a 

combatre els turcs, en agraïment els recompensa amb la 

taula de la Mare de Déu

Escena al campament italià de Piombino, on Eiximén 

Pérez de Corella formalitza la compra de la Ba-ronia de 

Cocentaina, agost de 1448.

 SALA AMBAIXADORS

 Des de novembre de 2002, després de la remodelació 

i adequació de la Sala d'Ambaixadors del Palau Comtal 

com a exposició museística, Cocentaina disposa d'un espai 

únic a la Comunitat Valenciana on es combina la qualitat 

arquitectònica i ornamental amb l'artística.

Les diferents obres exposades han sigut distribuïdes 

segons la transcendència artística, la temàtica i les 

dimensions. A la segona estança es pot contemplar el retaule 

de Santa Bàrbara, un dels testimonis millor conservats de la 

pintura italogòtica de la baixa edat mitjana (segona meitat 

del segle XIV). La tercera dependència està presidida pel 

retaule de Sant Antoni Abad, atribuït al pintor més destacat 

del renaixement valencià del sigle XVI nascut a Cocentaina: 

Nicolau Borràs.

A les estances annexes s'exposa el magnífic còdex 

manuscrit de la Bíblia, datat entre els segles XIII i XIV: 

les seues pàgines contenen belles il·lustracions figurades 

d'escenes i motius zoomòrfics, vegetals i geomètrics.

EL RETAULE DE SANTA BÀRBARA

Considerat un dels testimonis millor conservats de la 

pintura italogòtica a la Baixa Edat Mitjana, es trac-ta d’una 

pintura al temple, on s’ha volgut representar a través de 

dotze escenes narratives la conversió, el martiri i la mort 

de Santa Bàrbara. L’autoria d’aquesta excepcional obra 

és desconeguda, encara que al peu de la santa, al carrer 

central, s’ha pogut identificar a la seua donant, Sibil·la de 
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Fortià, que va ser reina d’Aragó i senyora de Cocentaina 

entre els anys 1378-1387, acompanyada a l'altra banda 

pel seu germà Bernat.

LA BÍBLIA SACRA DE COCENTAINA

Entre les peces més singulars que podem vore al Palau 

Comtal es troba aquest còdex manuscrit de la versió llatina 

de les escriptures, coneguda amb el nom de Vulgata. 

Escrita sobre un suport de vitel·la, es composa de trenta-

cinc quaderns entre deu i catorze folis i s’il·lumina amb 

tintes, pigments i pa d’or. La Bíblia Sacra fou donada a la 

vila de Cocentaina l’any 1405 pel rector de la parròquia de 

Santa Maria, en Jaime Gil Bachiller, que l’havia adquirida 

a Narbona mentre estava al servei de Benet XIII, conegut 

com al Papa Luna.

 SALA DE LES FINESTRES

 VICENT DE PAUL AGULLÓ SANCHÍS

Cocentaina (Alacant) 1932 - 1994

Agulló de Cocentaina, va nàixer a Cocentaina en 1932, 

formant-se a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de 

València i en la de San Fernando de Madrid, ampliant estudis 

a Roma i París, on va residir diversos anys.

La seva obra ha rebut nombrosos guardons i reconeixements 

en l'àmbit nacional i internacional: Premi de la Fundació 

Roig (1951), Premi d'Arts Plàstiques en la IV Exposició 

Montcada (1953), Primer Premi d'Escultura del Ministeri 

d'Educació i Descans, Madrid (1953), Premi II Biennal 

Hispanoamericana de l'Havana, Cuba (1953), Premi de la 

VIII Biennal de l'Esport, Madrid (1981), Premi Numisma a la 

medalla commemorativa del V Centenari del Descobriment 

d'Amèrica (1992). L'Ajuntament de Cocentaina ha volgut 

portar endavant la idea de retre homenatge a Vicente Agulló, 

format tant dins del territori de l'Estat espanyol com en altres 

països, però, a diferència d'altres artistes de la nostra vila, va 

desenvo-lupar una part important de la producció artística al 

poble natal. La família Agulló-Pastor conserva una important 

col·lecció de l'obra escultòrica cedida temporalment, en gran 

part, a l'Ajuntament de Cocen-taina mitjançant un conveni. 

L'exposició actual consta d'un total de quasi cinquanta 

obres, les quals representen tots els estils, materials i 

tècniques que l'autor ha utilitzat en l'execució de les diferents 

figures i formes.

Entre les diferents sales que alberga el Palau, i entre molts 

dels seus tresors, destaquem també la Sala de la Xemeneia, 

(en la mateixa planta que la Sala Daurada), posseeix una 

gran xemeneia de marbre, les sales dedicades a exposicions 

com la Sala de la Biga i finalment, i en la tercera planta es 

troba la Torre del Paraigua, nom que rep per la forma que 

té la seua estructura de sosteniment i també exclusiva a la 

Comunitat Valenciana.

Ja al Pati, hem de destacar la capella de Sant Antoni 

Abad que és el lloc on el 19 d’abril de 1520 es va produir el 

miracle de les 27 llàgrimes de sang. El retaule original, com 

han llegit, el poden visitar en la Sala d’Ambaixadors, allí, en 

la xicoteta ermita, hi ha una rèplica del mateix.
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XVIII Festival Passet a Passet del Mal Passet de Cocentaina
NP Mal Passet

E
l dissabte 5 de març de 2022 tindrà lloc la XVIIIa edició 

del Festival Passet a Passet que organitza anualment 

la colla contestana de dolçaines i tabals Mal Passet. 

A les 19:30h i al Centre Cultural El Teular de Cocentaina, la 

colla Mal Passet oferirà un programa dirigit per Francisco 

Valor Lloréns i format per diferents gèneres com per 

exemple Stàrracos, marxa mora de Carlos Pellicer; Tractats, 

música incidental per al Tractat d’Almisrà, de José Rafael 

Pascual Vilaplana; o Cavalló, pas masero del contestà Iñaki 

Lecumberri.

A més, un conjunt de membres del Grup de danses 

Carrascal d’Alcoi ens acompanyaran i representaran un ball 

per a l’obertura Carrascal, composada per Francisco Valor 

Lloréns i dedicada al mateix grup.

Des de 2009 ja són 13 les edicions del Reconeixement 

Passet a Passet que la colla tenim el plaer de concedir a 

aquells que amb el seu treball valoren, dignifiquen i fan 

evolucionar la dolçaina o el tabal, a més de potenciar la 

música tradicional com a element cultural i musical dels 

nostres voltants. En aquesta edició rebrà el distintiu Pau 

Puig Olives, natural de Vinaròs.

Pau Puig és un referent i capdavanter actualment en la 

dolçaina a nivell de tènica, interpretació i investigació, així 

com el treball que ha realitzat amb la dolçaina en fa. L'any 

2011 finalitza els estudis superiors de dolçaina a l’ESMUC 

obtenint matrícula d'honor pel seu concert i treball de 

projecte final La Dolçaina: Nous recursos interpretatius. 

També toca altres instruments (gralla dolça i baixa, saxos, 

tarota de C i F, sac de gemecs, ney, bansuri, alboka, 

duduk...). Actualment és professor de dolçaina a l’Aula de 

Músiques de la Terra a Tortosa, a l'Aula de Sons de Reus 

i està fent una substitució com a professor de dolçaina al 

Conservatori Superior de Música de València. Musicalment 

participa amb el dúo Cati Plana i Pau Puig, amb l'OMAC, 

A Vore, Ganxets grallers del Baix Camp, Xarop de Canya, 

Solk, QuatreQuarts i la Suterranya.

El llibre del contestà Sergi Castillo, arriba al teatre amb 
la compañía Pot de Plom

L
a compañía de teatre Pot de Plom ha estrenat un nou 

espectacle al Teatre Micalet de València, un monòleg de 

Xavi Castillo titulat Yonquis del dinero, basat en el llibre 

del periodista i docent contestà Sergi Castillo Prats, 'Yonquis 

del dinero: las diez grandes historias de la corrupción 

valenciana'.  

El llibre és una crònica periodística de la història de 

la corrupció valenciana, amb importants novetats per 

al moment. Es va publicar el 2016, després d'esclatar 

l'escàndol del cas Taula i Marcos Benavent -autodefinit 

com el "yonqui del dinero". El text compta amb el pròleg de 

la periodista Mamen Mendizábal i amb la col·laboració de 

molts companys i companyes periodistes valencians. 

Amb la representació teatral d'aquesta obra, la companyia 

Pot de Plom celebra 30 anys damunt dels escenaris, el que 

S.C

permet a Xavi Castillo recuperar alguns dels seus moments 

més memorables. 

L'obra es representa al Teatre Micalet des del 9 al 27 

de febrer, i la companyia la portarà després per diferents 

poblacions del territori valencià.
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“Panta rei, Renaceres” Nova exposició de Moisés Gil a Cieza
Redacció

E
l passat dissabte 26 de febrer, Moisés Gil inaugurava 

una nova exposició al Museu Siyasa de Cieza. Els 

seus "homenets" i la seua màgia escultòrica ha estat 

requerida a Cieza, on l’espectador podrà gaudir d’una mostra 

de gran format.

“De l'impuls de la naturalesa al pensament crític” és el 

títol d’aquesta exposició de Moisès que estarà oberta 16 

d'abril de 2022.

Heràclit ha passat a la història com el creador de l'afirmació 

de l'esdevindre. La seua filosofia es basa en la tesi del flux 

universal dels éssers "Panta rei” tot flueix i en aquest fluir 

es troba la intenció escultòrica del treball que es presenta. 

Fonamentem l'obra en relació amb la naturalesa i la seua 

renàixer, en l'acte mateix de la “Floració de la Bresquillera” 

festivitat que se celebra a Cieza en aquesta data.

Arrelem la proposta escultòrica i gràfica al voltant 

d'aquests conceptes, emfatitzar i posar en relleu la relació 

de l'ésser humà amb renàixer significa un canvi, els canvis 

que ha produït, per exemple, la pandèmia en el nostre 

comportament, i amb quanta força hem eixit d'ella, o estem 

eixint i vencent al Sars COV-2, eixim amb una certa anarquia 

però tots a l'una, amb pensament lliure i no condicionat però 

amb un objectiu comú com cavall de Troia replet d'éssers 

(configurat d'aquests) a fi de buscar una vida millor, nova, 

renovada, feliç…

Les experiències escultòriques que es produeixen després 

de la percepció i reflexió d'aquest treball no pretenen 

conscienciar ni ensinistrar a ningú, tan sols, modestament, 

fan fluir el pensament crític de l'espectador, la reflexió 

entorn de les propostes escultòriques. Una de les intencions 

primordials és que l'escultura empatitze amb l'espectador 

i es fusione en un suport fefaent on poder secundar-se en 

els plantejaments i hipòtesis esdevingudes de la reflexió 

primera.

L'exposició es fonamenta en el creixement dels éssers 

humans tant a escala humana com personal, aquest 

creixement s'associa amb el renàixer, amb el continu 

aprenentatge de l'esdevindre diari, del seu voltant i sobretot, 

de la naturalesa.

Formalment es poden observar unes escultures figuratives 

de tall expressionista de gran grandària les quals estan totes 

relacionades entre si, en diferents actituds i posats que 

ajuden a entendre les intencions i necessitats primeres de 

l'ésser. Són unes escultures filosòfiques, segons Jesús Giner, 

on en el seu text apunta – … l'escultura de Moisès pot ser 

qualificada d'escultura filosòfic-conceptual perquè convida 

a la reflexió i a l'acció de l'individu… –

L'exposició consta de 10 escultures de gran format 

realitzades en resina acrílica amb pàtina plata brillant, en la 

zona de “la Peixera”; i en la planta baixa es distribueixen 10 

escultures de xicotet format sobre pedestal que, juntament 

amb un total de 28 dibuixos explicatius i esbossos en formats 

que van des d'A5 a A4, realitzats en resina, grafit, noguerina 

i corda sobre paper.

La mostra estarà oberta fins a 16 d'abril de 2022 i es podrà 

visitar en horari de: dimarts a dissabte d'11.00 a 13.30 i de 

17.30 a 21.00 Diumenges i festius de 10.30 a 14.00. Dilluns 

tancat. Per Setmana Santa romandrà tancat el Divendres 

Sant i el Diumenge de Resurrecció.
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Mireia Estepa i Ivan Jover es reunixen amb la secretària 
autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica i el 
director general de Qualitat Democràtica
Np Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 18 de febrer, l’alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, i el regidor de Cultura, Ivan Jover, es 

van traslladar a la Casa de les Bruixes d’Alacant, Seu 

provincial de l’Institut Valencià de Memòria Democràtica, 

per a mantindre una reunió amb Toñi Serna, secretària 

autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica en la 

Conselleria de Transparència, i amb Iñaki Pérez, director 

general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i 

Foment de l’Autogovern.

