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2 Revista El Comtat novembre 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!

Asfalt xarxa camins municipals. (Camí la plana /pont tallat)

Canvi il·luminació als carrers Anselmo Martí/ Pare Torró/ Miguel Crevea/ Litearo Azorín/ Ausiàs March/Ben Khanis/Ben 

Alsagahi i carrer Convent
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Em preocupa

C
ada dia em preocupa més la informació que tenim 

a aquest país. He dit informació per no dir poca i de 

baixa qualitat. Estem en un moment en què quasi tots 

tenim a l’abast tota una sèrie d’aparells que devien servir per 

a viure al corrent de què passa al nostre voltant.

A casa quasi tots tenim una televisió o més d’una. 

Moltíssima gent s’informa o creu que s’informa en qualsevol 

cadena de televisió. Ara tots ho sabem tot o creiem 

que ho sabem, però, quin tipus d’informació rebem? 

Realment estem tenint la informació adequada perquè 

puga'm saber el que passa al nostre voltant? Pareix que 

no. Cada dia les ràdios i televisions estan donant-nos una 

informació esbiaixada i a vegades descaradament falsa. 

Per què? Perquè darrere d’aquestes televisions tenim a 

unes empreses multinacionals, bancs, fons d’inversió amb 

capital estranger que ho controlen tot, per a intentar que 

la desinformació siga tan gran per a poder manipular-nos 

i convertir-nos en una societat consumista, individualista i 

cada dia més ignorant.

No sabem quasi res, però parlem de tot. Creiem que 

ho sabem tot i sols repetim una vegada i una altra el que 

diuen les televisions i altres mitjans de desinformació. Des 

del principi d’aquesta legislatura els que ens diuen són 

missatges amb una càrrega política i ideològica tremenda. 

El govern de coalició no és un govern legítim. Però no el vam 

elegir a les urnes els espanyols fa tres anys? Però no el van 

votar una majoria de ciutadans?

Segons els tres partits conservadors que hi ha al nostre 

país, és un govern il·legítim, socialcomunista, bolivarià, etc… 

Aquests missatges els hem escoltat moltíssimes vegades 

per les nostres televisions. Dia sí dia també apareixien 

alguns polítics conservadors en eixes tertúlies, programes 

informatius, telediaris…, i hem aplegat a creure totes 

aquestes mentides, perquè pensem que tot el que diuen 

a la televisió és veritat. Quantes campanyes s’han fet per 

intentar que l’actual govern de coalició, el segon de tota la 

història, es trenque a trossos i es convoquen eleccions i 

així els partits conservadors podran governar aquest país i 

beneficiar com sempre a les classes adinerades i deixar en 

un racó als treballadors i a les classes populars.

Com podem nosaltres tenir la informació necessària per 

a saber realment el que passa al nostre país? Buscant 

altres mitjans de comunicació i contrastant el que es diu 

per encontrar la veritat. A les xarxes socials? Doncs sembla 

que no. A les xarxes socials les mentides, manipulacions, 

“bulos” i mitges veritats ho han podrit tot.

Acabe amb unes paraules del gran escriptor i filòsof José 

Luís Sampedro: “El poder económico domina los medios 

de información”.

Paco Fuster
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La Fira de fires, la Fira de Tots Sants de Cocentaina

I 
un any més, sembla que parlem de rècords de visitants 

(diem sembla perquè les dates que a continuació els 

oferim ens les ha facilitat el nostre company Gabri 

Pascual de la Cope perquè a la revista no ens ha arribat 

dita informació).

“La Fira de Tots Sants de Cocentaina va tancar dimarts 1 

de novembre les portes amb xifres totalment de rècord. Una 

vegada finalitzada la mateixa, l’organització ha comunicat 

aquest matí (dimecres dia 2) que 598.956 persones han 

passat pel poble des de la vesprada del divendres 28 

d’octubre fins a caure la nit del dimarts 1 de novembre.

Per jornades, cal assenyalar que la del diumenge 30 

d’octubre fou la més nombrosa amb 157.329 visitants 

seguida del dia de Tots Sants, jornada gran de la Fira, 

amb 142.413 persones que van passar pels carrers de 

la Vila Comtal. La tercera posició del rànquing l’ocupa la 

jornada inaugural del dissabte 29 d’octubre, amb 133.071, 

visitants i sorprén el dilluns 31 d’octubre amb 101.735 

en una jornada que era tan sols festiu local a Cocentaina. 

Finalment destaca el divendres 28 de vesprada, amb la 

Fira encara per a inaugurar oficialment, on van passar per 

la Vila Comtal 64.408 persones. Pel que fa als vehicles es 

van comptabilitzar 150.853 i l’hora punta amb més densitat 

de visitants es va viure el mateix diumenge 30 a les 14:00h 

del migdia. La zona amb més pas de persones ha sigut la 

part baixa del Passeig del Comtat, on es trobava l’estand de 

premsa, amb 195.101 persones en tan sols 26.000 metres 

quadrats.”

Què la gent teníem ganes de Fira, ha estat evident i que 

el temps ens ha acompanyat, també, per a la gent de casa, 

igual massa calor perquè ens agrada una Fira fresqueta per 

a poder estrenar la roba d'abrigar, però ahí sí que no manem 

i res podem fer i per descomptat que preferim aquesta 

temperatura que la pluja i l’aire.

Anem per parts.

La Fira va estar inaugurada el dissabte 29 d’octubre, amb 

la presència de Ximo Puig, president de la Generalitat i una 

ampla comitiva de consellers i altres càrrecs que no van 

voler perdre's una Fira amb més de 6 segles d’antiguitat. La 

recepció va ser als jardins de la biblioteca, on el president 

va ser rebut per l’alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa, 

Eugenia Miguel, regidora de Fira i també per Rafael Pascual, 

persona encarregada de llegir el privilegi que inaugura la 

Fira. Recordem que Rafael Pascual, enguany representava al 

sector tèxtil de les nostres comarques, motor de l’economia 

dels darrers segles al Comtat, l’Alcoià i la Vall d’Albaida.

La colla de dolçaines i tabals Mal Passet obria la comitiva 

que es va dirigir al Palau per donar pas a l’acte institucional 

Mari Nieves Pascual. Imatges: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

de la inauguració, tot i que els carrers del poble ja a 

primeres hores del matí, començaven a presagiar l’èxit que 

anava a tindre aquesta edició perquè ja hi havia molta gent 

esmorzant i passejant.

Des del balcó del Palau i acompanyat per Ximo Puig, 

Mireia Estepa i Eugenia Miguel, Rafael Pascual va llegir el 

privilegi mentre aquest era traduït també amb el llenguatge 

de signes perquè tothom sabera que diu eixe paper tan 

important signat per Pere IV per a què Cocentaina tinguera 

una gran Fira i tot aquell que vinguera estiguera protegit.
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Finalitzada la lectura, va sonar “A la Fira”, l’himne de 

Fransicso Valor amb la colla Mal Passet ubicada a l’escenari 

del Pla, es va tallar la cinta inaugural i es feren les oportunes 

fotos protocol·làries.

Després, va tindre lloc la roda de premsa a la terrassa 

del Palau. Ràdio Cocentaina vam estar en directe, fent el 

que ens van marcar en tot moment, sense acostar-nos ni 

“molestar” als il·lustres convidats.

A continuació la comitiva va seguir el seu camí visitant 

alguns estants de la Fira finalitzant de nou als jardins de la 

biblioteca, on es va oferir un vi d’honor.

Per la seua banda, Ràdio Cocentaina estàvem en l'estand 

destinat a la premsa rebent a diferents protagonistes de la 

nostra Fira.
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Una vegada la Fira inaugurada, sols restava disfrutar de 

cada instant, cada sabor, cada olor i cada reencontre que 

la Fira ens deixa.

El segon dia de Fira va transcórrer també amb molta 

normalitat i de nou amb el bullici de la gent passejant 

pels nostres carrers, pel perímetre de la Fira que enguany 

presentava novetats i certs canvis d’ubicació que la 

gent forastera anava descobrint. Este diumenge, Ràdio 

Cocentaina, ni cap altre mitjà, vam estar a l’estand de premsa 

perquè A punt ràdio el necessitava tot i aleshores, vam haver 

de treballar als nostres estudis.

Dilluns, era festa local i s’esperava un bon dia per a la 

gent de poble, per a poder disfrutar de la nostra Fira i com 

no, visitar les exposicions d’aquesta edició que han sigut 

la delícia dels visitants i a qui donem l’enhorabona des 

d’aquestes pàgines perquè li posen el fermall d’or a la nostra 

Fira: l’exposició de Playmobils, La Playmofira comissariada 

per Miguel Ángel Pardo i Juan Ignacio Carbonell, una 

recreació perfecta de la nostra Fira i de les diferents àrees 

feta amb els tradicionals playmobils, gràcies per tindre’ns 

presents als de casa, perquè en l’estand de premsa sí 

que estava Ràdio Cocentaina; l’exposició organitzada per 

la Pia Unió que començava en la capella de Sant Antoni i 

finalitzava al monestir i sota el títol “Santa Clara, les clarisses 

i l’Eucaristia”, mostrant l’arqueta que continua utilitzant-se 

Dijous Sant al “monument”, una joia de procedència italiana 

del segle XVII elaborada en plata i relleus en coral, també 

hi havia exposada a la capella una custòdia de finals del 

segle XVII, un quadre de Santa Clara, oli sobre llenç també 

del segle XVII i un calze de l’orfebreria Piró de 1986; també 

al Palau teníem la IX Mostra espai de sentiments, les obres 

d’art dels artistes locals que un any més van embadalir al 

públic visitant; vam poder visitar també els bonsais de la 

mà de l’associació de bonsais i aquesta mostra amb 22 

espècies diferents i que arriba ja a la XXXVI edició; teníem 

l’Església de Santa Maria per poder-la visitar, un edifici del 

segle XVI en estil barroc i que a banda de custodiar al Patró 

de Cocentaina, conté dos grans llenços de Nicolás Borràs 

i la talla del Crist dels Llauradors de 1595; amb Claudia 

Pascual Botella trobarem també un ampli ventall d’activitats 

en la IV Fira eclèctica.
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Doncs bé, dilluns pensàvem que tindríem un dia local 

però de nou els visitants van voler acompanyar al poble en 

la nostra Fira i vam gaudir d’un gran nombre de visitants. 

L’estand de premsa, va presentar la seua millor cara amb 

la Cope, la Ser, Onda Cero, ràdio Élite, Aramultimedia i 

Ràdio Cocentaina, tots vam estar allí rebent a diferents 

protagonistes de la Fira. Per a aquesta casa a més, va ser 

un matí especial perquè vam compartir programa amb El 

Rall de la xarxa d’emissores municipals, espai d’A Punt 

ràdio diari, d’hora i mitja de durada que es va fer des de 

Cocentaina i amb els nostres equips i nostres tècnics, un 

plaer treballar amb gent així i que sap que una Fira la fa 

gran la gent de casa.

I dimarts, dia de la Fira, dia de Tots Sants, Cocentaina 

va amanèixer amb l’helicòpter de les forces de seguretat 

vigilant de bon matí els pàrquings i demés, perquè era el 

dia de gala de la nostra Fira. Saúl Lledó (de la Forqueta) i 

amb la inestimable col·laboració de les mestresses de casa, 

van fer més de 1700 entrepans al Pla de la Font, mentre les 

muixerangues del grup Penyeta Blanca i el folklore contestà 

de la mà del grup de danses Cocentaina feien les delícies 

de tots aquells que comencen el recorregut de Fira pel Pla 

de la Font, origen de la Fira i que encara manté, encara bo, 

eixes arrels de la fira cavallar amb els seus tractes.
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Este dia 1, també teníem cita amb l’esport i de la mà 

del club pilota Cocentaina, el carrer Cervantes va acollir la 

XVII edició del Trofeu de pilota Fira de Tots Sants amb la 

participació de primeres figures del raspall: Dani (Castelló) i 

Ramón (Sumacàrcer) contra Punxa (Piles) i Josep (Xeraco).

També este dia 1 de novembre, Ràdio Cocentaina va 

estar en el seu estand de premsa, en aquest cas, recollint 

valoracions dels regidors i portaveus dels diferents grups 

municipals i també, vam tindre al comité del Certamen Coral 

i les mestresses de casa amb l’esmorzar del Pla de la Font.

La jornada es va caracteritzar pel bon oratge i unes 

temperatures que en compte de castanyes, convidaven a 

fer-se algun refresquet i ahí, l’espai Sol a Sol, va tindre tots 

els dies una gran afluència de gent, es va convertir en un 

punt d’encontre amb música en directe.

Un espectacle de drons lluminosos (els futurs focs 

d’artifici), que va agradar moltíssim al públic i que es va 

realitzar al camp municipal de la Morera, va servir de cloenda 

a una Fira de fires que ha tornat a fer història.

Ha estat una gran Fira i esperem i desitgem que els 

expositors hagen estat a gust i hagen complit amb les seues 
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expectatives de venda. Cocentaina té una gran Fira i sabem 

que és molta la feina que es fa des del departament de Fira 

i el mateix ajuntament, però que no se’ns oblide mai, que la 

Fira és de Cocentaina i la Fira s’ha fet gran perquè el poble, 

els comerços, establiments, mitjans de comunicació local 

i cada veí i veïna ha cregut en ella, la patida, però l’ha fet 

seua, eixa és la vertadera màgia i el secret millor guardat de 

la Fira: el poble creu en ella com a senya d’identitat i reflexe 

del que hem sigut, som i serem i les cròniques que queden 

escrites, d'ací a un segle o dos, serviran per a conéixer quin 

era l’ambient i quina era l’estima d’una Fira que evoluciona, 

que creix, que canvia, que va i que torna, però que no deixa 

indiferent a ningú.

Gràcies Cocentaina per fer gran la nostra Fira i perquè els 

de casa, pese a tot, hem estat, estem i estarem acostant-los 

l’actualitat d’aquest esdeveniment.

Fira atraccions

Divendres 28 d’octubre i dimarts dia 2 de novembre (dia 

de les ànimes), els més menuts van poder gaudir de la Fira 

d’atraccions. De nou el recinte de Fira es va convertir en un 

bollider de xiquets i jóvens que volien apurar els moments de 

Fira a preus assequibles. Tanmateix, les creïlles, els xurros i 

coto-en-pèl feren també el seu paper gastronòmic mentre les 

tómboles i la pesca d’ànecs, donaven premis als afortunats.

Concurs d’aparadors

Com vam avançar a la ràdio, l’associació de comerç va 

convocar un nou concurs. Enguany es va arribar a la XXVIII 

edició i el jurat va passar a elegir els aparadors guanyadors 

el dijous 27 d’octubre. El jurat format per Mercedes Agulló, 

Eugenia Miguel, Paqui Ruiz, Moisés Gil i Luis Ardevínez 

van decidir atorgar els següents premis: Primer Premi: Saúl 

Santonja atelier; segon premi: Asell’s fotografia; tercer premi: 

Tien 21 i un accèssit per a Ferreteria Alicantina.

L’entrega oficial de guardons es va fer dilluns de vesprada 

a l’estand de premsa. Donem l’enhorabona al comerç i 

hostaleria local per aquestes iniciatives i agraïm les fotos 

facilitades a la mateixa associació, ja que nosaltres no vam 

acudir a l’acte perquè no sabíem que anava a fer-se.
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L’Associació Comarcal Projecte Somriures va llegir el 
manifest institucional del dia 9 d’octubre a Cocentaina

C
om deia Joan Fuster, un dels grans mestres que ens 

en va deixar autèntiques obres literàries, com ho són 

els seus aforismes, “La veritat no sempre coincideix 

amb la justícia,...”. I, és ben cert! La veritat de moltes famílies 

amb fills i filles amb diversitat funcional, amb un dia a dia 

força complicat, amb unes necessitats no cobertes, amb 

unes despeses que de vegades no es poden afrontar, amb 

uns fills i filles que voldrien veure fer-se grans, feliços, sans 

i realitzats, és una, però la realitat és altra! La seua/nostra 

veritat, per tant, no s’assembla massa a la justícia! Quanta 

raó tenia el mestre... 

Per això, les famílies del Projecte Somriures van acceptar 

la invitació de l’Ajuntament de Cocentaina i van decidir estar 

presents en l’acte institucional del 9 d’octubre, per canviar 

eixa realitat. Perquè volien que aquest nou d’octubre, dia de 

les valencianes i els valencians, fora un dia de festa, però 

també de reivindicació. Perquè, com també deia Fuster: “No 

acceptes la derrota fins que no trobes que sortiràs guanyant”. 

I lo ben cert és que des de l’associació no es poden rendir ni 

poden acceptar derrotes, sols poden permetre’s guanyar esta 

lluita! Perquè hi ha una gran responsabilitat, lluitar per uns 

pobles i unes comarques més inclusives que els possibiliten 

als fills i filles tindre una vida més digna. 

La lectura del manifest  va ser a les 11:00 hores, al Centre 

Cultural El Teular de Cocentaina. Acte que ràdio Cocentaina 

va oferir en directe.

Va ser un acte emotiu i senzill, ple de sentiments i 

reivindicació i sobretot per fer visible que volen seguir 

construint la història del poble valencià, una història que 

volen viure de manera digna, per a tots i per a totes, 

malgrat les seues circumstàncies, malgrat la seua edat, el 

seu gènere, la seua ideologia, la seua procedència, la seua 

religió o la seua condició de dependència o discapacitat.

Manifest institucional del 9 d’octubre de 
2022 a Cocentaina, a càrrec de l’Associació 
Comarcal PROJECTE SOMRIURES

Si hui, 9 d’octubre de 2022, algun xiquet o xiqueta, alguna 

persona vinguda d’altres terres o països, o alguna persona 

amb una llengua i cultura diferent de la nostra, us preguntara 

a algú de vosaltres què celebrem hui els valencians i les 

valencianes, que li respondríeu? 

Estic pensant que, si a qui li hagués preguntatfos un xiquet 

o una xiqueta de Cocentaina, recordaria el que li han contat 

Redacció

cada any les mestres a l’escola, allò de l’entrada de Jaume I a 

les terres valencianes acompanyat dels “100 soldats” encara 

que de segur en serien molts més... Segurament li vindria 

al cap el barret que des de menut elabora minuciosament 

a classe, amb les seues pròpies mans, en el qual cada any 

pinta la senyera de roig i groc amb tanta cura sense eixir-

se’n de les línies per a després lluir-la a la popular festa del 

Correllengua. 

Si, per contra, ens trobàrem davant d’una persona vinguda 

d’un altre país, possiblement ni ens entendríem, ja que 

segurament no comprendria la nostra llengua, el valencià. 

Eixa llengua que tant estimem i que, al llarg dels anys, tant 

ha costat als intel·lectuals valencians i a les intel·lectuals 

valencianes de defensar i dignificar, de fer valdre i conservar. 

Perquè a la nostra terra tenim sort de comptar amb els 

estudis i les reflexions de Fuster, de qui enguany celebrem 

el centenari del seu naixement, amb els éssers fantàstics 

amagats a les rondalles d’Enric Valor, amb els personatges 

profunds de les novel·les d’Isabel-Clara Simó, amb els 

estudis i treballs de Sanchis Guarner, amb les descripcions 

del paisatge de Carmelina Sánchez-Cutillas, amb els poemes 

de vida d’Estellés, amb la veu de la tradició de Botifarra o 

amb les innovacions en la música d’Eva Dènia. Gràcies a 

totes elles i tots ells, la nostra cultura s’ha mantés viva. 

Si qui tinguérem davant fora una persona nascuda dins 

d’altra cultura, tractaríem d’explicar-li que un dia com hui del 

1238, va arribar a les nostres terres Jaume I de Catalunya 

i Aragó, un rei cristià que va conquerir part de les taifes 

andalusines de València, Xàtiva i Dénia creant el Regne de 

València i portant amb ell unes lleis pròpies, els Furs. 

Aleshores, els valencians, des de quan som valencians? 

Segons l’historiador medievalista valencià i cronista de la 

ciutat de València Vicent Baydal, “No procedim ni dels 

romans ni dels àrabs. (...) Som fills d’una fusió entre catalans 
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i aragonesos que prompte es van adonar que pertanyien 

a una nova realitat que no era ni Catalunya ni Aragó. Un 

territori amb les seues pròpies lleis, les seues pròpies 

institucions i el seu propi autogovern, que donaven sentit a 

un nou poble, el poble valencià del Sénia al Segura”. 

Aquesta societat va ser capaç de defensar que volia créixer 

en una llengua, una cultura i una manera de conviure 

pròpies. I és que els valencians i les valencianes, malgrat 

que no sempre hem comptat amb massa suports, ens sentim 

orgullosos i orgulloses de tot allò que hem aconseguit al llarg 

de molts segles d’història i de ser qui som. 

El 9 d’octubre és la data en què commemorem l’inici 

formal d’un poble, el nostre poble, el valencià. I és que, com 

deia Vicent Andrés Estellés: “Allò que val és la consciència 

de no ser res si no s’és poble”. I nosaltres estem arrelats 

als nostres pobles, a les nostres comarques. Uns pobles 

que mantenen vives les tradicions, que estimen l’entorn 

natural, que promocionen la llengua i la cultura, però que 

també lluiten per la igualtat entre homes i dones, fomenten 

la convivència entre cultures i són pobles solidaris que es 

preocupen pel benestar de la seua gent.

 Les famílies del Projecte Somriures, ens trobem hui ací, 

perquè volem continuar construint la història del poble 

valencià, una història que volem viure de manera digna, 

per a tots i per a totes, malgrat les seues circumstàncies, 

malgrat la seua edat, el seu gènere, la seua ideologia, la 

seua procedència, la seua religió o la seua condició de 

dependència o discapacitat. 

I, és que, com deia Joan Fuster, aquest valencià de Sueca, 

que va ser i és figura cimera en la literatura catalana del 

segle XX per la seua extensa activitat com a historiador de 

la literatura, crític literari, historiador social de la llengua 

i especialment com a assagista, “La veritat no sempre 

coincideix amb la justícia”. I, és ben cert! La veritat de 

moltes famílies com nosaltres, amb fills i filles amb diversitat 

funcional, amb un dia a dia força complicat, amb unes 

necessitats no cobertes, amb unes despeses que de vegades 

no podem afrontar, amb uns fills i filles que voldríem veure 

fer-se grans, feliços, sans i realitzats, és una, però la realitat 

és altra! La nostra veritat, per tant, no s’assembla massa a 

la justícia! Quanta raó tenia el mestre...

 Així doncs, si algú de vosaltres us pregunteu per què hui 

som nosaltres qui estem ací, de segur que ja esbrinareu una 

mica les raons. Hui hem volgut estar presents en aquest 

acte per canviar eixa realitat. Perquè avui, nou d’octubre, 

dia de les valencianes i els valencians, volem que siga un 

dia de festa, però també de reivindicació. Perquè, com 

també deia Fuster en un dels seus aforismes: “No acceptes 

la derrota fins que no trobes que sortiràs guanyant”. I el 

ben cert és que nosaltres no ens podem rendir ni podem 

acceptar derrotes, sols podem permetre’ns guanyar aquesta 

lluita! Perquè tenim una gran responsabilitat, lluitar per uns 

pobles i unes comarques més inclusives que els possibiliten 

als nostres fills i filles tindre una vida més digna. Per això, 

els agraïm que hui ens acompanyen en aquesta lectura, ja 

que aquesta no és i no hauria de ser una lluita sols nostra. 