Durant la reunió es va tractar, entre altres assumptes, 

sobre el projecte de col·locació a Cocentaina d’una escultura 

dedicada a les víctimes de la Guerra Civil que va presentar 

el Fòrum per la Memòria Democràtica de Cocentaina, el 

qual ha estat un dels projectes escollits dins del Pressupost 

Participatiu de la Generalitat Valenciana. També des de 

l’ajuntament es va informar sobre la continuïtat del projecte 

de posada en valor del refugi antiaeri del Palau Comtal, així 

com totes les actuacions que es tenen previst fer al llarg de 

l’any, acollint-se a les ajudes destinades a memòria històrica. 

L'alcaldessa de Cocentaina va aprofitar el moment per a fer-

los entrega d’alguns exemplars del projecte educatiu «No 

oblidem», elaborat pel Fòrum amb la participació dels centres 

educatius de les comarques de l’Alcoià i el Comtat, la primera 

edició del qual ha estat subvencionada per la Regidoria 

d’Educació, que també encapçala la senyora Estepa, i 

que ja es troba distribuïda per les escoles i els instituts.

Tant el director general com la secretària autonòmica han 

volgut transmetre a l’ajuntament l’agraïment més sincer per 

la seua implicació en tots aquells projectes relacionats amb la 

memòria històrica, com també per la gran quantitat d’iniciatives 

realitzades i que es pretenen desenvolupar a Cocentaina, 

sent un dels municipis referents a tot l’àmbit valencià.

El regidor de Cultura Iván Jover, destaca que «des de 

l’ajuntament de Cocentaina s’està fent un treball important 

en la recuperació de la memòria històrica, perquè tot açò 

implica reconèixer i dignificar totes aquelles víctimes que 

lluitaren enèrgicament pels drets democràtics i la llibertat i, a 

més, entenem que és l’única manera de superar i construir 

un futur millor».
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El Fòrum per la memòria històrica i democràtica realitza 
l’assemblea anual ordinària
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

D
es del Fòrum per la memòria històrica i democràtica 

volem traslladar l'alegria de fer un altre any més de 

treball, un any treballant i somiant per traslladar la 

memòria dels nostres avantpassats, oblidats, duent endavant 

diferents projectes i múltiples activitats relacionades amb la 

memòria històrica.

El passat 20 de gener vam organitzar l’assemblea anual. 

En aquesta assemblea hem pogut fer balanç de les activitats 

fetes l'any 2021, i proposar les línies d’actuació per a l’any 

vinent. Cal destacar la participació de sòcies i socis del Fòrum 

en aquesta reunió, i també el bon ambient que s’ha donat.

Volem destacar la figura de la nostra Presidenta Sara 

Agulló que en la present assemblea ha deixat el càrrec, entre 

l’agraïment de totes les persones que formem part del Fòrum. 

Per aquest motiu, i amb l’aprovació de tots els membres de 

l’assemblea general, la junta del Fòrum estarà formada 

per: Àlex Barber President. Vicepresident: Francesc Jover. 

Secretari: Bernardo Reig. Vicesecretari: Joan Torregrossa. 

Tresorer: Eugeni Insà. Vocal Adjunt a tresoreria: Josep L. 

Selles. Vocal delegat Alcoi: Emili Blanes. Vocal delegat Muro: 

Ivan Torregrossa. Vocal delegat cultura: Luis Ardevinez. 

Després de deliberar les activitats i propostes dels nostres 

membres, així com la nostra capacitat potencial per realitzar 

els projectes plantejats, hem decidit dur endavant els 

següents projectes. Molts d’ells són la continuació del treball 

que ja estem fem des d’altres anys:

BANC DE LA MEMÒRIA ORAL: Continuarem treballant en el 

Banc de la Memòria Oral, per contribuir a mantindre viva la 

història del nostre passat recent i elaborar un arxiu d’història 

oral amb entrevistes i testimonis, històries de vida, vivències 

personals i familiars sobre la Segona República, la Guerra 

Civil, la dictadura franquista, l’exili, la lluita per les llibertats 

democràtiques o la transició espanyola.

ARXIU DOCUMENTAL:  Al llarg de l’any 2022 continuarem 

la tasca de fomentar l’estudi, la recerca i la difusió dels 

fets vinculats amb la memòria històrica, especialment 

d’aquells silenciats i ocults durant molts anys per causa de 

la repressió. Prosseguirem amb les sol·licituds d'expedients 

i també en habilitar un espai a l'Arxiu municipal on poder 

arxivar i organitzar tota la documentació i fons bibliogràfic del 

Fòrum, perquè siga pública i de fàcil accés i fomentar així 

el seu estudi i bona conservació. Per fer accessible aquesta 

documentació hem creat un espai web per facilitar la seua 

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

frummhidcocentaina/arxiu-del-fòrum

DIFONDRE EL PROJECTE EDUCATIU “NO OBLIDEM”:  Donar 

a conéixer el quadern i la web del projecte “NO OBLIDEM”, 

fent reunions amb professorat de les nostres comarques i 

amb altres col·lectius interessats en la memòria democràtica. 

Fomentar el seu ús a les aules dels centres d’educació 

secundària. També volem instaurar un concurs de treballs 

de recerca històrica i artístics entre l’alumnat dels instituts. 

Una altra forma de donar a conéixer el projecte “NO 

OBLIDEM” és organitzar una exposició de panells, perquè 

siga itinerant, i es puga portar a les diferents poblacions del 

Comtat i l’Alcoià.

HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME I LA GUERRA 

CIVIL: Aprofitarem l’acte d’inauguració del monument a les 

víctimes del Franquisme i la Guerra Civil, per reivindicar 

la memòria d’aquelles persones que lluitaren per la 

democràcia. El monument serà una realitat en el 2022, 

finançat dins dels pressupostos participatius de la Generalitat 

Valenciana. REALITZACIÓ D’UN DOCUMENTAL:

Continuarem amb el treball de realitzar un documental per 

reivindicar a aquelles persones que visqueren els anys foscos 

de la dictadura, patint diverses formes de discriminació i 

de represàlia per pertànyer a famílies de "rojos", obligades 

a no fer molt de soroll i patint en silenci, malgrat la seua 

curta edat, diverses represàlies per mostrar les vivències i 

conseqüències de la repressió franquista,proporcionant a tot 

aquest col·lectiu un reconeixement moral i al mateix temps 

es contribuirà a l’elaboració col·lectiva de la història local de 

Cocentaina i comarques del Comtat i l’Alcoià. CONTINUAR 

AMB ELS HOMENATGES A LES VÍCTIMES DELS CAMPS 

DE CONCENTRACIÓ NAZI: 

L’any 2021 es va poder fer, per fi, l’acte tantes vegades 

ajornat de lliurament de les plaques commemoratives de les 

persones de les nostres comarques que foren deportades als 

camps nazis durant la II Guerra Mundial. Tenim pendent, en 

2022, fer actes en cada una de les poblacions on nasqueren 

aquestes víctimes del feixisme col·locant aquestes plaques a 

llocs visibles dels seus llocs d’origen, fent així un homenatge 

a cadascuna d’aquestes persones que patiren la barbàrie 

feixista. 

PROJECCIONS DE DOCUMENTALS: Projecció del documental 

d'Emile Navarro «Setenta años de silencio. España, 

Memorias y Transmisión» al qual participa una família 

de Cocentaina. La pel·lícula s'estructura al voltant dels 

testimonis d'hereus dels vencedors i de descendents 

dels vençuts entrecreuats, amb cançons de Thomas 

Jiménez (el Comuner) i per rutes i carreteres de viatges 

a Espanya, paisatges d'altiplans, del Valle de los Caidos, 

de fosses obertes amb ossades, d'intervencions teòriques 

d'historiadors, de filòsofs, de memorialistes i de personalitats 

de l'exili republicà a França. Concretament, al documental 

participa una família de Cocentaina. També es projectaran 

altres audiovisuals com “Sacar a la luz. La memoria de 

las rapadas” un documental molt necessari per a donar a 

conèixer una forma de violència que patiren moltes dones, 

per les seues idees, o simplement per compartir les seues 

vides amb persones perseguides pel franquisme. Per 

donar la màxima difusió a aquest documental contactarem 

amb l’associació feminista Col·lectiu 8 de març. Farem 

projeccions públiques, i xarrades, de documentals que 

vagen estrenant-se al llarg de l’any que servisquen per a 

informar del patiment que portà la dictadura a la nostra 

societat, i per difondre els valors democràtics. 

RETIRADA DE PLAQUES FRANQUISTES ALS HABITATGES V.P.O.

Malgrat que la llei de Memòria Històrica aprovada 

l'any 2007 al Congrés espanyol; en l'article 15 especifica 

clarament que són les administracions públiques, en 

l'exercici de les seues competències, les que han de prendre 
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les "mesures oportunes" per a la retirada d'escuts, insígnies, 

plaques i altres objectes commemoratius d'exaltació de 

l'aixecament militar o de la repressió de la dictadura, 

continuen ben visibles, a moltes edificacions del Comtat i 

de l’Alcoià, plaques amb simbologia falangista. Per aquest 

motiu seguirem insistint que es complisca la llei de Memòria 

Democràtica.

REIVINDICAR LA CONSERVACIÓ DE LES RESTES DE 

L’OBSERVATORI ANTIAERI DE LA SERRETA. Un dels vestigis 

més oblidats de la Guerra Civil es troba al cim de la Serreta. 

Per aquest motiu volem realitzar una excursió a la Serreta, per 

reivindicar la restauració o reforçament de les restes de la torre 

de vigilància antiaèria, i si és possible col·locar una placa que 

informe que és un lloc de Memòria Històrica. Amb aquesta 

actuació volem aconseguir que les autoritats responsables 

de la seua conservació actuen abans que siga massa tard.

CONFERÈNCIES SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA:

El camp de concentració d’Albatera fou un dels més 

durs de la postguerra. Als anys 60 les autoritats franquistes 

el van desmantellar per complet, per esborrar la memòria 

dels terribles fets que allí ocorrien. L'arqueòleg i historiador 

Felipe Mejias ha dirigit l'excavació i està disposat a vindre 

a Cocentaina per explicar les recents troballes d’objectes 

i estructures que encara es conserven del camp de 

concentració. El moviment obrer i dels conflictes socials 

que es donaren al segle XX tenen el seu origen al segle 

XIX. Per aquest motiu Diego Fernandez ens explicarà la 

Revolució del Petroli, 1873, i també UNESCO ens deixarà 

uns panells sobre aquesta gran revolta obrera. Lluís Torró 

farà una conferència sobre el moviment de destrucció de 

màquines a les nostres comarques en 1820. 

DEBATS: Els debats i fòrums públics per conversar sobre 

qualsevol tema que afecte la societat són normals a qualsevol 

societat democràtica. Un dels grans debats que encara 

estant pendents a la nostra societat és el de la conveniència 

o no de la Monarquia i la República com a models d'Estat. 

Aquests debats serviran per a posar de manifest davant les 

institucions la necessitat d'una anàlisi sobre la monarquia 

que fins ara se'ns ha negat. La decisió de si volem continuar 

mantenint una monarquia heretada de la dictadura 

franquista o si, per contra, volem constituir un model 

republicà, és un fet inevitable en la societat d'avui en dia. 

Per fer més interessants aquests debats haurem d’implicar 

en aquestes tertúlies a historiadors, professors i polítics, si 

és possible que atraguen i que facen interessar-se al públic.

"ARTISTES DE L'EXILI I LA LLUITA" MEMÒRIA I ART: 

L’exposició està formada per més d'un centenar d'obres 

seleccionades de la col·lecció particular del gravador, pintor 

i escultor Luis Ardevínez i en ella es mostra la vida d'aquell 

moment i el compromís polític, artístic i cívic d’autors de 

diferents estils que hi hagué a la llarga època del franquisme. 

Molts d’ells tastaren les presons polítiques de Franco o van 

d’haver-se d’auto exiliar a l’interior reivindicant les llibertats 

a través de l’art. Volem aconseguir portar a altres poblacions 

del País Valencià aquest interessant conjunt artístic, amb la 

seua significació de lluita per la democràcia, per fomentar 

la Memòria Democràtica a partir de l’art. 

REUNIONS: Continuarem amb les reunions periòdiques: 

de la Junta Directiva de l'Assemblea amb representants 

polítics de les diferents administracions públiques, amb les 

Universitats, amb altres entitats memorialistes.
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Una societat combativa (8)

E
nmig d’una radical oposició d’una part de la societat 

contra la República, els sindicats tenien una activitat 

extraordinària. Activitat que no sempre eren emparades 

per la llei. Hem vist obrir causes judicials per fer simples 

reivindicacions salarials o de millores laborals. Activitats que 

moltes voltes consideraven il·legals i eren tancats a la presó 

alguns sindicalistes. 