En un dia com avui sempre posem en valor tant l’escola 

pública com una sanitat i uns serveis socials públics de 

qualitat, la conservació del patrimoni valencià i les nostres 

tradicions, el respecte a la diversitat racial i cultural i l’estima i 

la pervivència de la nostra llengua. Però també volem fer- los 

reflexionar sobre la inclusió i l’autonomia personal, sobre la 

dependència i la discapacitat. Si no ho fem, quin país i quins 

pobles i comarques els deixarem als nostres fills i filles? Una 

societat que no tinga les mires altes en pro de la inclusió 

d’aquelles persones que ho tenen més difícil no mereix dir-se 

societat valenciana. Per això, al Projecte Somriures, volem 

dir amb orgull que els nostres fills i filles podran créixer en 

un món on se senten atesos, feliços, segurs, estimats i no 

reclosos a la llar familiar, sense possibilitats de socialitzar 

i sense poder veure acomplit el seu projecte de vida, com 

qualsevol altre jove sense diversitat funcional. 

Tenim un somni! Somniem en viure en un món on totes i 

tots siguem lliures per a pensar, per a viure, per a estimar... 

Jo somnie en un centre que estiga prop del meu poble, de 

la meua família, dels meus amics i amigues. Somnie en 

un espai ple d’oportunitats, on m’escolten i la meua opinió 

siga important. Un espai que em permeta desenvolupar les 

meues capacitats, on puga conviure amb altres persones 

i junts construir una llar. Un espai que m’ajude a ser jo 

mateixa. A viure feliç. A viure feliç en esta terra que tant 

m’estime, la nostra terra, el nostre País Valencià. 

Visca la terra! 

VISCA LA NOSTRA TERRA!



MARE DE DÉU12 Revista El Comtat novembre 2022

La Pia Unió Mare de Déu del Miracle organitza diversos actes 
per celebrar el mig any de la festa de la Patrona contestana
Redaccció

L
’1 d’octubre van començar els actes preparats per al mig 

any de la festa de la Patrona contestana. Dissabte de 

matí, l’esport va ser el protagonista. Al poliesportiu es va 

realitzar el Torneig de la Mare de Déu amb la participació de 

tots els clubs contestans. Es va col·locar un gran fotocall per 

a l’entrega de medalles aconseguint crear un gran ambient 

esportiu per als escolars amb la Mare de Déu del Miracle 

com a teló principal. La competició va arrancar a les 9 del 

matí i concloïa a les 14h del migdia.

A l’endemà, diumenge 2 d’octubre es va realitzar la 

peregrinació. En aquest cas es va anar a la basílica de la 

Mare de Déu dels Desemparats de València amb motiu de 

l’any jubilar que València està celebrant pel centenari de la 

Coronació canònica de la Verge. Després d’una oració al 

monestir contestà i la benedicció duna Icona de la Mare de 

Déu, arribats a València, el pelegrinatge va començar des 

del Capitulet (Església de l’antic hospital psiquiàtric i bressol 

de la devoció mariana valenciana) situat als jardins de l'antic 

hospital general a València, i primer lloc on es va instal·lar la 

imatge de la Verge, des d’alli, Sr. Álvaro Almenar, vicerector 

de la Basílica, els va acompanyar en ruta pels diferents llocs 

de la ciutat recordant els començaments de la història de la 

Verge dels Desemparats de València.  

Arribats a la Basílica, d. Eduardo Rengel va oficiar 

l’Eucaristia comptant amb la participació dels peregrins 

contestans en els cants, lectures, ofrenes.

Finalitzada la Missa, van ser rebuts pel rector, Sr. Juan 

Melchor Seguí, al qui van entregar una icona de la Verge 

del Miracle de Cocentaina, quedant així present en la 

Basílica.. Tanmateix destacar que la col·lecta de l’Eucaristia 

va ser perquè la Basílica seguisca treballant en les obres 

de caritat que donen sentit a aquesta advocació de la Mare 

de Déu dels Desemparats (fundació Maides d’ajuda a la 

discapacitat; ajuda a “Villa Teresita” destinada a ajudar a 

dones prostituïdes). La jornada va incloure també, la visita 

al monestir de Santa Maria del Puig, lloc commemoratiu de 

la reconquesta de València i indret on es troba el sepulcre 

del pare Jofre.



MARE DE DÉU 13Revista El Comtat novembre 2022

El dijous 13, el monestir va albergar una Vigila d’oració 

davant el Santíssim i el divendres 14, es va celebrar 

l’Eucaristia d’acció de gràcies amb els matrimonis que 

celebren els 19 anys de casats.

Dissabte 15, el van protagonitzar els joves contestans 

amb l’equip musical de Life teen Espanya. Va ser una gran 

jornada de convivència amb aquestos joves compromesos 

en el Senyor que van fer gaudir a grans menuts, primer 

amb les convivències i per la nit amb el concert de música 

cristiana al mateix monestir de la Mare de Déu. 

Ja diumenge 16 i dintre de la normalitat, es van disparar 

les salves d’arcabusseria i amb la colla Mal Passet va 

començar la volta de diana, on anaren incorporant-se els 
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majorals i majorales de 2023 junt la Pia Unió. A les 11:30 

del matí, la Mare de Déu va ser dipositada al seu tro andes 

per presidir la Missa de campanya (com ja es fera l’any 

2021). El tro andes es va situar al cancell del Monestir i 

el feligresos seguiren l’Eucaristia asseguts al Pla. Després 

es van posar les medalles als majorals i majorales, es van 

presentar els recent nascuts a la Patrona i un vi d’honor va 

tancar aquesta jornada gran del mig any.

Els actes commemoratius del mig any finalitzaren el 

dimecres 19 amb l’Eucaristia mensual, la presentació 

dels recent nascuts i l’entrega de premis del concurs de 

fotografia.

Des de la Pia Unió, presidida per José Torró i Maria Dolores 

Franco, animaven al poble a participar de tots aquestos actes 

que s’havíen organitzat amb motiu de la setmana d’exaltació. 

“La Mare de Déu ens acompanya tot l’any i nosaltres volem 

també, que Ella estiga present cada dia i ara en octubre, 

de manera més intensa, ja que recordem el mig any del 

miracle. Esperem que la gent se’ls disfrute, perquè els hem 

organitzat pensant en tots els públics i en totes les edats. 

Agraïm la participació de la colla Mal Passet, de l’orfeó 

contestà Just Sansalvador i de l’ajuntament de Cocentaina i 

sobretot, agraïm a la gent que s’implica i participa: els joves 

del nostre poble, els matrimonis que compleixen 19 anys 

de casats, els que participen en el concurs de fotografia, la 

gent gran...tots fem possible que puguem festejar a la nostra 

Mare de Déu com es mereix”.

Concurs de fotografia

Tancant el que han sigut els actes de la setmana 

d’exaltació del mig any de la Mare de Déu del Miracle, el 
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dimecres 19 d’octubre va tindre lloc l’entrega de premis 

del concurs de fotografia. L’acte es va celebrar al Monestir 

després de l’Eucaristia mensual.

Enguany hi van a ver un total de 70 fotografies presentades, 

posant-los les coses complicades i difícil al jurat. Aquest va 

estar format per Perfecto Salvador, Antonio Rabadán i Marc 

Pascual, tots tres membres de l’Associació fotogràfica de 

Cocentaina. També sense veu ni vot estaven els presidents 

de la Pia Unió, Maria Dolores Franco i José Torró i Pepa Vañó.

Una vegada vistes i analitzades cada una de les 70 

fotografies presentades es va decidir atorgar els premis de 

la VII edició del concurs de fotografia de la següent manera:

3r premi: Camilo Tomás Navarro, dotat amb 100 euros

2n premi: Arián Pérez Ribelles, dotat amb 200 euros

1r premi: Marcos Giner Pérez dotat amb 300 euros

Les fotografies estaran exposades en els locals que la Pia 

Unió té en Fira, al Passeig del Comtat, perquè la gent puga 

veure la qualitat i diversitat d’imatges que arrepleguen instant 

i moments de la festa de la Mare de Déu del Miracle.

Tant José Torró com Maria Dolores Franco, presidents de la 

Pia Unió es mostraven contents de l’acceptació i participació 

de fotografies en el concurs, alhora que també es mostraven 

contents de com s’havia desenvolupat aquest mig any de la 

festa de la Mare de Déu del Miracle.

Fotos guanyadores

1r premi

2n premi

3r premi
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L’alcaldessa de Cocentaina ha participat a la Setmana 
Europea de les Regions en Brussel·les

L
a setmana passada tenia lloc la Setmana Europea de 

les Regions i les Ciutats al Comité de les Regions (CoR) 

en Brussel·les, un encontre marcat per quatre temes 

que són fonamentals per entendre la política actual de la 

Unió Europea (UE):

-Transció verda.

-Empoderament de la joventut.

-Cohesió Territorial.

-Transició digital.

Més de 300 sessions, entre virtuals i presencials, van 

tindre lloc a les diferents sales de l’edifici Jacques Delors, 

però sols 110 joves polítics van ser escollits per poder 

assistir físicament als tallers i conferències oferides, entre 

ells, l’alcaldessa de Cocentaina, que aquest estiu va haver 

de participar del procés de selecció previ.

Tots els representants polítics presents tenien dos sessions 

comuns i la resta podien escollir-les dins de l’àmplia oferta 

fins completar el seu horari de workshops, de 9:30 h a 18 

h, fent-se tota la comunicació en anglés amb possibilitat de 

traducció al francés o a l’alemany.

Mireia Estepa qualifica esta experiència d’única: «poder 

conéixer, debatre i escoltar la visió de representants de tots 

NP Ajuntament de Cocentaina

els punts de la UE, amb una diversitat de colors polítics 

enorme, i fer-ho a la casa de tota la ciutadania europea, ha 

sigut una oportunitat preciosa».

La primera edil contestana és membre del grup de Young 

Elected Politician (YEP) de la UE des de 2021, fet que li 

permet tindre accés a conferències online sobre aspectes 

que preocupen i ocupen a la Unió Europea.

A banda de participar a l’encontre, l’alcaldessa va 

acompanyar a la delegació valenciana que, presidida 

per Ximo Puig, va lliurar la distinció Luis Vives 2020 al 

vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmernmans, 

a l’ambaixada espanyola de Brussel·les.

Licitació deserta del polígon de Sant Cristòfol
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a setmana del 17 d’octubre és va constituir la mesa 

de contractació per a la comprovació de les ofertes 

presentades, la qual va quedar deserta.

En aquesta licitació es preveien els treballs de millora en 

l’asfalt de tot el polígon, així com millores treballs de pintura 

en la calçada i la instal·lació de senyalètica viària en tota 

l’àrea integrada en aquest polígon.

La quantia a la qual pujava el contracte és de 299.939,52 

€, finançament que en gran part depèn de les ajudes que 

l’IVACE atorga a les entitats locals per a la modernització 

dels polígons.

Des de l’Ajuntament s’han revisat de forma immediata 

els preus del contracte, ja que no hi ha hagut cap oferta 

presentada. No obstant això, s’espera obtindre el més aviat 

possible la nova valoració dels preus per poder dur a terme 

la nova licitació d’aquest projecte.