Aquella etapa que va començar amb l’eufòrica 

proclamació de la República, ben prompte començaren 

a haver contradiccions que no corresponia a les llibertats 

polítiques i socials que esperava la classe treballadora. 

Contradiccions que caldria ser analitzades, si no s’ha fet ja, 

per especialistes en psicologia i sociologia si corresponien 

a un estat democràtic. Mentre s’estaven elaborant lleis per 

desenvolupar una espatllada societat que patia destacades 

desigualtats socials i econòmiques, a més d’analfabetisme, 

etc., s’esdevenien conflictes socials dramàtics en alguns 

pobles i ciutats. A Castilblanco (Extremadura) hi va haver 

linxament de 4 guàrdies civils, i a Arnedo (La Rioja) la 

benemèrita va matar a trets per protestes 11 jornalers.

Per agost de 1932 van haver uns lamentables fets a 

Cocentaina que va deixar marcat el veïnat d’aquella etapa, 

especialment unes famílies. Un conflicte laboral a la fàbrica 

de sabates de Venencio Riera va provocar una vaga. Fet que 

mai no s’havia produït a Cocentaina. Possiblement hi havien 

hagut conflictes en altres rams de la indústria local com el 

paper, que tradicionalment sempre havia sigut combatiu, 

però mai en el calcer que era una indústria nova.

El moviment de vaga fou tant ferm que, a més de les forces 

de guàrdia civils locals, en vingueren altres més de fora. El 

poble va quedar ocupat per forces de seguretat. La veritat 

és que els darrers dies de l’any 31 i primers del 32 hi fou 

una setmana tràgica. Va ser una època de conflictes socio 

laborals i polítics generalitzats en altres zones de l’estat.

La qüestió és que en la manifestació que hi va haver a 

Cocentaina hi hagué una descarrega de la guàrdia civil 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

amb fusells contra els manifestants que deixà tres persones 

ferides. Les cròniques de l’època afirmen que no va haver-hi 

cap provocació dels treballadors i treballadores, però que 

dues dones i un home quedaren a terra embrutant el carrer 

de sang. Ens ha arribat els noms de dues joves, Consuelo 

Figuerola de 21 anys i de Carme Gomez Portugués. A més, 

d’un jove de 19 anys, que fou el malaurat Juan Seguí Moltó 

«Juanito Caganxo» (1913-1995), a qui, per causa de la 

ferida, hagueren d’amputar una cama. Pel que fa a Carmen 

Gómez Portuguès no sabem res més, Fou un cas de molta 

repercussió emotiva al poble i a la premsa. El dia següent 

va haver un Consell Municipal exclusivament per protestar 

enèrgicament contra el governador per l’actitud de les forces 

de seguretat. Va quedar en l’acta de 04/07/32. El retall que 

pengem d’un periòdic de Catalunya és impressionant. El 

mateix que el de la premsa d’Alcoi «El Faro» que també es 

va fer ressò.

Cal dir que tant Consuelo com Juan eren afiliats als 

sindicats de la CNT, la primera del sindicat del paper i l’altre 

de la pell. Per la qual cosa estarà pendent d’investigar si 

Consuelo formava part de les combatives «bambuneres» 

d’Alcoi. Escodrinyar la història dels anys 30 ens dona 

l’oportunitat de mostrar-nos un forat per on podem veure 

una societat inèdita totalment diferent a la que visqueren 

les nostres iaies i iaios durant la dictadura.

El clima social va quedar tant tens i enrarit aquell estiu 

que per la tardor, concretament per la Fira de Cocentaina, 

es van llançar una pluja de pamflets que deia «A todos los 

ciudadanos». Un full que anava signat per diferents entitats 

socialistes que denunciaven la situació sociolaboral. El Fiscal 

de l’Audiència d’Alacant va considerar que contenia injúries 

a les autoritats. Tot seguit va obrir una causa, la 59/1932, 

a les entitats responsables. A més, el Jutge de 1ª instància 

va dirigir un ofici a l’Alcalde de Cocentaina el 12-11-32, 

demanant-li que «deben secuestrarse tales ejemplares 

donde quiera que se hallaren. A més li demana si, tal com 

deia una llei d’impremta de 26/07/1883, li van presentar els 

tres exemplars que exigia dita llei. 

Juan Seguí Moltó 

«Juanito Caganxo»
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Jornades agrocompost
Isabel Sancho. ADL

E
l Projecte Agrocompost té com a objectiu la investigació 

i experimentació de diversos tipus de compostatge i 

el descobriment de les millors mescles i mètodes que 

permeten elaborar un compost amb rapidesa i d'alta qualitat 

i la seua divulgació, a fi que es puga produir compost de 

restes vegetals, forestals i urbans. 

La Universitat Miguel Hernández ha impartit formació per a 

donar a conéixer les maneres de realitzar compostatge, tant 

dels residus urbans com de restes vegetals, s'ha comptat 

amb una experiència pràctica, comptant amb els usuaris 

dels Horts ecològics l´Alcavonet, que també participen en 

aquesta prova pilot.

Programa Moves I I I  – Infraestructures:  Per al 

desenvolupament d'aquest Programa, l'IVACE Energia ha 

desenvolupat dues convocatòries d'ajudes diferenciades:

MOVES III – Vehicles: destinada a l'adquisició de vehicles 

elèctrics, pila de combustible i vehicles pesants de Gas 

natural i GLP. Per a accedir a aquestes ajudes, aquelles 

persones, empreses i entitats interessades han de posar-

se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de 

venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran 

telemàticament les ajudes, excepte per a les entitats locals i 

administració pública, que podran realitzar-lo directament.

Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds 

d'ajuda per a l'adquisició de vehicles podran cursar-se a 

partir del 29 de juliol de 2021 fins al 31 de desembre de 

2023.

MOVES III – Infraestructures:  per a secundar amb 

ajudes econòmiques la implantació de punts de recàrrega 

per als vehicles elèctrics, sistemes públics de bicicletes 

elèctriques, i com a novetat enguany, ajudes a la implantació 

d'actuacions de mobilitat sostenible als centres de treball 

o centres d'activitat i a actuacions de mobilitat en nuclis 

urbans, realitzades per entitats locals i administració pública, 

per a adaptar-la a un escenari de noves exigències derivades 

del període post COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds 

d'ajuda per a aquest programa podran cursar-se a partir 

del 8 octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Més informació sobre aquest Pla, a través d'aquesta 

pàgina web: www.ivace.es 

Hora del Planeta

Durant el mes de març, un gest destinat a afavorir 

l'eficiència energètica: el 26 de març celebrarem l'Hora del 

Planeta. En aquesta campanya de repercussió mundial, ens 

sumarem a apagar els llums dels edificis i dels llocs més 

emblemàtics del municipi com Castell, àrea recreativa de 

Sant Cristòfol, entre les 20.30 i 21.30

L'edició 2022 té lloc en un moment especialment 

important. Una aliança de governs i organitzacions, 

demanen una major ambició i una acció urgent per a 

detindre i revertir la pèrdua de la naturalesa per a 2030. 

De fet, estem en plena dècada de la restauració de Nacions 

Unides i en 2030 també hem de complir amb els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible marcats per l'Agenda 2030.

Unes setmanes després de l'Hora del Planeta 2022, els 

líders mundials es reuniran en la COP15 del Conveni de 

Nacions Unides sobre Diversitat Biològica per a decidir 

sobre un nou pla d'acció global per a la naturalesa per a la 

dècada vinent.

En 2022 cobrarà encara més rellevància el concepte «Una 

Salut» perquè després de la pandèmia és cada vegada és 

més evident que només podem viure com a éssers humans 

sans en un planeta que també ho està.

Suma't a la defensa de la naturalesa apagant la llum.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Els Nanos al Raval: Festa d’Interés Turístic Local 
Aitana García Pascual

L
a festa dels Nanos torna als carrers del Raval de 

Cocentaina el pròxim dimecres 23 de març. A més, 

enguany serà el primer any que la tradició se celebre 

sota el títol de Festa d’Interés Turístic Local. És en 2020 

quan se li concedeix aquest reconeixement a aquesta 

celebració però, malauradament a causa de la pandèmia 

i del confinament domiciliari que va comportar, encara no 

s’ha pogut celebrar com de costum.

Els Nanos sempre ens esperen als carrers el dimecres 

a mitjan Quaresma i des de la regidoria de tradicions i el 

mateix Ajuntament s’ha treballat de valent amb aquest 

grup de veïns i veïnes per a tornar a posar en marxa una 

tradició única. Enguany, també tindran la mateixa ubicació 

i distribució que habitualment, al llarg dels carrers del barri 

del Raval podrem trobar aquestos ninots de drap: carrer 

Santíssima Trinitat, Carabanxel, la Verònica, placeta Sant 

Miquel… i també als centres Sant Joan Bosco, Convent 

dels Pares Franciscans i Real Blanc.

La jornada comença de bon matí, els veïns i les veïnes es 

posaran mans a la feina perquè a les 9h ja es puga visitar 

el barri i la gent comence a gaudir d’aquestos ninots amb 

els seus diàlegs tant còmics com crítics. Com és habitual, 

la jornada conclourà amb una dansà que recorrerà tots els 

carrers i places del Raval a càrrec de la colla Mal Passet 

i el grup de danses Cocentaina. La dansada està oberta a 

tot el món i qualsevol persona que vulga passar una estona 

divertida pot eixir a ballar.

La festa és durà a terme amb la màxima normalitat possible 

dins de la situació d’emergència sanitària que estem vivint 

a causa de la Covid-19. Consegüentment, aquest any no hi 

haurà esmorzar ni xocolatada per evitar aglomeracions i els 

xiquets i les xiquetes dels col·legis faran l’habitual visita als 

nanos però, esmorzaran segons els seus grups bambolla.

Es tracta d’obrir la celebració al poble, des dels veïns i 

veïnes del Raval, passant per El Guaret, el Mal Passet, el 

grup de danses Cocentaina i el Convent, l’associació de 

comerç... fins als col·legis i l’institut destacant la seua labor 

de conscienciació als més menuts del tresor que suposa 

aquesta festa per a Cocentaina, ja que ells i elles són el futur 

del nostre poble. Tots ells s’acostaran a deixar el seu nano 

amb la seua corresponent crítica. Així mateix, qualsevol 

persona que vulga participar d’aquesta festa d’Interés 

Turístic Local pot pujar al Raval a col·locar el seu Nano sense 

cap problema i, si no, pot posar-lo al balcó o a la finestra de 

casa i compartir una fotografia a les xarxes socials.

Per altra banda, l’associació de comerç organitzarà un 

concurs de Nanos entre els comerços que formen part de dita 

associació que s’exposaran en els diferents locals arreu del poble.

Però la Festa dels Nanos inclou altres activitats prèvies. 

Així doncs el divendres 11 de març a les 19h de la vesprada 

i al Teular, hi haurà una xerrada a càrrec de Jordi Reig al 

voltant de la tradició musical valenciana en el context de 

les danses de Cocentaina i es farà a la donació a l’Arxiu 

Municipal de Cocentaina d’una publicació original periòdica 

de l’any 1935 adquirida per la Garbera Cultural el Guaret on 

hi ha una reportatge gràfic sobre les Danses de Cocentaina. 

L’acte està obert a tot el públic i és gratuït, es necessitarà 

sols tindre l’entrada que es pot adquirir en la web de 

l’ajuntament de Cocentaina (entrades Cocentaina.es).

A més, per a preparar bé aquesta festa amb il·lusió i molt 

de comboi, el diumenge 20 de març hi haurà una jornada de 

tallers oberta a tota la gent del poble i a les associacions que 

estiguen disposades a participar. Primerament, hi haurà un 

taller de nanos a les 10h a la part alta del carrer Santíssima 

Trinitat. En aquest taller aprendrem a confeccionar un 

nano, a vestir-lo i a fer els diàlegs que els acompanyen. 

Seguidament, a les 12h hi haurà un taller de danses a càrrec 

dels grups de danses i del Mal Passet, on s’ensenyarà la 

dansa plana per, a continuació, realitzar la 9na dansà dels 

nanos que començarà en la plaça de La Creu, continuarà 

pel carrer La Creu, Plaça Salvador, carrer del Forn, Carrer 

Sants Metges i finalitzarà al carrer La Mel.

Aquesta jornada patrocinada per la regidoria de Tradicions 

de l’Ajuntament de Cocentaina està organitzada per la colla 

el Mal Passet, la Garbera Cultural El Guaret, el grup de 

danses Cocentaina, l’Escola de Danses d’Adults del Convent, 

el barri de Sant Hipòlit, el grup de taller de Nanos , el taller 

d’ocupació dinàmic i les mestresses de casa.