Des del Departament d’Obres i Serveis com també des del 

de Contractació s’ha donat la màxima celeritat en la licitació 

perquè les empreses tingueren el temps suficient per a 

poder estudiar i presentar les ofertes. Ens agradaria que la 

Conselleria d’Economia Sostenible tinguera consideració 

d’aquest problema, ja que no és l’únic municipi que es 

troba en aquesta situació, i demanem que tinga especial 

sensibilitat per a ampliar els terminis de justificació, cosa 

que des de l’Ajuntament ja se li ha demanat, i així poder 

licitar de nou amb la revisió dels preus del projecte.
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L’Ajuntament de Cocentaina renova els contenidors de rebuig
Els nous contenidors, 130 en total, dels quals se’n col·locaran 115, passaran a ser 

de color gris i s’han a col·locat als diferents punts del municipi 
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Regidoria de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària 

de l’Ajuntament de Cocentaina ha anunciat que la 

renovació dels contenidors de rebuig, o resta, està 

en marxa. Així, els dipòsits de la brossa, fins ara verds, 

passaran a ser grisos i, a més s’instal·larà un sistema de 

retenció a terra, per la qual cosa la regidora de l’àrea, Paqui 

Ruiz, demana a la ciutadania que tinga paciència per les 

molèsties que puga ocasionar aquesta col·locació dels nous 

contenidors.

Així mateix, la mateixa regidora ha comunicat que 

aquests contenidors nous compleixen amb tota la normativa 

d'usabilitat i d’accessibilitat, en els quals s’ha invertit un 

total de 162.000€. L’empresa adjudicatària, Rotatank, SL, 

té un termini de dues setmanes per a executar el total de 

la renovació.

Finalment, des de l’equip de govern s’han apuntat que, 

a pesar de tenir el contracte de recollida de residus sòlids 

urbans paralitzat per qüestions administratives, «apostem 

per buscar altres alternatives que solucionen l’estat dels 

contenidors, per això ara adquirim els contenidors de resta, 

però continuen treballant per a poder canviar més endavant 

els dels envasos o els de cartó».

L’Ajuntament de Cocentaina posa en marxa la Campanya 
«Bons Consum» per a incentivar el comerç local
NP Ajuntament de Cocentaina

A
mb la finalitat d’incentivar el comerç local, la Regidoria 

de Promoció Econòmica informa als diferents 

establiments de la localitat que, si encara no ho 

han fet, es poden adherir a la campanya des del dia 14 

d’octubre fins al 21. Cal que els propietaris dels comerços 

estiguen atents al correu electrònic, perquè en alguns casos 

es requereix documentació. En cas que no els haja arribat 

el correu, s’hauran d’adherir a través de la plataforma 

www.cocentainabonosconsumo.es en l’apartat destinat a 

establiments i llegir-se perfectament les bases.

Per una altra banda, a les persones usuàries que desitgen 

participar en la campanya, se’ls informa que els bons es 

podran adquirir des del 17 d’octubre fins al 3 novembre, 

que serà l’últim dia en què es podran gastar els bons. Per 

a fer-ho, hauran d’entrar a la plataforma en l’aparat destinat 

a consumidors. Igualment, cal que es llegisquen les bases 

atentament i signar un consentiment per a adquirir-los. En el 

cas de les persones majors o que no disposen d’ordinador o 

connexió a Internet, poden passar pel despatx situat al carrer 

Sant Cristòfol, en horari de 10 a 14 hores, els dies 18 i 19 

d’octubre per a comprar-los directament allí presentant el 

DNI i la targeta de crèdit, ja que no s’acceptaran diners en 

metàl·lic. Cal saber que es tracta d’una ajuda pública i, per 

tant, el consumidor està obligat a declarar-lo com a guany 

patrimonial en l’IRPF de 2022.

Així mateix, és molt important recordar que els bons es 

poden gastar fins al 3 de novembre, però des de la Regidoria 

es demana per favor a totes les persones que adquirisquen 

els bons, que els gasten abans de la Fira per a facilitar la 

faena dels comerços durant aquests dies en què hi ha tanta 

afluència de gent al nostre poble.

Finalment, des de la Regidoria es recorda que els bons 

solament es podran gastar en els establiments que estiguen 

adherits. Els consumidors podran comprovar-ho en la 

plataforma a partir del dia 17 d’octubre de matí.
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Cocentaina vol atraure empreses del sector audiovisual 
amb la creació d’una Film Office

NP Ajuntament de Cocentaina

Cocentaina s’integrarà dins de la Costa Blanca Film Commission i oferirà un servei 
d’assessorament a empreses i professionals del sector audiovisual que vullguen rodar 
a la capital del Comtat.

C
osta Blanca Film Commission és una oficina de 

cine creada l’any 2017 per la Diputació d’Alacant 

amb l’objectiu d’oferir un servei gratuït d’informació, 

assessorament i tramitació a les productores, agències o 

empreses audiovisuals, per a facilitar la presa de decisions 

relatives a la realització d’un rodatge, gravacions o presa 

de fotografies a fi d’aconseguir que empreses interessades 

optimitzen els seus recursos, tant humans com materials i 

econòmics. Aquest treball és canalitzat mitjançant oficines 

Film Office que es distribueixen al llarg de tota la província.

Així les coses, després d’un any on Cocentaina ha acollit 

nombroses produccions de la cadena autonòmica àPunt, 

des de la Regidoria de Turisme es vol donar un pas més enllà 

i integrar-se dins d’aquesta Film Comission a través de la 

creació d’una Film Office ubicada a l’Oficina de Turisme del 

Palau Comtal. Aquest servei serà l’encarregat de presentar 

les ubicacions disponibles a les productores per a possibles 

rodatges, gestionar les autoritzacions necessàries, com 

també proporcionar informació quant a l'hostatge i serveis 

disponibles al municipi.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, destaca que l’objectiu 

d’aquesta iniciativa és afavorir la vinguda de productores 

audiovisuals a Cocentaina i donar a conèixer les espectaculars 

localitzacions que poden ser susceptibles de rodatge.

Taller empleo dinàmic-Cocentaina
Marián Castelló Escoda

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

A
profitant l’oportunitat que ens ha donat la revista 

durant este any, acomiadem des d’estes pàgines al 

alumnat /treballador del Taller d’Ocupació Dinàmic-

Cocentaina que conclou el 20 d’octubre el programa. Agrair 

a tota la població l’acollida de totes les iniciatives i activitats 

desenvolupades i a l’entitat el suport oferit en tot moment 

que ha fet falta. 

Els 10 alumnes han obtingut el certificat de professionalitat 

SSCB0110: Dinamització, programació i desenvolupament 

d’accions culturals, l’enhorabona a tots de part del equip 

directiu i docent que es sabedor del vostre esforç i la vostra 

implicació per complir els objectius proposats d’inici. 

Vos deixem algunes fotografies de l’ultima activitat 

realitzada al Refugi, El nostre Scape Boom, que esta vegada 

han pogut dur a terme el 19 d’octubre 3 grups de cinquè i 

sisè de primària del CEIP Real Blanc de Cocentaina.
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Rubén Muñoz, militant del PSPV a Cocentaina  candidat 
a encapçalar la llista del PSPV a les eleccions municipals 
de Cocentaina
NP PSPV Cocentaina

R
ubén Muñoz serà candidat a encapçalar la llista del 

PSPV a les eleccions municipals de Cocentaina per 

al 2023. Rubén va traslladar a la Executiva socialista 

la seua decisió.

Segons Rubén “el partit polític al qual pertany, és una eina 

al servei del poble per a poder millorar-la seua vida. Amb 

aqueix objectiu i animat per un grup de persones d'ampli 

perfil personal i professional i d´un nombre de persones 

militants del socialisme constestà, he pegat aquest pas 

avant.”

 ontestà, nascut en el 92, es ca graduar en Dret per la 

Universitat d'Alacant. Especialitzat en Dret del Treball, 

exerceix d'assessor jurídic en l'actualitat. Vinculat sempre a 

la vida social del poble y mogut per la seua afició al running 

i senderisme, entre altres, ha format part d'algunes entitats 

esportives del municipi, a més d'haver representat al seu 

partit en la Comissió Permanent d'Esports i en el Consell 

d´Administració de Ràdio Cocentaina. 

Finalment, i segons marca la normativa federal del PSOE, 

entre el 16 de novembre i el 12 de gener se celebrarà 

l'Assemblea del PSPV de Cocentaina amb la finalitat 

d'aprovar la candidatura presentada juntament amb la llista 

completa que es presentarà a les eleccions municipals de 

maig del 2023.
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Eli Alex serà la cap de llista de l’Agrupació Esquerra Unida 
de Cocentaina

L
'assemblea local d'EU acorda per la majoria dels 

assistents, proposar a Eli Aleix com a cap de llista de 

l'agrupació ESQUERRA UNIDA DE COCENTAINA per 

a les pròximes eleccions municipals de l'any 2023. 

S'obri un termini fins al 26 de novembre per a poder 

presentar altres propostes. En eixa data és ratificarà 

definitivament la persona que encapçalara la candidatura 

d'Esquerra Unida de Cocentaina.

 Una volta es ratifique començarem a treballar en 

l'elaboració de la candidatura electoral que es presentara a 

les eleccions de l'Ajuntament de Cocentaina. 

Una candidatura que represente els valors del nostre 

partit, progressista, feminista, ecologista, republicana, i 

sobretot compromís polític amb el poble de Cocentaina.

NP Esquerra Unida

Paula Agulló Rosa elegida candidata a alcaldessa pel PP 
de Cocentaina
NP Partit Popular

L
a secretaria del comitè electoral de la província d'Alacant 

va fer oficials part de les candidatures d’aquesta 

província, i entre elles la candidatura de Cocentaina.

El partit viu un moment de renovació i això està portant cares 

noves a la primera línia de la política local, en aquesta ocasió 

ha sigut Paula Agulló Rosa, contestana de 33 anys, que 

malgrat la seva joventut té una base sòlida. És llicenciada 

en Dret per la Universitat de València. La seva inquietud 

per crèixer professional i personalment li ha dut a viure 

a diferents ciutats i països com Sevilla, Madrid, Olsztyn 

(Polònia) i Londres (Regne Unit).  En 2018, al finalitzar 

el Màster en Moda, gestió del disseny i operacions (CEU 

València), va tornar al seu poble natal i va emprendre una 

nova etapa com a dissenyadora de moda, el que li ha donat 

molta experiència en l'àmbit d’emprenedor. Paula: “Animada 

per militants i familiars he decidit donar aquest pas per poder 

fer la Cocentaina que ens mereixem, un poble viu, segur i 

conegut per tot arreu”.

És una apassionada de la naturalesa, li encanta fer rutes 

per l’entorn que ens rodeja, a més de gaudir de les tradicions 

del seu poble. Des de ben xicoteta ha participat en la cultura 

i la festa contestana com les danses, les festes de moros i 

cristians, a més de les jornades esportives.

Paula afronta aquesta candidatura amb molta il·lusió i 

amb moltes ganes de dur a terme totes les propostes que 

als ciutadans els inquieten, i fer de Cocentaina la seua millor 

versió. El partit per la seua part agraeix el treball realitzat 

de l'actual grup municipal, especialment la figura de Ray 

Montava, que ha liderat el projecte Popular aquesta última 

legislatura.

Paula per la seua part comenta estar molt il·lusionada 

en aquesta nova etapa “Volem il·lusionar Cocentaina 

amb propostes senzilles i altres de major importància 

que pretenen ser un eix transformador del municipi per a 

extraure el seu màxim potencial en els camps del treball, 

turisme, estat de la vila comtal i altres temes en els quals 

ja estem treballant”

En les pròxims mesos es treballarà per a confeccionar 

una llista consolidada amb l'objectiu de posseir un projecte 

sòlid amb el qual aconseguir l'Alcaldia Contestana. Per 

a crear el programa electoral ens reunirem en totes les 

associacions, col·lectius, entitats i veïns de Cocentaina per 

tal de conèixer les seves necessitats i poder donar-li solució 

als seus problemes.
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Facpyme entrega els seus Premis ‘Comerç en Moviment’
10 comerços de totes les comarques de la província són guardonats pel seu dinamisme, 
esforç, trajectòria empresarial i compromís amb el territori, entre ells la Confiteria 
Agulló de Cocentaina

NP Facpyme

L
a Federació de Comerç i Pimes de la província d'Alacant 

(Facpyme) ha entregat els II Premis ‘Comerç en 

Moviment’, en col·laboració amb la Diputació d'Alacant, 

a deu comerços de la província pel seu dinamisme, esforç, 

trajectòria empresarial i compromís amb el territori.

El president de Facpyme, Carlos Baño, ha destacat que 

hui “és el dia per a reconéixer la dedicació i el sacrifici de 

milers de petits i mitjans empresaris, d'autònoms, que alcen 

cada dia la persiana”.

 Els comerços premiats, representants de les nou 

comarques de la província, són L'Abella d'Or (Sant Joan) per 

la comarca de l´Alacantí; Celler Miguel (Xàbia) per la Marina 

Alta; Postals Germans Galiana (Polop) per la Marina Baixa; 

Cosetes de Laura (Santa Pola) pel Baix Vinalopó; Confiteria 

Agulló (Cocentaina) pel Comtat; Mos delicat (Alcoi) per 

l´Alcoià; Òptica Domenech (el Pinós) pel Vinalopó Mitjà; 

Fleca Delfina (Villena) per l'Alt Vinalopó; i Llenceria Pertegal 

(Orihuela) per la Vega Baixa/Baix Segura.

Com a esment especial de Mercat Provincial, Zona Nord 

Alcoi. Així mateix, s'ha entregat un reconeixement al Mercat 

Central d'Alacant pel seu centenari. 

En total, han sigut més de 50 les candidatures presentades 

per les diferents associacions integrades en Facpyme que 

s'han sotmés al criteri del jurat, que ha estat format per 

Pilar Santos, cap territorial de Comerç, Artesania i Consum 

d'Alacant; Esther Guilabert, secretària general CEV; Lidia 

López, regidora de Comerç i Hostaleria d'Alacant; Carolina 

García, alcaldessa d'Orihuela; Mireia Estepa; alcaldessa de 

Cocentaina; Felip Sánchez, regidor de Comerç, Eficiència 

Energètica i Desenvolupament Rural d'Elx; i Paco Alemañ, 

president de Mercats Municipals d'Alacant .

 A l'acte ha assistit una nodrida representació institucional, 

empresarial, dels principals sectors productius i del 

moviment associatiu, encapçalada pel president de la 

Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, que ha estat acompanyat, 

entre altres de l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala; la secretària 

general de la CEV, Esther Guilabert; la secretària general de 

Hosbec, Nuria Montes; els presidents de la Cambra Alcoi, 

Pau de Gràcia, i de Cambra d'Orihuela, Mario Martínez; a 

més d'alcaldes, regidors, diputats, els responsables de les 

49 associacions integrades en Facpyme i representants del 

teixit empresarial i associatiu.

Carlos Baño ha assenyalat que, si alguna cosa defineix als 

comerciants de la província d'Alacant, “és precisament la 

seua fortalesa, el seu empenyiment i la seua valentia. Valors 

que estan en l'essència d'aquests Premis Facpyme-Comerç 

en Moviment”.

 El president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, 

per la seua part ha donat l'enhorabona als premiats perquè 

“són, amb tot mereixement, la millor mostra del dinamisme 

i la qualitat del sector”. “Sou els millors professionals i 

contribuïu diàriament al desenvolupament de la província. 

Us necessitem”, ha assenyalat Carlos Mazón.

El president de Facpyme ha incidit en la situació crítica 

que han travessat i que continua travessant el comerç en 

els últims temps i que es continua patint a conseqüència de 

“una inflació desbocada que ja està afectant el consum; la 

desmesurada i abusiva pujada del preu de la llum o el gas; i 

l'increment del cost de les matèries primeres”. Bany destaca 

que tot això “és una provocació cap al teixit empresarial i 

social de la província i no podem continuar consentint-ho. 

Perquè ens afecta a tots els nivells i a tots els sectors, també 

al comerç”. 

Bany ha subratllat que "el comerç és el primer sector en 

termes d'ocupació amb 136.000 persones a la província 

d'Alacant, 391.000 a la Comunitat Valenciana i més de 3,3 

milions de llocs de treball a Espanya. I representa el 13% 

de la nostra economia". Però tampoc deixa d'esmentar, com 

són els milers de comerços, de companys nostres, que s'han 

vist obligats a tancar.

 D'altra banda, la sorpresa de la nit ha sigut el final del 

discurs del president de Facpyme qui, ha aprofitat el seu 

discurs per a anunciar que deixa la presidència de Facpyme. 

“Però ho faig amb la consciència del treball ben fet i amb la 

confiança absoluta en l'equip que hem conformat en aquest 

temps. En només any i mig Facpyme ha crescut un 60%. 

Hui som 49 associacions i representem a més de 12.000 

empreses de la província”.

 “Ens hem posicionat de manera sòlida i eficaç com a 

interlocutor davant les institucions. 

I tot gràcies a un equip humà de primer nivell. Som, en 

definitiva, el moviment associatiu més potent en defensa 

del comerç de la província i estem més vius que mai. El 

moviment que defensa amb orgull que el comerç local és el 

comerç de confiança, és el comerç que et dona la solució, 

que t'assessora, que et dona tots els avantatges i facilitats. 

El comerç on pots anar, tocar i contrastar”, ha finalitzat.

A Cocentaina, la Confiteria Agulló segueix custodiant el 

secret millor guardat del dolç típic i exclusiu de Cocentaina: els 

genaros. Són ja tres generacions de pastissers, des de 1927.

A l’acte de lliurament no van poder acudir, però van estar 

ben representats per la seua veïna de comerç, Aída Pérez 

de la Ferreteria Alcantina i per l’alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa
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La Diputació reconeix el talent dels joves de la província 
en la Gala dels Premis #TopCreation2022

NP Diputació d’Alacant

En Relat Breu, Roger Garrido de Cocentaina va guanyar els 1.000 euros del primer 
premi pel seu treball ‘Artista’

T
alent, enginy i creativitat es van donar cita en el ADDA, 

en una nova edició de la Gala de Lliurament dels Premis 

Provincials de la Joventut #TopCreation que impulsa 

anualment la Diputació d'Alacant.

La diputada responsable de l'àrea, Mª Carmen Jover, 

qui va aprofitar la seua intervenció en aquest acte per a 

animar als joves “a continuar treballant amb il·lusió per a 

aconseguir els seus somnis”, va destacar l'excel·lent qualitat 

dels projectes que han concorregut a aquesta convocatòria, 

en la qual s'han repartit 18.000 euros en premis. “Aquests 

guardons s'han consolidat com un excel·lent estímul per 

als nostres joves i com una gran plataforma per a difondre 

el seu potencial i talent”, va assenyalar la diputada durant 

una divertida gala que va comptar amb actuacions de màgia 

i música i l'humor del conegut presentador Luis Larrodera.

El projecte La Llum Creativa, dedicat a dissenyar i produir 

campanyes de comunicació creativa i integrat per Ángela 

Pujalte, Joan Cuadra i Paola Rocamora, d'Elda, es va alçar 

amb el Premi Iniciativa Empresarial, dotat amb 2.400 euros. 

En aquesta mateixa categoria, va quedar segon el programa 

d'inclusió a través de l'esport Pilotar Sense Barreres, de 

Lydia Sempere, de Banyeres de Mariola, que va obtindre 

1.500 euros. 

En la secció de Mitjà social, el primer premi, de 1.000 

euros, va anar per a Eugenia Alvado, de Benidorm, pel seu 

perfil d'Instagram ‘Inside Benidorm’; el segon, de 700, per 

a Lourdes Martínez, de Monòver, per la seua revista digital 

‘Vertadera bogeria’ i el tercer, de 300, per a Irene Maciá, 

d'Elx, pel seu perfil de LinkedIn ‘Irene Maciá Doménech’. 

En l'apartat de Treball Musical, el primer premi en la 

modalitat de Solista, dotat amb 1.000 euros, va recaure en 

el santapolero Gabriel Rodríguez per ‘Inestable’, mentre que 

el segon lloc va ser per a l'alacantí Luis García, qui va rebre 

800 euros per ‘Tornes a perdre'm’, i el tercer, de 400, per 

al deniense Jorge Castaño per ‘Com ahir’. 

Per part seua, en la secció Grup, les integrants de Tòtem, 

els il·licitans Lucía de Bunder, Elia Sempere i Laura Giner, 

van obtindre el primer premi per la seua cançó ‘Que passe el 

següent’ -2.200 euros-; els de Khëlleden, Alejandro Castelló, 

Jorge Casasola, Fco. Pablo Díaz i Jayden Noble, d'Alacant, 

van aconseguir el segon pel seu tema ‘Cançó de galeres’ 

-1.800 euros-, i les de New Fantasy, Ángela Hernández, Alba 

Toledo, Rebeca Coloma i Amanda Ramos, també d'Elx, el 

tercer pel seu tema ‘Jump’ -1.400 euros-.

A més, en Relat Breu, Roger Garrido de Cocentaina va 

guanyar els 1.000 euros del primer premi pel seu treball 

‘Artista’, Fabio Galiana d'Algueña, els 700 euros del segon 

per ‘La caça del foc’ i Aarón Vidal d'Alcoi, els 300 euros del 

tercer lloc per ‘Retorn a casa’.

Finalment, els tres guanyadors de la categoria Fotografia 

van ser els alacantins Javier Galiana per la seua imatge 

‘Constància’; Tirso Marín per ‘Ocàs a la ciutat que mai dorm’ 

i Mónica Ponzo per ‘Alba’. Els premis van ascendir a 1.000, 

700 i 300 euros, respectivament.
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L’Ateneu Musical de Cocentaina, 1r premi i menció d’honor 
al Certamen de bandes de l’ADDA
Redacció

I 
en plena Fira, la música de banda va omplir el carrer, 

una cercavila improvisada pel Passeig fins Ausias March. 

Era de nit i l’Ateneu venia d’Alacant amb un doble premi 

en el seu palmarès.

I és que la Diputació d’Alacant va celebrar el cap de 

setmana de Fira el 50ª Certamen de Bandes al ADDA que 

va estar presidit per la vicepresidenta i diputada de Cultura, 

Julia Parra.

El primer premi va ser per a l’Ateneu Musical de 

Cocentaina, que amb 403 punts, va rebre a més una menció 

d’honor en la fase final de la Segona Secció del concurs.

Aquest guardó, permet a l’Ateneu, participar al Certamen 

de Bandes de la Comunitat Valenciana organitzat des de 

l’Institut Valencià de Música.

Les confraries de Jesús de l’Hort i el Crist dels Llaurados 
ja han tingut el seu canvi de junta
També han canviat junta i president les confraries de l’Ecce Homo i la del Carmen
Redacció

E
n diferents edicions de la revista Cocentaina. El Comtat 

hem parlat ja de les noves juntes que durant el trienni 

2023-2025 s’encarregaran de vetllar per la continuïtat 

de les confraries contestanes.

Aquest mes els posem cara ja que durant setembre i 

octubre han tingut lloc els canvis de junta protocol·laris.