Segons ens deia Paqui Ruiz, regidora de l’àrea “no 

us ho podeu perdre perquè durant aquesta jornada hi 

haurà una sorpresa seguint aquesta línia de recuperació 
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i manteniment de les tradicions contestanes d’un valor 

cultural immesurable.”

Cal recordar que, segons la normativa vigent, es recomana 

portar mascareta durant la realització dels tallers i la 

dansada, així com el dia de la festa gran, ja que no es 

podrà garantir el manteniment de la distància de seguretat 

interpersonal d’1’5 metres en tot moment.

Ràdio Cocentaina estarà en directe i durant tot el dia els 

Nanos esperarà la nostra visita. Per això, des d’aquestes 

línies de la revista Cocentaina. El Comtat volem animar-vos 

a participar d’aquesta festa i convidar-vos a passejar pel 

barri del Raval en un dia on els carrers s'omplen de goig 

amb aquestos convidats especials que tenen tant per a 

contar-nos. Recordar doncs, el 23 de març els Nanos ens 

esperen al Raval!!

Dia dels Nanos, Festa d’Interés Turístic Local
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El alumnado conoce cómo preparar entrevistas periodísticas
Col·legi Sant Francesc d’Assís

E
l alumnado de 2º ESO del colegio San Francisco de 

Asís ha trabajado estas semanas la realización de 

entrevistas periodísticas. Se trata de un proyecto 

estructurado en tres fases:

01.- Gracias a un vídeo tutorial, recibimos recomendaciones 

sobre cómo preparar una entrevista de la mano de 

verdaderos profesionales. El antiguo alumno del colegio 

Gabriel Pascual y actual jefe de informativos de la cadena 

Cope Alcoy, nos dio unas pautas sobre cómo realizar una 

entrevista.

02.- El martes 15 de febrero, tuvimos la oportunidad de 

poner en práctica la teoría gracias a la charla-entrevista 

que preparamos contando con la presencia en el colegio 

de Emilio Turrión, viajero incansable. Una persona que con 

su humildad, es modelo a seguir. Trabajamos la entrevista 

y compartimos información importante: después de visitar 

más de 68 países, el principal logro en la vida de Emilio 

Turrión sigue siendo el haber finalizado sus estudios 

satisfactoriamente. Ese día, también nos acompañaron 

otr@s alumn@s del colegio, como l@s compañer@s de 6º 

de primaria que también están trabajando las entrevistas 

periodísticas.

03.- Finalmente, con todo este bagaje, nosotros 

realizaremos una entrevista periodística on-line a un 

personaje interesante que pueda aportarnos mucho con su 

testimonio. En breve estarán disponibles.

15 de febrer

Aquesta setmana, que s'ha celebrat el dia del càncer 

infantil, el nostre col·legi ha tingut l’oportunitat d’empatitzar 

amb aquells altres xiquets i xiquetes que desgraciadament 

no poden viure una infància com la que hem pogut tindre 

nosaltres.

Una vegada oberta eixa finestra a la realitat d’aquests 

xiquets i xiquetes, una vegada llevada la venda que moltes 

vegades tenim, que no ens deixa veure més enllà de 

nosaltres mateix… Els adults hem pogut descobrir amb 

sorpresa eixe xut d’empatia tan gran que han tingut els més 

menuts del nostre voltant. De seguida han volgut bolcar-se 

a enviar-los forces i ànims, tots i totes volien fer-los arribar 

els seus millors desitjos.

Hem pogut observar com, durant tot eixe moviment 

empàtic, tota la resta passava a un segon pla. Totes les 

discussions o problemes amb els companys deixaven de 

ser importants i tot el roín desapareixia, col·laboraven en 

conjunt per un bé major.

Els que hem vist tot el moviment des de fora d'eixe marejol 

daurat, hem aprés molt.

No tan sols els més menuts han volgut posar eixe granet 

d’arena, l'alumnat de 3r d'ESO han escrit cartes a aquells 

que estan a l’hospital, per fer-los companyia des de la 

distància. Ja que si alguna cosa hem aprés d'aquesta època 

que ens ha tocat viure, és que el temps és molt relatiu, però 

sobretot molt lent i difícil si el vius entre quatre parets.

Una carta és una finestra al món, una porta a l’exterior i 

un vincle amb la llibertat. No solament han volgut regalar-los 

temps, sinó el que és més important, un temps de qualitat, 

d’apropament social.
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Diferents activitats a l’IES Pare Arques
Àlex Barber. IES Pare Arques - Vicedirector

Cursa solidària en benefici de «Save the 
children»

Des de l’IES Pare Arques volem felicitar al nostre alumnat, 

al professorat, i en especial al Departament d’Educació 

Física pels 951,25 € que hem aconseguit per ajudar a 

l’ONG Save the Children, amb la cursa solidària que hem 

fet als patis del nostre centre per commemorar el Dia de la 

No-Violència i la Pau. La nostra enhorabona a tots i totes 

per aquesta atlètica demostració de solidaritat. Amb aquests 

diners l’ONG podrà ajudar a molts xiquets i xiquetes que es 

troben en situacions de pobresa extrema o de vulnerabilitat.

L’IES Pare Arques visita la universitat 
d’Alacant

L’alumnat de 1r de batxillerat de l’IES Pare Arques ha pogut 

conèixer de primera mà les múltiples eixides acadèmiques 

que ofereix la universitat d’Alacant. En molts casos ha 

estat el seu primer contacte amb la realitat universitària, i 

també un moment en el qual començar a pensar en el seu 

futur després de l’institut. L’activitat ha estat organitzada 

pel Departament d’Orientació com a complement de les 

xarrades sobre orientació acadèmica que es duen a terme 

al llarg del curs.

Historia de una escalera
L’alumnat de 2n de Batxillerat ha pogut presenciar la 

representació de l’obra d’Antonio Buero Vallejo, Historia de 

una Escalera. Un drama clau de la literatura espanyola de 

finals dels any 40, en la que es pot conèixer l’ambient social 

de la postguerra a partir de les interaccions del veïnat d’un 

mateix edifici en la seua escala. A l’alumnat els va agradar 

molt la representació, tant pel treball actoral, com per la 

posada en escena. A més cal tenir en compte que Historia 

de una Escalera, és una de les lectures proposades per a les 

proves d’accés a la universitat, i per tant, assistir a la seua 

representació és una forma molt interessant de conèixer 

aquest clàssic de la literatura en castellà.
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30 de gener. Dia de la pau i la no violència
"No hi ha camí per a la Pau: la Pau és el camí". 

- Mahatma Gandhi 
CEIP San Juan Bosco

L
'educació en i per a la tolerància, la solidaritat, la 

concòrdia, el respecte als Drets Humans, la no-violència 

i la pau són motius per a recordar el 30 de gener. En el 

Dia de la Pau, els centres educatius s’han de comprometre 

com a defensors de la pau i entesa entre persones de diferent 

procedència i maneres de pensar. 

En aquell dia se celebra l'aniversari de la mort de Mahatma 

Gandhi (l'Índia, 1869-1948), líder pacifista que va defensar i 

va promoure la no violència i la resistència pacífica enfront de la 

injustícia i que va ser assassinat per defensar aquestes idees. 

Per aquest motiu, una educació inspirada en una cultura 

de no violència i pau permet al nostre alumnat adquirir 

coneixements, actituds i competències que reforcen el 

seu desenvolupament com a ciutadans globals crítics i 

compromesos amb els seus drets i els d'altres persones. 

Per tant, l’educació per la pau té com a objectiu fomentar 

una cultura de pau i no violència, juntament amb els valors que 

fan possible preservar i millorar la vida de totes les persones. 

La convivència és el valor primordial de tota societat 

desenvolupada que conrea la pau, és a dir, d’aquella societat 

que utilitza el diàleg per resoldre les qüestions que es poden 

plantejar quotidianament.

Hem treballat els següents objectius: 

guerres i baralles.  

universal, de no-violència i de pau positiva, així com amb els 

procediments de reivindicació no-violenta dels drets humans.  

i la justícia al món.  

dialogant, és a dir, expressant les opinions de forma 

tranquil·la, clara i ordenada.  

la finalitat de celebrar la diada de la no-violència i la pau. 
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Dia de la pau i la no violència al Real Blanc
Ceip Real Blanc

C
om cada 30 de gener, al Real Blanc, hem celebrat el 

dia de la Pau i la no violència. Aquest any i degut a 

la situació pandèmica, tampoc hem pogut compartir 

aquesta data amb les altres escoles del nostre poble, la 

qual cosa sempre fa que aquest dia siga molt més especial.

A la nostra escola vam triar per lema «Viu la pau amb 

tot el cos». Vam realitzar activitats, tertúlies i tallers on 

vam aprendre moltes coses i ens vam divertir molt. Vam 

fer xarrades, vam visionar curtmetratges i vam elaborar 

entre totes i tots murals i cartells que vam penjar per tots 

els corredors.

Al final de la jornada i com a activitat de cloenda, ens 

vam distribuir pel pati, sempre complint a la distància de 

seguretat entre els diferents grups bambolla, per ballar entre 

totes i tots la dansa de la pau que durant tota la setmana 

havíem assajat.

El dia va tindre un sabor «agre-dolç» doncs teníem 7 aules 

confinades i faltaven molts i moltes dels i de les nostres 

companys i companyes. Des de l’escola vam voler fer un 

xicotet homenatge a tots els i les xiquets i xiquetes que no 

van poder assistir al centre aquest dia. Per aquest motiu, 

el vídeo que sempre realitzem i que compartim amb les 

famílies, on mostrem totes les activitats, jocs, tallers que vam 

realitzar, tenia una esència molt més especial, ja que anava 

dedicat a aquells i aquelles que no ens podien acompanyar. 

D’alguna manera volíem que els i les xiquets i xiquetes, 

estigueren on estigueren, a casa o a l’escola, formaren part 

d’aquesta festa; de manera que els i les vam tindre presents 

i amb ells i elles vam llegir, pintar i ballar AMB TOT EL COS. 

Vam voler fer arribar a totes les cases l’alegria d’aquest dia i 

que pogueren ballar la dansa que havíem preparat i cridar 

tots i totes ben fort: «VIU LA PAU AMB TOT EL COS».
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XVI Setmana de la Joventut

D
esprés de l'obligada suspensió a la qual la COVID-19 ens va obligar, enguany pareix que ja podrem tornar a tindre 

una certa normalitat en les nostres activitats. És per això que tornem a programar la Setmana de la Joventut, que 

enguany arribarà a la XVIa edició. Estem preparant-vos moltes activitats, algunes tradicionals en aquesta cita i d'altres 

totalment noves. Malauradament, la situació encara no ens deixarà tornar al 100% de normalitat, de manera que, per 

exemple, la Fira de la Joventut a l'IES haurà d'esperar encara a l'any que ve.

Enguany tindrem de nou el teatre en anglés al Centre Cultural El Teular per als centres educatius amb dos obres adaptades 

per a l'alumnat de primària i per a secundària. Repetim amb el teatre per als alumnes, però en aquesta ocasió amb un 

teatre per a les classes de llengua espanyola amb un recital de poesia musicalitzat i basat en l'obra i la memòria de Federico 

García Lorca. I encara tindrem més teatre, en aquesta ocasió ja per a tots els públics i la joventut especialment: l'adaptació 

teatral del joc de cartes amb més èxit: «La Fallera Calavera».

No oblidem els tallers per a joves: farem una nova edició del taller de mecanografia i una nova proposta: un taller de 

«Tik-Tok» en el qual aprendrem a crear i a editar per a la xarxa social més de moda actualment.

Tornarà enguany també l'espai més tecnològic de la Setmana de la Joventut: la «Party Lan» al pavelló del Poliesportiu. 

Tot un dia de jocs amb videoconsoles, l'espai LAN per als ordinadors dels participants, i com a novetat d'enguany, espai 

de competició per a mòbils.

Tindrem també un matí per a l'«skate» (al nou parc que es va fer) amb exhibicions i on poder aprendre les diferents 

tècniques d'aquest esport de la mà d'especialistes.

Finalment, no deixem de banda els jocs de taula, i de la mà de diversos aficionats del nostre poble, tindrem a la Casa 

de la Joventut un torneig de «Bowl Blood».

Anirem detallant-vos totes aquestes activitats a través de les nostres xarxes socials i en aquesta mateixa pàgina el mes 

que ve.

Per acabar, volem parlar-vos un poquet de la redacció del Pla de Joventut 2022-2026 que estem elaborant. Fa uns mesos 

ja ho vam comentar quan anunciàvem que s'estava treballant en la seua primera part: una anàlisi de la realitat dels nostres 

joves i un primer apropament a les seues necessitats i demandes. Recentment s'ha finalitzat aquesta part i ja disposem 

del document de treball que ens permetrà elaborar el Pla com a tal: un document consensuat que reculla els objectius 

(generals i específics) i les diferents accions que des de l'Ajuntament de Cocentaina i les seues regidories hauran de dur 

a terme en aquests pròxims anys. En el document que tenim ja podem esbrinar algunes de les necessitats que els joves 

ens demanen i és per això que des de la Regidoria de Joventut ja s'han començat diferents línies de treball adreçades 

a resoldre aquestes primeres demandes. En breu, per exemple, la Casa de la Joventut oferirà activitats d'oci a les seues 

instal·lacions durant els caps de setmana: divendres i dissabte a la vesprada obrirà les seues portes perquè els joves puguen 

gaudir d'un espai pensat per a ells. També el document, a causa de l'època en la qual s'ha realitzat, i així ho demostren 

igualment els diferents estudis autonòmics i nacionals publicats recentment, dona compte de com la situació creada amb 

la COVID-19 ha afectat la situació mental dels joves, especialment dels adolescents. És per això que en breu disposarem 

a la Casa de la Joventut d'un servei gratuït d'atenció psicològica per a joves que, prèvia cita, puga atendre'ls en aquestes 

necessitats i que, a més, normalitze l'atenció psicològica.

En les pròximes setmanes iniciarem la segona fase de redacció del Pla de Joventut amb entrevistes i reunions amb 

associacions, partits polítics i professionals, com també l'organització d'un fòrum en el qual els principals protagonistes, 

els joves, puguen participar de forma destacada en la redacció i en la definició de les accions que reculla el Pla. 
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Celebració de Sant Valentí al Centre de Respir

E
l mes de febrer va començar amb l'adaptació i la 

preparació de diversos tallers per a celebrar Sant 

Valentí, el dia dels enamorats. 

En el taller de pintura setmanal es va realitzar un mural 

en el qual tots van participar, una manualitat amb la qual 

es van decorar les sales del Respir. 

Es va preparar un esmorzar especial amb l’elaboració 

d’una coca dolça per a celebrar aquest dia. L'aroma del dolç 

inundava tot el Centre de Respir. Es va realitzar un taller de 

reminiscència en el qual van participar els nostres majors, de 

manera que van evocar moments i experiències passades.

I, per a acabar de celebrar Sant Valentí, vam cantar temes 

populars d'ahir i de hui per a commemorar el dia de l'amor, a 

més de veure la pel·lícula de «Margarita se llama mi amor».

Aquest tipus d'activitats afavoreixen l'orientació, 

l’estimulació i l’animació de les relacions personals entre 

els usuaris i usuàries, a més de contribuir a no perdre la 

il·lusió per les tradicions.

Sempre al teu costat, 
ara a l’edifici del mercat, 

segona planta
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Celebrem San Valentí i Carnestoltes als tallers d’AFAMA 
Cocentaina i Comarca
AFAMA Cocentaina

A
mb motiu de la celebració del dia de San 

Valentí, les persones usuàries dels dos tallers 

han elaborat decoració per a les plantes amb 

forma de cor per a regalar als seus/es cuidadors/

es i agrair-los així tot l’amor i estima que reben 

cada dia per ells/es. Aquests detalls els han fet 

com sempre, cuidant del medi ambient utilitzant 

materials reciclats, cartó, retalls de teles…

L'11 de febrer, al taller de cuina hem fet llesques 

amb ou “rosquetes”, sabem que és un dolç típic 

de Setmana Santa, però els nostres usuaris/es 

tenien un antull i no els ho hem pogut negar, 

estaven boníssimes!! I és que treballant a la cuina 

a banda de gaudir del menjar tan bo que fan 

els nostres iaios/es treballem la motricitat fina, 

l'estimulació cognitiva i a més estimulem els sentits 

a través del gust i l´olfacte, transportant-los a quant 

ho feien abans a les seues cases i ho gaudien amb 

la seua família.

La temàtica d’aquest any de Carnestoltes és 

d’una au, el paó reial. I pensareu…que té a veure 

un paó reial amb AFAMA? Doncs, vam triar aquest 

animal pel seu color vert i la seua majestuositat, 

el que no sabíem és que a banda d´açò el paó 

reial té un simbolisme religiós de vàries virtuts 

com la paciència, la compassió, la confiança i la 

benevolència. Virtuts que hem de tindre les persones que 

tractem amb persones amb malaltia d'Alzheimer, és per 

això que hem retallat cartolines de color vert, blau i groc 

fent moltes plomes per al cos de l'au. Aquesta ploma servirà 

d'antifaç per als nostres usuaris/es i se la podran emportar 

a casa de record.

Així mateix, als tallers de manualitats també han estat 

pintant dibuixos de màscares  per a disfressar-se i per 

a col·locar-les al mural del carnestoltes, treballant-se 

d’aquesta manera l’orientació temporal i la creativitat. 

Una de les nostres usuàries del taller de vesprada que li 

agrada moltíssim fer trenes amb llana, ens ha ajudat a 

decorar el centre fent atrapa-somnis per a la celebració del 

carnestoltes.

Per últim, respectant les mesures sanitàries oportunes, el 

dia 24 de febrer gaudirem d´una festa de carnestoltes a cada 

centre. El carnestoltes és divertir-se, temps per compartir, 

risses, música, balls, alegria, resultant per als/les usuaris/

es una fantàstica estona d’oci i de diversió.

Hem parlat altres vegades de consells, trucs o 

recomanacions del que hem de fer quan cuidem i convivim 

amb una persona malalta d'Alzheimer, però no ens havíem 

centrat encara en les coses que no havíem de fer mai, una 

d´elles és NO fer res.

En AFAMA utilitzem l'estimulació cognitiva per a tractar 

d'alentir la deterioració cognitiva i ajudar a mantindre per més 

temps l'autonomia en les activitats de la vida diària, retardant 

la dependència. A banda, les activitats d'estimulació 

cognitiva en persones amb Alzheimer poden contribuir a 

disminuir la freqüència d'alteracions conductuals i millorar 

l'estat d'ànim. No volem que la Covid ens pare, com més 

activitats fem a l'associació millor per als nostres usuaris/es.

No ho dubtes! Vine a AFAMA Cocentaina i informa’t de 

com podem ajudar-te a preservar la qualitat de vida de la 

persona afectada, la persona cuidadora i els seus familiars.

Per últim, volem recordar-vos que el pròxim 19 de Març, 

coincidint amb el dia del Pare podràs emportar-te un 

MAGNÍFIC QUADRE + 100 € en metàl·lic si participes en el 

sorteig de la RIFA. Per participar, cal comprar una papereta 

per tan sols 1 € al despatx d'AFAMA Cocentaina al C/ Font 

de fraga, s/n. Tot el que recaptem anirà a benefici de la 

nostra associació. El número guanyador haurà de coincidir 

amb les tres últimes xifres del premiat al sorteig de l'ONCE 

del proper 19 de març. Molta SORT!
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El Plenari de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha 
aprovat per unanimitat sol·licitar a la Conselleria el Pla 
Convivint i portar així a terme les obres del Centre de 
Dia Comarcal Somriures de Benimarfull
Associació Comarcal SOMRIURES

E
l Pla Valencià d'Infraestructures de Serveis Socials 

2021-2025, més conegut com Pla Convivint, va ser 

aprovat per Resolució de la Vicepresidenta i Consellera 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives de data 29 de juny de 2021, 

(publicat al DOGV núm. 9119), i en ell es contempla el mapa 

d'infraestructures de serveis socials d'aquesta Conselleria 

per a tota la Comunitat Valenciana. Concretament, per al 

Departament 15 de l'Alcoià i el Comtat, es contemplen 

diverses infraestructures noves per a persones amb diversitat 

funcional, entre elles l’adequació del Centre de Dia a 

Benimarfull que el Projecte Somriures venim reivindicant 

des de fa més d’any i mig.

Com que es tracta d'un projecte comarcal, que donarà 

servei a molts pobles de les comarques de l’Alcoià i el Comtat 

i la majoria ja formen part de la MAC, des del Projecte 

Somriures fa temps els vam sol·licitar que foren ells qui 

sol·licitaren i tramitaren el Pla Convivint per compte de 

l’Ajuntament. Per tant, ens complau que ja el seu Plenari 

haja donat el vist i plau a aquesta tramitació i assumisca 

aquest repte comarcal. Cal explicar que Benimarfull és 

un poble menut i el seu Ajuntament compta amb escassa 

capacitat tècnica i de personal, per a l’assumpció d'aquesta 

delegació de competències i la posterior execució del Pla, pel 

que s’ha considerat més oportú que siga la Mancomunitat 

qui assumisca el projecte. 

Cal dir que l'immoble on es pretén dur a terme l'adequació 

del nomenat Centre de Dia és propietat de l'Ajuntament 

de Benimarfull. Es tracta d’un edifici situat al Carrer San 

Jaime, de 4 altures amb una superfície útil d’uns 628 

metres quadrats i una superfície construïda d’uns 746 

metres quadrats, que es va construir fa més de deu anys 

com a Centre Multiusos Polivalent amb el finançament de 

la Diputació d’Alacant. 

Així, una vegada l’Ajuntament ha resolt els tràmits legals 

per inscriure, registrar i escripturar l’edifici, la Mancomunitat 

de l'Alcoià i el Comtat haurà de sol·licitar-los la cessió de 

l’immoble i, amb posterioritat, presentar sol·licitud d'adhesió 

al Pla d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 a 

la Conselleria, per a lo qual la MAC ja està preparant els 

documents necessaris. 

Des de l'Associació Comarcal SOMRIURES: PROJECTE DE 

CONNEXIÓ VITAL volem manifestar el nostre suport a esta 

decisió de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, ja que 

és la millor opció perquè el Pla Convivint es duga a terme 

amb garanties d’èxit. Des d’un primer moment hem trobat 

una gran disponibilitat i bon fer per part de l’Ajuntament 

de Benimarfull perquè l’immoble municipal es destinara a 

l’ús de les persones amb diversitat funcional de les nostres 

comarques, però som conscients de les seues limitacions 

tècniques i de personal, pel que estem convençuts que amb 

esta decisió de la MAC el projecte agafarà un nou impuls. 

A més, les famílies del Projecte Somriures anem a estar 

ahí, supervisant i tutoritzat en certa manera tot aquest 

procés, amb el permís de les tres administracions públiques 

implicades, Ajuntament-Mancomunitat-Conselleria, perquè 

aquest projecte es faça amb els criteris que des dels nostre 

inicis han marcat el rumb del Projecte Somriures: recursos 

comarcals i públics que milloren la qualitat de vida dels 

nostres fills i filles, amb la mira fixada en la qualitat en 

l’atenció a les persones, edificis i centres pensats perquè les 

persones els senten com seus, com la seua llar, centres de 

convivència, de teràpies i d’oportunitats per a totes i tots. I tot 

això, sense oblidar l’aprofitament dels recursos ja existents, 

com és el cas del centre de Benimarfull, per no haver de 

portar els nostres fills i filles lluny de casa i descontextualitzar-

los de les seues arrels, dels seus pobles, de les seues 

comarques i de les seues famílies. Estem convençuts que tot 

açò és possible i el Centre de Dia Comarcal de Benimarfull 

és una bona mostra. 

Haver aconseguit la unió de les tres administracions que 

van a implicar-se, l’Ajuntament cedint l’edifici per a este fi, 

la Mancomunitat realitzant tots els tràmits i la Conselleria 

aportant tot el finançament necessari amb el Pla Convivint, 

sumat a les famílies del Projecte Somriures que els guiarem 

per fer d’aquest un projecte públic, integrador, capdavanter i 

pioner, és de les coses que ens dona forces per seguir lluitant 

com a associació per la millora de la felicitat i la qualitat de 

vida dels nostres fills i filles.
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Nova millora per al Respir

E
l Respir, programa municipal gratuït dirigit a persones 

que requerixen d’ajuda per a la realització de les 

activitats bàsiques de la vida diària i que, amb 

freqüència, tenen algun tipus de pèrdua cognitiva, ha rebut 

una inversió de més de 7.000 € del romanent positiu de 

l’ajuntament de Cocentaina.

El gros de la inversió ha estat la coberta de la rampa 

d’accés al centre d’atenció dïurna amb un cost superior als 

6.000 €, comprant-se amb la resta de diners noves butaques 

més còmodes per a les persones usuàries.

Aquestes inversions es sumen a altres que la regidoria de 

Benestar Social ha fet al centre, com els més de 15.000 € 

destinats a l’espai exterior del TAPIS o altres que han revertit 

en algunes millores al centre social Real Blanc.

Amb la col·locació de la coberta a l’entrada del Respir 

s’ha buscat protegir de la pluja a les persones usuàries en 

la seua entrada i eixida, a més, l’equip de govern té previst 

en 2022 adequar una rampa de baixada des del parc fins 

al carrer Barranc de Fraga per què l’accés al Respir per a 

les persones amb mobilitat reduïda siga més fàcil.