Comencem pel Convent, a la revista de setembre 

compartíem que Juan Enrique García Aznar i María José 

Jover Pozuelo eren els nous presidents de la confraria 

del Jesús de l’Hort. El canvi de junta va ser el diumenge 

18 de setembre. Durant tres anys estaran acompanyats 

per: Ana Montava Ripoll, Demetrio Vicent Lluch, Anaís 

Penáguila Alós, Juan Carlos Marín Magaña, Mari Gloria Jover 

Pozuelo, Amadeo Gironés Palací, Beatriz Cortell Soler, Juan 

José Pérez Llorens, Mª Luisa Juan Casasempere, Joaquin 

Barrachina Jover, Verónica Jover Vendrell, Fernando Jover 

Àvila, Eva Sandín Cortés i Joaquín Bravo Valls.

Ja l’1 d’octubre i a l’Església de Santa Maria Xelo Carbonell 

i Kike Pascual prenien possessió com a nous presidents 

de la confraria del Crist dels Llauradors. Xelo i Kike estan 

acompanyats per Rosa María Agulló Valls; Rosana Masanet 

Valls; Inmaculada Cominches Torró; Maria Milagro Reig 

Carbonell; María Milagro Jordá Ripoll; Mateo Moltó Tortajada; 

David Terol Ferrer; Borja Jornet Molina; José Pascual Moltó 

i Vicent Torró Anduix. Va ser una Eucaristia molt emotiva 

presidida per la talla del Crist dels Llauradors que trobem a la 

capella de la Comunió del temple parroquial de Santa Maria.

El 12 d’octubre, en plena festa del Pilar, a l’Església de 

el Salvador, Pepa Cuesta i Sergio Moncho es posaven al 

capdavant de la confraria de la Verge del Carme I ja el 15 

d’octubre prenien possessió com a presidents de la confraria 

de l’Ecce Homo Mari Ángeles Pascual Jover i Juan Ramón 

Carbonell. 
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Nuevo año en Alicante gastronómica

E
n 2022 también hemos estado en esta importante 

feria gastronómica que muestra la gastronomía de la 

provincia de Alicante en todas sus vertientes, celebrada 

entre los días 23 al 26/9. – Importantes chefs premiados 

con estrellas Michelin y Soles Repsol dieron a conocer lo 

mas destacado de sus cocinas.

Por nuestra parte dimos a conocer la calidad de nuestros 

aceites en el stand y además se realizaron dos importantes 

catas de la mano de nuestro técnico Iñaki, en el stand de 

Exquisit Mediterráneo y en el de la Cámara de Comercio, 

con gran afluencia de personas interesadas, chefs, clientes 

e interesados por nuestro aceite.

La cooperativa agrícola católica COOP. V.  en la constitución 
de “Olis d´Alacant”
Cooperativa agrícola católica de Cocentaina

E
l pasado 12/9 inicio su andadura la Asociación Olis D` 

Alacant, en la sede de Asaja de Alicante se constituyó 

esta asociación de Productores de Olivar y Almazaras 

de Aceite, su ambito territorial es la Comunidad Valenciana 

y sus fines principales son, Representar, defender y 

promocionar el aceite de Oliva Virgen de la provincia de 

Alicante, Conseguir  la autorización del uso de Marca de 

Calidad OLIS D’ ALACANT como marca CV, marca colectiva 

u otra figura de calidad que se estime gestionar para mejorar  

la imagen y la comercialización del aceite de oliva virgen 

extra de Alicante, Velar  por el correcto uso de la marca 

de calidad, Estudiar las necesidades de los consumidores 

y mejorar la información específica del sector entre otros.

La asociación nace con la voluntad de ocupar un hueco 

necesario en nuestra provincia en defensa y promoción de 

nuestros 

Cooperativa agrícola católica de Cocentaina

Mestres del sabor. Productos de Calidad de origen cooperativo
La Cooperativa agrícola católica COOP. V., pionera en el apoyo a la iniciativa
Cooperativa agrícola católica de Cocentaina

E
l Palacio de los Mercader  acogió en la mañana del 

03-10 el acto oficial de presentación de Mestres del 

Sabor, una iniciativa impulsada por Cooperatives Agro-

alimentàries de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de 

la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 

Climática y Transición Ecológica y la marca Molt de Gust, 

para dar a conocer la singularidad y excelencia de los 

productos agroalimentarios cooperativos de la Comunitat 

Valenciana, además de los valores asociados a ellos y propios 

de la fórmula cooperativa. 

El Presidente de Federació, Cirilo Arnandis, ha destacado 

que tras la celebración del acto que “la gestión democrática 

de nuestras cooperativas, la vinculación con el territorio, el 

compromiso con la sociedad o el impacto que tenemos en 

las economías locales y en la vertebración territorial son 

Con todo ello, se pretende no solo mostrar la excelencia 
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de los productos cooperativos, si no también visibilizar 

los principios y valores que hay detrás de ellos, potenciar 

el atractivo de las cooperativas como generadoras de 

experiencias agroturísticas, hacer pedagogía sobre los 

procesos que hay detrás de los productos que elaboran 

y conectar con el espíritu sibarita de la ciudadanía de la 

Comunitat, y que el consumidor también puede tener en 

cuenta en su elección de compra.

COOPERATIVA AGRICOLA CATOLICA COOP. V.

www.olielcomtat.com

https://www.facebook.com/mestresdelsabor 

Twitter: @mestresdelsabor 

Instagram: @mestresdelsabor 

El restaurant Nou Raspa de Cocentaina presente en Denia en 

el D’ na Festival 2022 con aceite de la cooperativa agricola 

catolica coop. v.

Cristina Manzanares y Manolo del Restaurante Nou 

Raspa, dentro de los actos D`na FESTIVAL 2022 organizados 

por el Ayuntamiento de Denia, Turisme Comunidad 

Valenciana y L, Exquisit Mediterrani y coordinado por el 

chef Kike Dacosta en cuyo festival gastronómico reunieron 

a importantes representantes de la mejor gastronomía de 

la Comunidad,relizaron un show cooking en su escenario 

principal donde mostraron la excelencia del trabajo de 

Cristina en la combinación de gustos y sabores y la utilización 

de productos de calidad  km cero, sostenibles y del territorio.

La calidad de nuestra gastronomía y nuestros productos 

locales singulares realzados por estos jóvenes chefs con 

un brillante presente y mejor futuro. 
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La Junta de Festes publica les bases del que serà el 4t 
concurs “d’herberet”
Redacció

L
a Junta de festes, amb l’assessorament de Ferran 

Albors, ha convocat el 4t concurs d’herberet. Aquest 

es durà a terme els dies 9 i 10 de desembre.

En el dit concurs podran participar totes les persones 

residents a Espanya que siguen majors d'edat.

Per a participar, els herberos es presentaran en botelles 

de mig litre o tres quarts de litre a la manera tradicional, és 

a dir, amb les plantes aromàtiques o medicinals dins de la 

botella. S'admetran a concurs els herberos a base d'herbes 

macerades en aiguardents en les seues diferents variants, 

no unes altres formes de licors destil·lats no tradicionals, o 

tradicionals però de diferent naturalesa ( vi d'anous, misteles, 

café licor, etc.).

Els participants que vulguen formar part del concurs 

han de presentar els seus herberos el divendres dia 9 de 

desembre en la taula que a tal fi estarà situada a la seu de 

la Junta de Festes de Cocentaina al carrer Sants de la Pedra 

núm. 7, des de les 18:30 a les 21:00 hores. Cada concursant 

podrà participar amb un màxim d’una botella d'herbero, i 

proporcionarà les dades següents de cada botella dins d’un 

sobre tancat: Nom i cognoms de l'autor; adreça, codi postal, 

població i província; telèfon/Whatsapp/Correu electrònic de 

contacte i opcionalment, es poden detallar algunes o totes 

les herbes utilitzades.

Una vegada depositades, a cada botella se li assignarà un 

número, que serà l'única informació que tindrà el jurat. El 

mateix número serà assignat al sobre presentat. Destacar 

que els membres del jurat, no estaran presents en el moment 

de la presentació.

El jurat estarà format per 6 membres a més d’un/a 

secretari/a designat per la Junta de Festes de Moros i 

Cristians de Cocentaina. La decisió del jurat i l'entrega de 

premis es farà pública el dia 10 de desembre a les 13 hores, 

a la filà Cavalleria Ministerial, filà que en les properes festes 

de 2023 ostentarà el càrrec de capità cristià.

El jurat avaluarà tant la presentació, com el sabor de les 

mostres. La puntuació final serà obtinguda per la suma 

de les puntuacions de tots els membres del jurat i la seua 

decisió serà inapel·lable.

S’atorgaran 3 premis als herberos que obtinguen la major 

puntuació. Els premis consisteixen en un diploma acreditatiu 

per als tres seleccionats, que s'entregaran en el moment de 

la decisió del jurat. Per a qui obtinga el tercer premi, Licores 

Sinc li atorgarà un obsequi, per a qui obtinga el segon premi, 

l'Associació de Comerç i Hostaleria de Cocentaina li atorgarà 

cinc bons de 20 euros cadascun (total 100 euros) per al seu 

consum en el comerç local i finalment, per a la persona que 

obtinga el primer premi i com a guanyadora del concurs, 

l'Associació de Comerç i Hostaleria de Cocentaina li atorgarà 

2 bons de 50 euros cadascun, i un bo de 20 euros (total 120 

euros) per al seu consum en l'hostaleria de la nostra localitat.

Els premis es faran efectius en els horaris habituals dels 

diferents establiments. Caducaran passats 3 mesos des de 

la data de la decisió del concurs.

Des de la Junta de Festes animen a la gent a participar 

d’aquesta tradició tan nostra com és l’elaboració de 

l’herbero, beguda típica a les nostres dianes. Es pretén no 

perdre les nostres tradicions i el fet de la seua elaboració 

que en alguns casos, és un gran secret. Tanmateix agraeixen 

a Licores Sinc i a l’associació de comerç la seua implicació 

directa en el concurs i a la filà Cavallets la seua hospitalitat 

per a fer l’entrega dels guardons.

La Junta de Festes ha obert el procés electoral perquè es 

presenten candidats a presidir dita entitat organitzadora.

El passat diumenge 23 d’octubre, la Casa del Fester va 

albergar l’assemblea extraordinària de la Junta General per 

convocar la presentació de candidatures i eleccions a la 

presidència de la Junta de Festes de Cocentaina.

El procés ha estat obert fins al divendres 4 de novembre. 

Sona una candidatura ferma i hi ha altres noms que també 

es barregen, amb tot, de manera oficial no hi ha res fins que 

es presenten com a tal (en l’edició del mes que ve donarem 

complida informació, ja que nosaltres hem tancat l’edició el 

dijous 3 de novembre per tal d’incloure el resum de Fira).

EL candidat ha de presentar una junta completa i ha de 

tindre un mínim de 5 anys de trajectòria festera. Amb aquest 

procés electoral es dona per finalitzada la junta de Festes de 

Juan Francisco Masanet, una junta que també s’ha hagut 

de reinventar per a aconseguir que la festa d’agost en llaor 

a Sant Hipòlit Màrtir no es quedara emmudida aquests dos 

anys de pandèmia
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I Jornades de Memòria Democràtica de l’Alcoià i Comtat
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
a informació d'aquest mes de novembre sobre 

les activitats del Fòrum ha tingut una repercussió 

informativa ampla i diversa de mitjans, TV, Ràdio, 

Premsa escrita i digital, també podem dir que la participació 

en les I Jornades de Memòria Democràtica de l'Alcoià i 

Comtat, del 22 de setembre al 7 d'octubre. Ha estat molt 

interessant, pels temes que l'hem inclòs a les jornades, 

Conferències amb participació del públic, Documentals, 

Exposicions, etc. Els llocs escollits a Cocentaina, Muro i Alcoi 

van ser amples i les seues instal·lacions adequades perquè 

els actes tingueren la qualitat que es mereixien. 

Com a acte preliminar a les Jornades. L'11 de setembre 

a l'Alqueria d'Asnar i en paraules d'alcalde Jaume Pasqual, 

que va segut un dia històric. Al Museu de l'Alqueria d'Asnar, 

amb la sala plena de família, amics, veïns interessats a 

reivindicar la Memòria Democràtica i envoltats de cultura amb 

l'exposició obres d'artistes que lluitaren contra la dictadura 

i defensant la Democràcia i els Llibertats. Aquest acte està 

dins de les activitats culturals de les festes de l'Alqueria, a 

l'acte es va homenatge a 5 represaliats i en especial a Vicente 

Torregrosa Prats que va ser alcalde a tot el període de la II 

República i la inauguració de l'exposició "Artistes de l'Exili 

i la Lluita" de la col·lecció de Norma Prats i Luis Ardevinez.

A Cocentaina el 22 amb la inauguració de l'Exp. "No 

tindrem pau després de la guerra", que els títols dels seus 

10 panells i la CEL·lA. VÉNCER, REPRIMIR, DETINDRE, 

TORTURAR, EMPRESONAR, SOBREVIURE, MATAR, 

EXPLOTAR, CONTROLAR, SUBSISTIR, RESISTIR I 

SUBVERTIR. Representen tota la repressió arrel del cop 

d'estat, la guerra i la posterior dictadura, l'exp. va estar 

fins al 21 d'octubre al C.C. el Teular. Van començar les I 

Jornades de Memòria Democràtica a l'Alcoià i el Comtat. Àlex 

Barber, president de Fòrum que ens ha dit unes paraules 

sobre l'exposició, van intervindre una àmplia representació 

institucional, Vicent Gil, secretari general FVMP. Gabriel 

Tomàs alcalde de Muro. Jordi Silvestre, regidor d'Educació 

de l'Ajuntament d'Alcoi, disculpa la no-presència de l'alcalde 

Toni Francés. Iñaki Pérez, director general de Qualitat 

Democràtica. Toñi Serna, secretària de Qualitat Democràtica. 

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina. En la col·laboració 

d'Andreu Valor "CANÇONS DE LIBERTAT", que amb la seua 

música, cançons, poesia i paraules, va tancar l'acte. Gràcies.

Divendres 23 a Muro va ser un acte important pel contingut. 

Àngel Beneitó i Paco Blay, van inaugurar l'exposició de 

Paco Aura "L'últim deportat a Mauthausen", van explicar i 

destacar, el sofriment i el que patiren, els deportats de les 

nostres comarques, perquè a Paco Aura sempre li agradava 

parlar en plural i sempre deia que va ser un més i que va 

sobreviure per sort. Va estar explicant la barbàrie inhumana 

que van passar als camps de concentració nazis als IES i a 

la ciutadania en general.

Gabriel Tomàs, paraules d'agraïment als participants de 

l'acte. Felipe Megias va continuar amb conferència "Albatera 

un lloc de repressió al context de la Guerra Civil 1937-1939", 

el treball que com a arqueòleg està realitzant a Albatera, el 

franquisme i la seua repressió, a Espanya també va haver 

camps de concentració. Felipe Megias amb les seues paraules 

ens introdueix dins del camp d'Albatera i la necessitat de 

l'arqueologia per saber la història que volgueren esborrar.

Dijous 29 a Cocentaina, “Els àngels caiguts”. El fanatisme 

dels psiquiatres de Franco'. El documental explora el 

desenvolupament de la psiquiatria al franquisme, convertida 

en pseudociència, gràcies a la ingent tasca del psiquiatre, 

Antonio Vallejo Nágera (1889-1960), conegut també com el 

Mengele espanyol (Mengele, el sàdic doctor nazi obsessionat 

amb els experiments humans) Després de veure el 

documental i l'excel·lent treball del guió, muntatge i direcció 

de Rosa Brines, ens deia que la Psiquiatria Neurologia està 

lliga a la Repressió de les Dones, Homosexualitat, Nadons 

Robats. Cándido Polo psiquiatre s'avergonyeixen d'aquests 

psiquiatres i que en aquests moments no hi són, gràcies 

que la història se'ls va emportar.

Divendres 7 octubre en Alcoi, clausura de les I Jornades 

va estar molt interessant, pel contingut, com la participació. 

La conferència de Josep Antoni Martin Pallin va ser molt 

pedagògica, repassant la recent llei de Memòria Democràtica, 

els avanços i els oblits.

Les paraules de l'alcalde d'Alcoi, Antoni Francés. Francesc 

Jover, vicepresident del Fòrum. Eugeni J. De Manuel, 

coordinador de la Xarxa Memòria FVMP. Adrià Blas d'Amical 

Mauthausen, com a representant de CAMDE-PV i Rosa 

Pérez consellera GVA de Qualitat Democràtica. Van ser per 

destacar les necessitats que aquestes jornades tinguen 

continuïtat per continuar avançant a la Veritat, Justícia i 

Reparació. Gràcies a l'amiga i companya Milagro Selles per 

la conducció de l'acte excel·lentment.

Des del Fòrum donem gràcies a totes les persones que 

han fet possible el desenvolupament d'aquestes I Jornades 

de Memòria Democràtica a l'Alcoià i Comtat. Especialment 

ha la companyia Rosa Brines i els tècnics i treballadors dels 

ajuntaments, de nou gràcies i a seguir, endavant.
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Els mitjans de producció (16)

E
n el  període d’entreguerres 

estava debatent-se a Europa  dos 

ideologies que competien amb la 

democràcia formal. Per un costat el 

moviment obrer tenia els ulls posats en 

la nova  experiència de la revolució russa 

i que l’autodenominaven democràcia 

popular. Per altra part estava el nazisme i 

feixisme que anava fent-se lloc aprofitant 

les estructures democràtiques que hi 

havia a Europa. 

La dictadura de Primo de Rivera 

de 1923, tenia alguna cosa a veure 

en aquell moment on el nazisme i feixisme treia el cap  

liderant aquell nou ordre social. Tanmateix, una bona 

part de la burgesia espanyola, la científica, l’intel·lectual 

d’aquell moment tenien altres plans. Era un sector de 

forces polítiques i intel·lectuals que mai van acceptar la 

dictadura i aprofitaren l’amortitzada monarquia borbònica 

per proposar una república burgesa d’estil europeu. Ho hem 

dit més voltes, l’esperit del Pacte de Donostiarra, que va dur 

la Segona República, mai no va tindre intenció d’instaurar 

cap règim soviet. Això és el que el franquisme va voler que 

cregués la societat post-republicana. Amagar la veritat i la 

desinformació que va seguir, va fer que algun sector de la 

societat encara s’ho creu. 

Nosaltres creiem, i ho hem dit repetides voltes, el que 

va provocar algunes de les actituds republicanes que no 

estaven previstes fou l’oposició intransigent liderada pel 

feixisme. Els fets  protagonitzats per una part de la societat 

l’octubre de 1934 és una  mostra. Els esdeveniments que hi 

hagueren per diferents punts de la península ho evidencien 

innegablement. La negativa radical dels poders fàctics a 

les demandes republicanes, estaven fora de temps i lloc. 

Era la solució per un estat super-endarrerit. Oposar-se a la 

República violentament provocà el que va vindre després. 

Les demandes republicanes basades en una Constitució 

farcida de drets humans, i que un parlament sobirà havia 

aprovat, eren objectivament adequades. La radical oposició 

que va haver-hi, demostra el sentit ètic del feixisme i ens 

fa entendre la trampa en que va caure la República. La 

rebel·lió militar fou la traca final que va malbaratar aquells 

plans. No va poder fer-se altra cosa, malgrat que algun 

sector ho va intentar.

Aquella República burgesa que tantes voltes repetim, no 

volia més que situar la nostra societat al mateix nivell dels 

països més avançats i modernes d’Europa. Això podem 

adonar-nos amb una ullada a la Constitució Espanyola de 

1931. No era cap utopia si s’adonem del retràs social, polític 

i cultural que hi havia a Espanya les primeres dècades 

del segle XX. Una societat marcada per les desigualtats, 

privilegis, analfabetisme, corrupció, etc., amb unes classes 

benestants i polítiques gens disposades a cedir ni un dit. 

Per entendre aquesta situació no hi ha més que posar una 

mica d’interès -a més de voluntat- en conèixer com vivien 

els nostres avis i besavis en comparació amb els estats 

moderns d’Europa.

La República va haver de fer front a una guerra sense 

cap possibilitat de guanyar-la pel suport que tenien els 

sublevats de les potències d’Alemanya i d’Itàlia. A més, la 

no intervenció de les democràcies europees. L’únic motiu 

que trobem d’haver resistit quasi tres llargs anys, fou la 

indubtable convicció de que es d’ho jugàvem tot.

En l’estat d’excepció, tots el pobles feren llistes de 

desafectes a la República formades per terratinents i alguns 

industrials. En la voràgine d’aquells moments la República 

va haver de decretar socialitzacions i col·lectivitzacions que 

en una situació d’enteniment i pau mai s'hagués fet.

Fou quan es va formar per tot arreu un Col·lectiu de 

Llauradors amb les terres que aportaren voluntàriament els 

propietaris i les encautades als desafectes. Incloem la llista 

del col·lectiu per posar cara als fets i retre’ls homenatge. Per 

complir la legalitat d’aquell moment, dos foren afusellats. 

Empresonats o exiliats.  No solament les terres foren 

socialitzades, també la mitjana i xicoteta indústria local. És 

el que en llenguatge obrerista d’aquell moment deien assalt 

als «mitjans de producció».

Nosaltres ho veu d’aquesta manera. Potser siga una 

visió nova que hem d’anar redescobrint. Estem plenament 

convençuts que la proposta republicana era possible. A 

més, creiem que és hora  d’acceptar que fou un error 

rebutjar-ho. Finalment, hem aprés que qualsevol règim 

que es vulga constituir ha de valorar i acceptar fidelment i 

incondicionalment la Declaració Universal de Drets Humans.

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina
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Convocatòria de corresponsals juvenils de les comarques 
de l’Alcoià i El Comtat. Curs 2022/2023

Q
uè és un/a corresponsal juvenil? 

És una persona jove que de forma 

voluntària i responsable dedica part 

del seu temps a informar els seus iguals 

en centres educatius de Secundària, 

d’estudis postobligatoris i entitats amb 

presència juvenil en col·laboració amb 

un Centre d'Informació i Animació 

Juvenil (CIAJ).

La Casa de la Joventut, junt amb els 

serveis de joventut d'altres localitats de 

l'Alcoià i el Comtat, convoca places de 

Corresponsals Juvenils per a gestionar els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) en centres de Secundària, d’estudis postobligatoris 

i/o entitats amb presència juvenil. Els PIJ formen part d’un projecte de descentralització informativa del Servei de Joventut 

que persegueix un doble objectiu: per una banda, apropar la informació que elaboren els departaments de joventut dels 

municipis als llocs de trànsit de joves; i, d’altra banda, obtindre la informació d’activitats que s’organitzen per part dels 

joves de la mateixa ciutat i dels municipis dels voltants.

Si tens entre 12 i 26 anys i t'interessa ser Corresponsal Juvenil vine a la Casa de la Joventut i t'informarem. T'esperem!

Fes-te amb el nou Carnet Jove digital!

Només necessitaràs un DNI o NIE en vigor i una targeta bancària per a fer el pagament i obtenir-lo completament online 

al moment.