Mireia Estepa, regidoria de Benestar Social ha comentat 

que: «un dels objectius del govern és garantir que les 

instal·lacions s’adapten a les necessitats que van sorgint, 

per això és fonamental fer aquest tipus d’inversions, 

especialment, quan van destinades a persones que no 

tenen una autonomia completa i que mereixen la nostra 

millor atenció».

La regidoria de Benestar Social organitza la I Cursa del 
Dia de la Dona

D
iumenge 13 de març tindrà lloc la «I Cursa Dia de 

la Dona» un esdeveniment festiu amb un caràcter 

reivindicatiu i esportiu que s’emmarca dins de les 

activitats pel 8 de març Dia Internacional de la Dona.

L’esdeveniment està organitzat per la regidoria de 

Benestar Social, que de la mà de l’assessorament tècnic de 

l’associació Socarun, ha preparat per a eixe matí una cursa 

de 5km que també podrà fer-se a peu.

La intenció de la regidora de l’àrea, Mireia Estepa, és que 

siga «un dia festiu per a totes les persones, per disfrutar 

de l’entorn, les activitats esportives i sensibilitzar sobre la 

necessitat urgent d’igualtat entre dones i homes». És per això, 

que la cursa i la marxa va dirigida als dos sexes i, pensant 

en els més menuts de casa, hi haurà una gimcana al pati 

del Palau que portarà a terme el taller d’ocupació Dinàmics.

Des del departament agraixen la inestimable col·laboració 

del Socarun que ha elaborat el recorregut i s’ha encarregat 

de les qüestions més tècniques de la cita esportiva. També 

el fet que els centres de dansa i esport del poble hagen 

volgut estar presents i preparar algunes classes obertes a 

les persones participants. A més, Carrefour Cocentaina i 

l’Associació de Comerç del Comtat també posaran el seu 

granet de sorra per què el dia 13 puguem viure una xicoteta 

festa a la Vila Comtal, en la qual també estarà present 

ACOVIFA.

«Un encontre que s’ha preparat amb molt de carinyo i 

amb la col·laboració de moltes entitats», d’ahí la importància 

d’inscriure’s per 4€ per participar de la cita. Un preu 

simbòlic amb  què es pretén cubrir part de la despesa 

que suposa el segur de la prova esportiva, el muntatge i 

la borsa del corredor/a que comptarà amb una camiseta 

commemorativa.
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Manifest 8M

H
ui, 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, tornem 

als carrers a cridar pels nostres drets i a reivindicar 

la lluita feminista.

El feminisme ha millorat la història de la humanitat, la de 

les dones, la de totes les persones i de l’espai comú que 

habitem. Des del seu sorgiment, les dones hem denunciat 

l'opressió patriarcal i hem anat guanyant cadascun dels 

drets que hui tenim. I ara continuem ací, lluitant, perquè 

el feminisme siga essencial en l’agenda política i en la 

consciència de tota la societat. 

No obstant els avanços, són molts els riscos als quals ens 

enfrontem. El feminisme està en el punt de mira mediàtic i 

ha provocat una important reacció patriarcal. 

El feminisme és la força de totes les dones, de les dones 

del nord, del sud, de l'est i de l'oest, de les dones de tots 

els àmbits, territoris, cultures i classes socials. El feminisme 

és interseccional, una lluita pels drets de totes les persones 

i que vol construir una societat anti-sexista, però també 

diversa, anticlassista, antiracista, antifeixista i en definitiva, 

més justa.

Les feministes denunciem l’escalada bel·licista patriarcal 

i la devastació mediambiental que amenaça el planeta, 

circumstàncies que sempre afecten de manera especialment 

greu les dones i les xiquetes dels països més empobrits. 

Denunciem també tots els tipus de violències i agressions 

directes que pateixen, perquè ningú no es pot quedar enrere.

La crisi social, sanitària i econòmica provocada per la 

Covid-19 posa en relleu, més encara si cap, la precarietat 

estructural del sistema capitalista, després d’anys de 

polítiques neoliberals. Està resultant llarga i penosa, 

aguditzant les discriminacions i les violències estructurals 

que a causa de la perpetuació dels rols i dels estereotips de 

gènere, hem patit i patim més les dones. Els sectors més 

exposats a la malaltia són sectors altament feminitzats que, 

a més, són els més insegurs. S’ha evidenciat que les cures 

estan a sobre les espatlles de les dones, que els recursos 

públics són insuficients, així com la manca de personal 

professional i de corresponsabilitat. Les dones no volem 

continuar a soles amb aquest sobreesforç i exigim el dret a 

ser cuidades i a compartir la tasca de cuidar.

Les desigualtats que patim les dones al món laboral tenen 

el seu origen en la divisió sexual del treball. Aquesta, implica 

pitjors condicions laborals, més desocupació, contractació 

temporal i parcial, una bretxa salarial del 24% i una escletxa 

encara més gran a les pensions. Aquells treballs considerats 

de dones estan més mal valorats, amb pitjors salaris i 

condicions. La situació de moltes dones ocupades, com les 

treballadores de la llar, que ni tenen els mateixos drets que 

la resta de la classe treballadora, és inadmissible que en ple 

segle XXI continuem suportant fins i tot agressions sexuals 

per part de les persones que els donen feina. Aquesta greu 

realitat la pateixen principalment dones migrants.

Totes juntes, les que hui estem ací i les que no poden 

estar, diguem NO a aquesta societat patriarcal, masclista, 

feixista, racista, capitalista i colonialista que sotmet a totes 

les persones.

Per tot això, exigim:

patriarcals, que promoga la igualtat a les aules, en l’elecció 

dels itineraris acadèmics i en les eixides professionals i que 

no ens invisibilitze. Una educació en valors, on la coeducació 

i l’educació afectiva i sexual en les escoles forme persones 

per a un món d’iguals, sense estereotips de gènere. En 

conseqüència, els continguts han de ser coherents amb 

aquest plantejament. Així com, acabar amb l’androcentrisme 

en la ciència, les arts i la cultura.

treball, assumir socialment i col·lectivament els costos i les 

tasques de cura.

a la infància de 0 a 6 anys, com en les persones majors i 

en situacions de dependència. Les administracions han de 

garantir el dret de les persones a ser cuidades.

la pobresa de les dones, amb polítiques d’ocupació amb 

perspectiva feminista, així com la inserció social i laboral 

real i efectiva de les dones amb discapacitat.

classe.

migrants sense drets i absolutament desprotegides.

garantint el dret a l’avortament legal, segur i gratuït en la 

sanitat pública i la salut sexual i reproductiva.

directa, perquè és imprescindible comptar amb uns serveis 

públics universals i de qualitat per a tindre el dret d’accés 

en condicions d’igualtat i equitat.

de la judicatura i tots els operadors implicats. Ja n’hi ha prou 

de violència institucional i patriarcal contra les dones, les 

seues filles i els seus fills. 

total de les lleis específiques, tant de diversitat, igualtat, com 

de violència de gènere, ja siga a l’àmbit autonòmic o estatal 

per a afavorir i avançar en la construcció d’una societat 

justa i igualitària. 

de les recomanacions de la CEDAW respecte a totes les 

violències masclistes, reactivació del Pacte valencià contra 

la violència masclista, així com la seua avaluació i seguiment 

de manera continuada i periòdica, amb participació real 

i efectiva del moviment feminista i revisió de l’Estratègia 

Valenciana contra les Violències Sexuals, en coherència 

amb allò aprovat per les Corts Valencianes.

Per totes les feministes que ens han precedit, nosaltres 

seguim, per totes les que vindran, nosaltres lluitem. 

Recordem que el 8 de març és cada dia!

El feminisme és el camí perquè totes i tots puguem ser 

lliures per ser qui som, en una societat anti-sexista, lliure 

d’opressió, igualitària i no violenta.

Juntes, organitzades i mobilitzades som més fortes en la 

lluita, fem revolució feminista!

Visca, visca, visca, la lluita feminista!

Col·lectiu 8 de Març de l’Alcoià i el Comtat.
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La desigualtat i la discriminació en els esports amb rols 
de gènere
(Artícle publicat en LA VANGUARDIA el dia 11/02/2022)

H
ui dia, les creences i els estereotips de gènere 

encara influeixen a l'hora de practicar esport i 

condicionen l'activitat física triada per xiquets i 

xiquetes, homes i dones. Per això, encara existeixen esports 

que estan feminitzats (els practiquen molt pocs homes) o 

masculinitzats (els practiquen molt poques dones). Segons 

l’Enquesta sobre l'activitat física i esportiva a Catalunya, 

elaborada per l'Observatori Català de l’Esport, un 20,4% 

dels homes enquestats practiquen activitats de musculació, 

mentre que entre les dones només representa el 12,1%. 

D'altra banda, un 17,6% d'homes practica futbol davant 

de l’1,6% de les dones.

En altres esports o activitats considerades més pròpies de 

dones, com el ioga, el percentatge de dones que el practica 

és del 12,1%, davant del 2,2% d'homes. El mateix succeeix 

amb la dansa: el 7,6% són dones i el 2,3%, homes.

Dones que triomfen en esports masculinitzats

En l'actualitat, moltes dones practiquen esports considerats 

«per a homes». No obstant això, cada vegada més, aquestes 

esportistes denuncien la desigualtat de gènere i reivindiquen 

el dret de qualsevol persona a practicar qualsevol esport.

Laia Sanz, campiona del món de trial i enduro, és una 

d'aquestes esportistes acostumades a competir en disciplines 

practicades majoritàriament pels homes. Guanyadora de 

diverses edicions del Ral·li Dakar en categoria femenina, 

Sanz reconeix que les dones són tractades de manera 

diferent en el món de l'esport de motor: des de la dotació 

econòmica dels premis (inferiors als dels seus companys 

homes) fins al tracte que reben dels mitjans de comunicació.

La desigualtat de gènere es produeix en tots els esports 

i a tots els nivells de professionalització. Elizabeth Hawley 

és membre de l'associació Som dones-Som alpinistes, que 

agrupa diverses dones que han practicat alpinisme al llarg de 

la seua vida. Hawley ho té molt clar: «L'alpinisme no hauria 

de dividir-se en masculí i femení. Pujar muntanyes significa 

ascendir i tornar sa i estalvi, independentment que sigues 

dona o home, ja que això resulta irrellevant».

Homes que trenquen estereotips

Pau Ribes és un pioner en la natació sincronitzada 

masculina. Aquest esportista barceloní conta en el seu web 

oficial que quan tenia dos anys va començar a practicar 

natació i, als 8 anys, es va iniciar en la natació artística.

L'any passat, Ribes es va penjar la medalla de plata en 

els Campionats d'Europa de Natació que es van celebrar a 

Budapest. L'esportista va competir en la modalitat de Duo 

Mixt Lliure juntament amb la seua companya, Emma García.

En diferents ocasions, tots dos han reivindicat que «no hi ha 

esports de dones ni d'homes». En aquest sentit, ells lluiten per 

trencar estereotips i són un exemple a seguir per a aconseguir 

que el món de l'esport siga inclusiu i lliure de prejudicis.

En l'esport d'elit, no obstant això, també es donen casos 

de sexisme, com quan la patinadora russa Tatiana Nakva va 

publicar un vídeo en el qual criticava Cristófer Benítez, atleta 

espanyol que competeix en gimnàstica rítmica. Precisament, 

les xarxes socials es van bolcar amb l'esportista espanyol i 

van reivindicar la igualtat en l'esport.

Desigualtat en tot el món

D'altra banda, el fet que homes i dones puguen practicar 

qualsevol esport tampoc garanteix que puguen competir 

de manera oficial. En els Jocs Olímpics, per exemple, hi ha 

2 disciplines que fins a aquest moment només admeten 

dones en la competició: natació artística (anteriorment es 

denominava natació sincronitzada), i gimnàstica rítmica.

No obstant això, el Comité Olímpic Internacional (COI) 

ha fet una aposta clara per a abordar el problema de 

discriminació de gènere. Amb motiu dels Jocs de Tòquio 

2020 (celebrats en 2021 a causa de la pandèmia de 

covid-19), el COI va presentar una guia amb noves directrius 

per a «garantir una representació equitativa, justa i inclusiva 

de gènere en l'esport a Tòquio».

El manual inclou consells sobre quina mena de llenguatge, 

imatges i continguts poden utilitzar els mitjans per a evitar 

reproduir estereotips o imatges sexualitzades de les atletes. 

Els Jocs Olímpics de Tòquio van ser els de major igualtat 

de gènere de la història i el nombre de dones esportistes 

olímpiques va ascendir fins al 48%.

Encara que el camí encara és llarg, el COI espera que en 

els Jocs de París 2024 s'aconseguisca la paritat absoluta 

entre atletes masculins i femenins. El següent pas, serà 

aconseguir la paritat també en els rols d'entrenador o 

entrenadora, i de president o presidenta de les Federacions 

Internacionals, per exemple.

LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES A L’ESPORT A COCENTAINA

(Dades facilitades per les Escoles Esportives Municipals 
de Cocentaina , curs 2021-2022)

S’observa una important participació de les dones a 

les Escoles Esportives Municipals de Cocentaina, ja que 

actualment hi ha un total de 454 dones inscrites en les 

diferents modalitats i que practiquen regularment alguna 

disciplina esportiva.

De les dades facilitades, destaquem la participació de 

les dones en els disciplines de rítmica, patinatge artístic, 

atletisme, ciclisme, Ye-Faki futbol sala, tennis, voleibol, 

excursionisme, etc.

S’observa que les dones continuen preferint participar 

en esports considerats més femenins «de dones», com 

ara el patinatge artístic amb 28, o la gimnàstica artística 

amb 24, tanmateix crida l'atenció la importat participació 

de 20 dones d'edat adulta en atletisme (Socarun), 240 en 

excursionisme, 25 en la modalitat de futbol YE-FAKI, AIXÍ 

COM LES 13 XIQUES QUE PARTICIPEN en el Club Ciclista 

Contestà i les 9 en Voleibol.
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Ye Faky -2a Divisió B - Futbol sala nacional

U
n mes més, obrim la pàgina esportiva amb els resultats 

de febrer del Cd Ye Faky, equip contestà que milita en 

la segona divisió b de la lliga nacional de futbol sala.

Tot i que ha sigut un mes irregular, cal destacar l’empeny 

que els jugadors i junta directiva posen per seguir lluitant 

en una categoria professional, una categoria amb uns 

pressupostos molt elevats i en la que de manera humil i 

senzilla, el Ye Faky s’obri pas.

Com ells mateixos assenyalen, sabien que no era fàcil, 

però encara no hi ha res determinat i els partits que ara 

queden, són vitals i crucials per sumar i seguir somiant en 

la segona divisió B del futbol sala nacional.

En aquest mes de febrer hem tingut una nova incorporació 

i també un adeu. Ismael Martínez González natural de Beniel 

i provinent del RCD Albatera es converteix en nou jugador 

roget per defensar la porteria. Porter que ve de la 3ª Divisió 

del futbol sala on ha disputat les últimes temporades amb 

el RCD Albatera (jugant l'ascens contra el Ye Faky). Un 

gran reforç per seguir creient. D’altra banda també toca 

acomiadar a un dels porters rogets, David Salinas que ha 

defés la porteria aquest any i mig de 2ªB i que ara deixa 

l'equip, ho fa deixant una profunda empremta humana en 

tota aquesta família.

Martorell 5- 1 Ye Faky

Sabien que era difícil però ho han intentat fins al final. El 

Martorell s'imposa per 5 a 1als socarrats demostrant ser 

un equipàs i que de segur lluita per les posicions d'ascens.

Ye Faky 6 -2 Natació Sabadell

Victòria importantíssima

Triomf vital dels rogets davant el Natació Sabadell que 

els permeten retallar distàncies i seguir creient. Nacho 

Peris, Andoni, Pau Botella, Jordi Valdés, Ismael Martínez i 

Cristian Palací, han posat el 6-2 definitiu. Destacar en aquest 

encontre el debut d’Ismael Martínez de Beniel.

Ye Faky 4- 5 Ripollet

El futbol sala Ripollet remunta un 3-0 per acabar enduent-

se els 3 punts de Cocentaina per 4 gols a 5.

Una primera part boja que ha acabat amb 4-3 donava 

avantatge momentani als locals amb gols de Jordi Valdés, 

Bili, Ismael i Andoni. En la represa dos gols visitants posaven 

per davant als ripolletencs. Els rogets, de blau, ho han 

intentat amb un home més i amb el joc de 5 però no han 

pogut capgirar el marcador.

Cerdanyola 6- 2 Ye Faky

Derrota a Cerdanyola

Els rogets cauen derrotats per un clar 6-2 que deixen als 

contestans molts tocats. Els gols de Jordi Alcalide i Nando 

no han servit per a sumar lluny de casa.

Ye Faky 5- 2 Covisa Manresa

Els rogets sumen 3 punts vitals després d'un exercici de 

resistència extraordinari i aconsegueixen guanyar per 5 gols 

a 2 al Covisa Manresa Fs. Una bona actuació col·lectiva 

defensivament i un gran encert de cara a gol han deixat la 

victòria a casa. Els manresans ho han intentat de totes les 

formes possibles però avui s'han trobat amb un mur.

Els gols han sigut marcats per Nando, Andoni, Pau Botella, 

Bili i Cristian Palací
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Copa d’Espanya BMX- Els riders contestans aconseguiexen 
pódiums

E
l 19 i 20 de febrer es va iniciar la Copa Espanya de BMX, 

les dues primeres proves es van disputar a Mazarrón 

en Múrcia i on van participar els riders contestans Alex 

i Paula Santonja, Xavi Cherro i Kike Santonja, obtinguen uns 

magnífics resultats.

Xavi Cherro va competir en la categoria principiant, 

categoria molt complicada pel nombre de riders vinguts 

de tota Espanya, i pel nivell de tots ells. Xavi va aconseguir 

pujar a el més alt del pòdium en la prova del dissabte i 

va ser segon en la carrera del diumenge. Xavi va segon 

a la classificació general empatat en punts amb el rider 

madrileny Gerard Brandon.

La rider Paula Santonja que s'estrenava en categoria Aleví 

dones aconseguia una meritòria tercera plaça el dissabte i 

la quarta posició el diumenge, estant actualment empatada 

a punts en la general de la Copa d'Espanya amb la tercera 

classificada, Pilar Lozano de Saragossa.

Kike Santonja en màster 40-49, no desaprofitava poder 

participar en aquesta prova i obtenia pujar al segon 

escaló del pòdium els dos dies de competició, després de 

disputades manegues amb el 1r classificat. Kike es coloca 

2n a la classificació general.

Per últim Alex Santonja en categoria promeses 7-8 obtenia 

passar les classificatòries del dissabte i del diumenge, 

quedant-se a les portes de passar a la final, on sols passen 

els 8 millors. Alex va quedar a les dues proves en quinta 

posició en la semifinal.

Les pròximes proves que van a disputar-se seran el 5 i 6 

de març a la Copa Espanya de Terrassa.

CD Contestano Ye Faky-Femení

A
quest mes compartim tres partits i tres punts sumats. 

Destacar que la darrera jornada de febrer, el Contestano 

va promoure el dia del Club facilitant l’accés als socis 

i creant un gran ambient, tan sols empanyat per la ingjusta 

derrota que els rogets van recollir davanr l’Ontinyent.

Jornada 19: C.D. Contestano 0- 1 C.F. La Nucia "B"

La cosa es complica però no ens queda un altra que 

continuar treballant i lluitant per la permanència.

Jornada 20: C.F. U.E. Tavernes de la Valldigna 0 –,1 C.D. 

Contestano

Victòria importantíssima, sumem tres punts. Grandíssim 

partit el dels nostres rogets, que una vegada més han 

demostrat que no es donen per vençuts i que continuaran 

donant molta guerra. El gol dels tres punts arribava al minut 

89 i de les botes d‘Ivan Llinares

Jornada 21: C.D. Contestano 0 – 1 Ontinyent 1931 C.F.

Després d'una acció de falta d'esportivitat i en el temps 

de descompte, l'Ontinyent marcava el gol de la victòria. 

Els rogets han donat la cara en tot moment i han fet un 

grandíssim partit.

L
es xiques del Ye Faky estan disputant la lliga promoció. 

Han fet una gran temporada en la lliga valenta amb el 

liderat sota el braç i el títol d’invictes.

Grupo Aico Ye Faky 4- 4 Joventut d'Elx B

Gran partit de futbol sala el viscut a Cocentaina que ha 

acabat amb empat a 4 gols entre les xiques del Ye Faky i 

el Joventut d’Elx B. És el segon empat de la temporada, un 

gran partit de les rogetes que no ha tingut recompensa, ja 

que en l'última jugada les il·licitanes han empatat l'encontre. 

Aitana en 3 ocasions i Celia en una han sigut les golejadores

CEF Hispànic Torrrent 4-7 Grupo Aico Ye Faky. 

7 gols d’Aitana donen els 3 punts a les yefaquianes en 

un partit disputadíssim davant CEF Hispànic Torrrent. Les 

rogetes han remuntat un 2-0, 3-2 i un 4-3 per endur-se els 

3 punts de Torrent.

Grupo AicoYe Faky 0 –3 CFS San Blas-Sax

Les xiques del Ye Faky cedeixen la primera derrota de la 

temporada davant un gran San Blas femení que s'imposa 

per 0 gols a 3. Les visitants han jugat un partit molt seriós i 

han aprofitat les seves ocasions per a endur-se els 3 punts 

de Cocentaina.
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La neerlandesa Van Dijk guanya a Cocentaina i la italiana 
Paladí assalta el lideratge de la Setmana Ciclista - Volta 
Comunitat Valenciana Fèmines

S
i la primera etapa a Gandia se l'emportava la campiona 

del món, Elisa Balsamo (Trek - Segafredo), en la segona 

etapa  a Cocentaina el triomf en la segona jornada de 

la Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Fèmines 

ha anat a parar a la campiona d'Europa, la neerlandesa 

Ellen Van Dijk (Trek - Segafredo), qui s'ha imposat en l'sprint 

final a la nova líder de la carrera, la italiana Soraya Paladí, 

que ha tret profit a la pèrdua de temps de Balsamo i s'ha 

vestit de taronja.

El dia va estat marcar, una vegada més, per les altes 

temperatures i per la intensa arrancada de carrera. La duresa 

i el ritme del primer tram de l'etapa, amb la pujada a l'alt de 

Confrides, de primera categoria,  provocava que el grup de 

160 ciclistes es  fragmentara en fins a cinc grups.

Durant l'etapa s'han produït nombres “escapades”. La 

primera a provar-ho sense èxit ha sigut la neerlandesa 

Jeanne Korevaar (Liv Racing XStra), que ho va intentar 

abans que el duet format per la suïssa Elise Chabbey 

(Canyon Sram) i la italiana Sofia Bertizzolo (UAE) ho fera 

en el descens d'un alt de Confrides que va ser coronat en 

primera posició per la italiana Marta Cavalli (FDJ).

Després de passar per la localitat de Gorga es va formar 

un tercet al capdavant integrat per la pròpia Chabbey, 

l'australiana Grace Brown (FDJ) i la campiona italiana Elisa 

Longho Borghini (Trek - Segafredo). Aqueix intent de fugida 

va morir al pas per Almudaina. En aqueix moment la líder 

provisional de la carrera, la italiana Elisa Balsamo, ja perdia 

quasi dos minuts respecte al grup davanter i deia adeu a 

les seues opcions de conservar el lideratge.

Al pas per Planes es va formar la que va ser l'escapada 

més duradora del dia, protagonitzada per quatre ciclistes: 

la neerlandesa Shirin Van Anrooij (Trek - Segafredo), 

la francesa Juliette Labous (DSM), la polonesa Kasia 

Niewiadoma (Canyon ram) i la francesa Marie Le Net (FDJ). 

Aquest quartet va aconseguir 55" d'avantatge, diferència 

que va disminuir al pas pel sprint especial de Cocentaina 

en el qual Niewiadoma va agafar el major nombre de punts.

Una vegada atrapades les quatre ciclistes, es van succeir 

més escaramusses. Al pas per Benilloba el van intentar 

sense sort la neerlandesa Fioortje Mackaij (DSM), novament 

la polonesa Kasia Niewiadoma (Canyon Sram) i l'australiana 

Brodie Chapman (FDJ). A 20 quilòmetres de meta, i amb 

l'escamot de nou agrupat van agafar un lleuger avantatge la 

suïssa Elise Chabbey (Canyon Sram) i la italiana Elisa Longho 

Borghini (Trek - Segafredo). Tots els intents van ser sufocats 

pel grup principal fins que a 13 quilòmetres de meta van 

saltar de l'escamot la campiona europea Ellen Van Dijk (Trek 

- Segafredo) i la italiana Soraya Paladí (Canyon Sram), que 

aquesta vegada sí que van aconseguir fer lloc i disputar-se 

la victòria en la línia de meta. Trepitjant-los els talons en el 

passeig del Comtat va travessar la meta en tercera posició 

la italiana Marta Bastianelli (UAE).

A l'acte de lliurament de trofeus van assistir l'alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa; el regidor d'Esports, Octavio 

Cerdà; la regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel; 

la regidora d'Hisenda, Mariona Carbonell; el campió del 

món de ciclisme adaptat, Maurice Eckhard; i l'exciclista 

professional Rafa Valls.
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Gran treball de manteniment i renovació PR-CV37

E
l Centre Excursionista Contestà, a banda de la seua 

agenda setmanal, també ha estat durant els dissabtes 

de febrer, dedicant els matins a remarcar i canviar la 

senyalització del PR-CV37. 

Gràcies a les gestions per poder renovar tota la senyalització 

del sender que ha fet l'Ajuntament de Cocentaina i la 

Regidoria de Turisme, el centre ha pogut disposar de noves 

senyals i postes verticals.

Ha estat una feina d’unes quantes jornades on han anat 

col·locant els nous postes i les senyals, i on també han hagut 

de marcar i pintar la senyalització horitzontal que estava en 

mal estat o perduda.

Cocentaina va saber estar a l’alçada i va fer una bona 

benvinguda a aquestes corredores nacionals i internacionals 

que de nou, van posar Cocentaina en l’ull del ciclisme 

professional, arropant a la cursa, no sols el poble, sinó les 

escoles dels els dos clubs ciclistes que tenim: club ciclista 

contestà i escola de ciclisme Rafa Valls.
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Segueixen els treballs de manteniment al poliesportiu 
municipal de Cocentaina

E
l nostre poliesportiu és un punt d’encontre per als 

esportistes locals i és per això, que des de la regidoria 

d’esports, s’està sempre minat l’espai perquè els 

usuaris puguen disfrutar de la pràctica de la seua disciplina i 

que aquest gran complex esportiu seguisca sent un referent 

a la comarca.

Així doncs, en els passats mesos s’ha renovat tota l’entrada 

al recinte, canviat també les reixes i pintat i modernitzant 

l’accés.

També s’ha actuat en la graderia de la zona de l’agora-

espace i el reixat del mateix lloc.

Els ventanals del pavelló també han sigut canviats, 

permetent una millor conservació del clima interior

I també han finalitzat els treballs de renovació de la gespa 

del camp de la Morera, una inversió de 162.000 €. Ocatvio 

Cerdá, regidor d’esports agraïa “a l’empresa Atic i Realturf 

pel gran treball realitzat. Ara sols cal, que rode el baló”.
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Cocentaina va ser la seu de l’edició XI del Nacional ITTAF 
de Taekwondo Tradicional

E
l passat dissabte 5 de febrer  va tindre  lloc al pavelló 

municipal de Cocentaina l’edició XI del Nacional ITTAF 

de Taekwondo Tradicional, amb modalitat de combats 

i tuls.

Aquest esdeveniment esportiu va comptar amb més de 

120 participants de tot el territori nacional, i que durant tot el 

dia del dissabte competiren per les medalles per proclamar-

se campions d’Espanya. 

Els amfitrions, els takewondistes Club Po Eun Cocentaina 

van obtindre grans resultats en dit campionat celebrat a casa: 

8 medalles, 2 d’or, 2 de plata i 4 de bronze. Sens dubte va 

ser un gran campionat per part del club contestà que augura 

un bon començament d'any.

El palmarès va quedar: 

-Gustavo Cremades Santamaría: Or en combat

-Ismail Chaabna Ouaden: Or en combat

-Iago Pérez González: Or en combat i Bronze en tul

-Lucía Pérez González: Plata en combat

-Teodor Rosenov Yordanov: Plata en combat i Bronze en tul

-Sara Chaabna Ouaden: Plata en tul  Bronze en combat

-Adrián Vidal: bronze en Tul i bronze en combat

Tanmateix destacar que entre els participants d’aquesta 

edició vam comptar amb el Club Dorya que té la seu a 

la malaurada localitat de Llanos de Aridane, en l’illa de 

la Palma. El club Dorya va participaà amb un total de 15 

esportistes i 4 entrenadors, a més d’aportar 3 àrbitres per 

a les diferents competicions.    

Des de l’ajuntament de Cocentaina es va voler col·laborar 

amb la visita d’aquest club a terres del Comtat i prendre part 

d’aquest Nacional amb l’esforç que açò els pot suposar. Per 

aquest motiu, Cocentaina va col·laboraà amb 2.000 euros 

per a que tota l’expedició del Club Dorya puguera sufragar 

algunes de les despeses que generaria la seua participació.

El regidor d’Esports, Octavio Cerdà, explicava que després 

d'haver-nos informat de la situació i ser coneixedors que el 

Club Dorya prenia part del Nacional a Cocentaina, i de que 

algunes de les famílies dels esportistes ho havien perdut 

tot amb la catàstrofe del volcà: «pensem que aquesta 

col·laboració és el mínim que podem fer per a que la seua 

visita a la nostra localitat no siga un esforç tant considerable 

i que així puguen gaudir de la competició, de l’ambient 

esportiu i de la nostra terra i la nostra gent.».
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Herbes remeieres per al refredat nasal

S
eguim compartint de la mà de Ferran Albors, diferents 

herbes que ens poden ajudar en aquest mes de març, 

a descongestionar el nas

Consisteix en la inflamació de la mucosa que recobreix 

la paret interna del nas. És sens dubte la manifestació 

catarral més freqüent en les vies respiratòries, i si bé no 

és la més perillosa, no deixa de ser molesta i exposada a 

complicacions.

CAUSES:

La penetració del fred en el nostre organisme constitueix 

una manifestació defectuosa de l'estat del nostre sistema 

defensiu.

Per tant, empitjora temporalment la capacitat d'una reacció 

orgànica davant d'una invasió de microbis, la qual cosa 

permet l'entrada en la mucosa nasal dels microorganismes 

causants de l'estat catarral.

També existeixen catarros nasals d'origen NO infecciós 

que són com a conseqüència de la nostra permanència en 

ambients que irriten la mucosa nasal.

Atmosferes carregades de pols.

Gasos irritants.

Zones calentes i seques en excés.

SÍMPTOMES:

Flux nasal.

Picor i coïssor en el nas i gola.

Esternuts i llagrimeig.

Mal de cap i malestar general.

El moc constitueix una manifestació de defensa orgànica 

per a destruir, arrossegar, i expulsar microbis, sent fluid i 

abundant al principi.

Més endavant es torna més viscós i espés perquè porta 

més cèl·lules defensores en suspensió, i disminueix la 

quantitat del flux nasal.

Si el catarro es prolonga en excés, el moc espés pot arribar 

a dificultar la respiració pel nas.

TRACTAMENT:

Els microbis i les toxines causants d'aquest catarro, poden 

passar a la sang si el catarro es prolonga massa temps, la 

qual cosa provoca un desagradable malestar general.

La medicina popular recomana suar al llit ben abrigat, 

amb el que es produeix una intensa expulsió de microbis 

a través de la pell.

Aquesta sudació ha d'anar acompanyada per unes tisanes 

apropiades amb plantes sudorífiques, diürètiques i derivatives.

Timó (Antibiòtic)

Flor de malva (Emolient)

Gordolobo (Expectorant)

Timó (Antibiòtic)

Til·la (Diürètica i Sedant)

Saüc (Sudorífica)

Malva (Emolient)

Gordolobo (Expectorant)

Timó (Antibiòtic)

Flor de malva (Emolient)

Gordolobo (Expectorant)

Tusílago (Tos)

Pulmonaria (Bronquis)

Totes aquestes tisanes han d'anar acompanyades de 

bafs de vapor de pit i gola, els quals eliminen el moc, el 

fan més abundant i fluid, realitzant efectes antimicrobians, 

descongestionant la mucosa nasal, i buidant el mal de cap.

Eucaliptus  Sàlvia  Poliol

Timó  Romer

Camamil·la Menta

Espígol Cua de gat

Tisana de flors pectorals per al refredat (sàlvia, espígol, 

malva, gordolobo, saüc, til·la, mançanilla).

Gordolobo

Timó
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EL método Nunchi

E
l método Nunchi es una filosofía de vida fuertemente 

integrada en el pueblo coreano desde tiempos 

inmemoriales. Ya en el siglo XVII se hablaba de esas 

personas hábiles en el “noonchi”. Es una técnica coreana 

para alcanzar el éxito y ser feliz. Es el equivalente a nuestra 

inteligencia emocional.

Se puede decir que es el arte de entender lo que la gente 

piensa y siente. Se trata de una cualidad que permite a 

quienes la poseen y cultivan sacar lo mejor de cada situación 

para alcanzar la cima. 

Tener nunchi puede traducirse como tener ‘capacidad o 

fuerza visual’. Es ver lo que sucede a tu alrededor y estar 

conectado con cada gesto, cada estímulo y cada proceso 

para entenderlo, para ir más allá de lo aparente y poder 

actuar en consecuencia. Solo así nos adaptamos mejor, 

construimos lazos más significativos y contribuimos al propio 

bienestar y al de la sociedad. Pero no es algo sencillo ni de 

explicar ni de entender, porque ese término hace referencia 

a una conexión. Una especie de ‘don’ que hay que tener, 

adquirir, trabajar e incluso inculcar desde pequeños.

Por ejemplo, si en un entorno de trabajo hay un empleado 

que está apartado del grupo, los demás deben tener nunchi 

para entender qué le sucede a ese compañero y facilitar 

su integración. Este método en realidad no se focaliza solo 

en el individuo, sino que tiene en cuenta el contexto y la 

atmósfera que rodean a la persona.

Hace unos años, la periodista coreano-estadounidense 

Euny Hong publicó el libro «El poder del Nunchi: El secreto 

coreano para la felicidad y el éxito». Gracias a este trabajo, 

Occidente pudo descubrir de pronto que ese enfoque de la 

inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman en 

los 90, ya estaba presente desde hacía siglos en Oriente. 

Según la autora, los 'nunchis' no sólo ayudan a la gente 

a salir adelante en cualquier contexto, sino que también 

contribuyen al rápido desarrollo de Corea, que ha pasado 

de ser una de las naciones más pobres del mundo a ser un 

país culturalmente poderoso y rico.

También un estudio publicado en The Journal of Korean 

Academic Society of Nursing resalta la importancia de 

este método en el campo de la salud y la psicología. Es 

más, si hay algo que destaca en Corea no es tanto la 

importancia de tener nunchi, sino de ser rápidos a la hora 

de aplicarlo. Rápidos para evaluar, comprender el contexto 

y las necesidades psicoemocionales y saber responder lo 

antes posible.

El Nunchi es, a su vez, un método de educación para los 

niños y una estrategia de conexión entre las personas para 

afianzar una relación afectiva de calidad. Saber conectar 

con las personas, comprenderlas y crear lazos de confianza 

es el eslabón básico para todo buen negocio. También para 

lograr buenas alianzas con los amigos y la pareja.

Solo quien tiene buen ojo para leer lo que sucede a 

su alrededor en el plano mental y emocional tiene más 

posibilidades de actuar con acierto. Ahora bien ¿cómo 

desarrollar esta competencia?

- Aprende a escuchar de una forma activa

En muchas ocasiones crees que estás escuchando a 

tu interlocutor y lo estás haciendo. Sin embargo, no estás 

realizando lo que se conoce como escucha activa. Tienes 

que intentar acercarte al máximo a lo que está sintiendo tu 

interlocutor ayudándote de sus gestos o de su tono.

- No debes tener prejuicios

Has de tener una mente muy abierta, sin límites absurdos, 

para medir emocionalmente a quien tienes frente a ti.

- La lectura entre líneas, fundamental

No solo deberás oír más que hablar, sino que deberás 

valorar los silencios, al tiempo que deberás apoyarte en su 

lenguaje no verbal. 

- Hay que aprender a conectarse de una manera rápida

Consiste en incrementar la habilidad que supone tener 

una inteligencia emocional desarrollada. Sin embargo, para 

que funcione bien, tienes que practicarlo y hacer que la 

conexión sea rápida.

Digamos que la filosofía coreana Nunchi es una táctica 

consistente en empatizar o en socializar con el fin de encajar 

y de conectar al máximo con el entorno y las personas que 

nos rodean. Las personas que carecen de esta cualidad o no 

la trabajan, encajarán peor y obtendrán, en general, peores 

resultados que otros. 

El Nunchi no está de moda por casualidad. Se trata de la 

alternativa al individualismo occidental que tantos disgustos 

nos ha dado como sociedad. Se trata de una de las claves 

del éxito y de la felicidad contrastadas por un modelo social 

convincente: el coreano. Esa es su mentalidad, esa su magia 

y ese nuestro desafío.
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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: 3- 9- 13- 15- 19- 21- 25- 31

Dies:  2- 5- 6- 8- 14- 18- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MARÇ

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: 4- 10- 12- 16- 20- 22- 28

Dies: 1- 7- 11- 17- 23- 26- 27- 29

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 18:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT
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