Per a tramitar el teu Carnet Jove digital hauràs d'accedir a la web https://bit.ly/carnetjoveonline La primera pantalla 

t'informa de les taxes a abonar: 7,70 € la general i 3,80 € o 0 € segons les bonificacions que s'aplicaran automàticament 

al comprovar el DNI (família nombrosa, discapacitat...). A la següent pantalla ja haurem d'introduir les nostres dades 

personals posant especial atenció al nostre correu electrònic, ja que ací rebrem el nostre Carnet Jove (en PDF). En cas de 

voler disposar també de la targeta física del Carnet Jove, selecciona "recollir a: l'Ajuntament de Cocentaina". Així tan sols 

hauràs de vindre a la Casa de la Joventut a pel teu Carnet Jove també en targeta física sense cap cost afegit. Recomanem 

seleccionar també aquest format, ja que així podràs utilitzar el 

Carnet Jove si no disposes del teu mòbil per qualsevol motiu.

En el cas de trobar-se en alguna de les situacions amb dret 

a exempció diferents de família monoparental, nombrosa o 

discapacitat o disposar únicament de Passaport, en vigor, 

podràs obtindre el teu Carnet Jove en format físic a la Casa de 

la Joventut.

Els requisits per a traure-t'ho són tindre entre 14 i 30 anys i la 

seua validesa és de 2 anys (l'aplicació acurta automàticament 

la validesa si ens queda menys de dos anys per als 30). A 

més porta integrat el Carnet d'Alberguista amb tots els seus 

descomptes i avantatges afegits. I recorda que també pots 

tramitar-ho com a targeta financera (a Cocentaina sols a Cajamar 

i Caixa Ontinyent).

Amb el teu Carnet Jove trauràs el màxim profit al temps lliure 

i obtindràs alhora importants avantatges. Podràs beneficiar-te 

de descomptes en béns i serveis de caràcter social, cultural, 

de transport, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, etc., en 

la Comunitat Valenciana, en la resta de Comunitats Autònomes 

i a Europa.
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Un primer trimestre amb molta activitat
IES Pare Arques

L
’IES Pare Arques participa en la Mednight cientifica 

de la Universitat d’Alacant

La Nit Mediterrània de les Investigadores (Mednight) 

és un programa d’activitats que pretén apropar la recerca 

científica a la societat, especialment a les noves generacions, 

d’una manera amena, interactiva. Aquest curs han participat 

els alumnes de 3r i, 4t d’ESO i 1r de batxillerat, acompanyats 

pel professorat de Biologia de l’IES Pare Arques. L’activitat 

s’ha fet als jardins i laboratoris de l’Estació Biològica de 

Torretes-Jardí Botànic de la Universitat d’Alacant, i ha tingut 

molt d’èxit entre el nostre alumnat.

10 anys de col·laboració amb la fundació LIMNE

La Fundació Limne, per la conservació i restauració de rius 

i llocs humits, ens hi ha otorgat una placa commemorativa 

com a reconeixement dels 10 anys que l’IES Pare Arques 

porta participant activament amb les inspeccions del riu 

Serpis al seu pas per Cocentaina

El projecte Rius de la Fundació Limne porta oferint-nos la 

possibilitat d’apropar-nos al nostre riu de manera pràctica 

i educativa des del primer dia. Amb aquestes activitats, el 

nostre alumnat ha pogut conéixer els rius i promoure accions 

per a la protecció i per crear vincles entre les persones i el 

nostre medi ambient. I, a més, ens ha fet sentir que fem 

ciència ciutadana.

Activitats esportives en la nostra comarca

El Departament d’Educació Física de L’IES Pare Arques ha 

organitzat dues activitats per conèixer altres esports que es 

poden practicar a la nostra zona. El nostre alumnat ha rebut 

les visites del Club de Basquet Iris Contestà, i de l’escola 

de marxa nòrdica Piveka. També han eixit del centre per 

visitar el gimnàs Palagym, el Centre de dansa i entrenament 

Mónica Taléns i Adrián Palací. Amb aquestes activitats 

l’estudiantat de l’IEs Pare Arquers ha pogut conéixer de 

primera mà diferents esports com el basquet, la marxa 

nórdica, l’entrenament funcional o l’spinning.

Reobertura de la Biblioteca Escolar.

L’IES Pare Arques ha recuperat l’ús de la seua biblioteca 

com a aula d’estudi i de lectura, després de dos anys de 

tancament, a causa de les mesures anticovid. En aquest 

temps, el professorat del centre ha aprofitat per reorganitzar 

i modernitzar els seus fons.

Minut de silenci

La comunitat educativa de l’IES Pare Arques va guardar un 

minut de silenci, el 25 d’octubre, per condemnar el recent 

assassinat d’una dona, a mans de la seua parella, a Alcoi.

IV Lectura col·lectiva del Tirant Lo Blanc a l’IES Pare Arques

El nostre centre acollira el 22 de novembre la festa del llibre 

en Valencià, un esdeveniment que celebra, amb la lectura de 

fragments del Tirant lo Blanc per part de centres educatius i 

altres institucions, la literatura en la nostra llengua. Tot el centre 

està col·laborant amb molta il·lusió per organitzar aquest acte.
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Ceip Sant Joan Bosco

L
a nostra escola, el CEIP San Juan Bosco, participa des 

de fa ja uns anys en el Projecte de Portfolio Europeu 

de les Llengües.

Es tracta d'un instrument per a l'autoavaluació de les 

competències lingüístiques, segons els nivells de referència 

introduïts pel Consell d'Europa. I al mateix temps, és un 

"conjunt de materials" que proporcionen informació sobre 

les competències comunicatives del parlant.

Entre els objectius que es volen aconseguir estan estimular 

l'aprenentatge permanent d'idiomes amb un esperit de 

tolerància i respecte per la diversitat cultural i lingüística, 

fer a l'alumne protagonista del seu propi aprenentatge, 

proporcionar un sistema d'avaluació de les competències 

de comunicació, i l’ús d'un sistema europeu comú 

estandarditzat de sis nivells de competència lingüística.

I com ho posem en pràctica a l’escola? De moment ara el 

26 de setembre hem començat per celebrar el dia Europeu 

de les Llengües.

Els xiquets i xiquetes d’educació infantil ho hem fet amb 

diverses activitats, mitjançant cançons i contes, per adonar-

se’n que podem parlar de diferents formes perquè existeixen 

diverses llengües. També hem gaudit de la visita de les 

fades màgiques, les quals han convidat a les mestres i al 

mestre d’infantil, i als xiquets i xiquetes a cantar cançons 

en diferents idiomes: valencià, castellà, anglès, alemany… 

Ha estat una festa en la que ho hem passat d’allò més bé, i 

que hem acabat al ritme del “Himne a l’alegria”.

En 1r de primària hem descobert que els animals no 

parlen igual en totes les llengües. Quina cosa més curiosa! 

I ens ha agradat molt dibuixar-los parlant diferent idiomes. 

Com ens hem rist!
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En 3r i 4t de primària hem posat en valor el plurilingüisme 

com a enriquiment cultural i hem valorat les similituds entre 

les diferents llengües, principalment les de la Comunitat 

Europea. L’alumnat, després de visionar alguns videos on 

es mostraven aquestes similituds entre distints idiomes, 

van realitzar murals utilitzant imatges d’elements escolars i 

com s’escriuen en diferents idiomes. (Falta posar les fotos).

I els més majors de l’escola després de veure un vídeo 

i analitzar la importància d’aquest dia varem emplenar 

en forma de joc un text sobre l’aprenentatge de llengües 

estrangeres i pintarem el seu logotip. Va ser una jornada 

d’allò més dinàmica perquè gaudirem amb l’Himne de 

l’alegria mentre també feiem un lapbook sobre els diferents 

països i les seues llengües

Gràcies a tots els qui heu passat pel nostre 
estand de la ràdio!!!!

Gràcies Marc ull de peix per les fotografies, 
676 Fira de Tots Sants de Cocentaina,

la Fira de fires,
un espai de sensacions

Seguim i no parem a ràdio Cocentaina 
i la revista Cocentaina. El Comtat
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Com afecta el consum de pornografia?
Begoña Rodríguez

T
ot el que fem cada dia va modelant el nostre cervell, 

perquè el cervell és flexible i vulnerable. Sabies que la 

matèria grisa de l'àrea de recompensa del cervell és 

menor en aquelles persones que consumeixen pornografia 

habitualment?

Així és: el consum habitual de pornografia acaba 

modificant-nos fins i tot físicament. Però no sols això, és 

fàcil que qui veu pornografia acabe ficat en una espiral 

compulsiva de consum que inevitablement acabarà danyant 

la seua persona físicament, afectivament i socialment.

Hui dia la majoria dels i les joves entren en contacte 

amb el sexe per primera vegada a través de la pornografia. 

Segons l'informe publicat per Save the Children el setembre 

passat de 2020, «(Dones) informació sexual: pornografia i 

adolescència», els i les adolescents veuen pornografia, de 

mitjana, per primera vegada, als 12 anys i la principal via 

d'accés al primer contacte és el grup d'iguals (51,2%) seguit 

de l'accés mitjançant cerca activa (28,5%).

En termes generals, el consum es produeix en la intimitat 

(93,9%), a través del telèfon mòbil i se centra en continguts 

gratuïts en línia (98,5%), basats de manera majoritària en 

la violència i la desigualtat. Aquest consum és freqüent en 

l'adolescència, de manera que la majoria ha vist pornografia 

en els últims 30 dies, el doble entre els adolescents (81,6%) 

que les adolescents (40,4%).

Vegem el que diuen les investigacions sobre les 

conseqüències del consum de pornografia:

Conseqüències a nivell cerebral:

-Igual que ocorre amb altres substàncies addictives, a la 

llarga la persona consumidora necessita una dosi major per 

a continuar gaudint dels seus efectes. Per aquest motiu, les 

persones tendeixen a buscar continguts cada vegada més 

forts i extrems. No obstant això, arriba un moment on res 

no és suficient.

-Veure porno amb freqüència redueix les connexions 

nervioses a escala cerebral. El cervell es torna vague i fins 

i tot es redueixen determinades àrees.

-La persona va sent cada vegada més permissiva amb el 

que veu de manera que acaba normalitzant i gaudint d'actes 

que abans haguera considerat desagradables, degradants 

i poc ètics.

-El consum habitual de pornografia acaba distorsionant 

la imatge que un té de les dones i de les relacions. Aquesta 

distorsió pot afectar el tracte directe en la vida real. Això 

també els ocorre a les dones.

 Conseqüències a nivell afectiu:

-Aïllament: la persona es va tancant en si mateixa. 

Té dificultat per a compartir amb els i les altres el seu 

comportament de consum, especialment amb la seua 

parella. L'aïllament reforça el seu refugi en la pornografia 

per comoditat i consol. Els problemes psicològics van sent 

cada vegada més rellevants.

-Pèrdua d'interés per les relacions socials i de parella: 

la ficció i les fantasies pornogràfiques acaben fent que la 

persona perda interés per la realitat. La visió distorsionada 

de la sexualitat genera una pèrdua de satisfacció respecte 

a l'aspecte físic de la seua parella i a l'acompliment sexual.

-Es valoren en menor mesura la monogàmia i el matrimoni, 

sent més propensos a la infidelitat amb les seues parelles.

-Es distorsiona de manera global la imatge dels homes i 

de les dones en reduir-los a mers objectes sexuals.

-La satisfacció sexual es va reduint a mesura que el 

consum continua, fins i tot es pot arribar a una absència 

total de relacions sexuals. La persona es refugia en el món 

virtual de la pornografia.

Conseqüències a escala social:

-L'evolució de la indústria pornogràfica ha sigut massiva 

des que en 1953 es publicara la primera revista de Playboy. 

També el seu contingut s'ha tornat ràpidament més 

extrem i gràfic, representant abusos i escenes degradants 

i humiliants.

-Fa ja 15 anys els ingressos mundials d'aquesta indústria 

superaven els de Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, 

Apple, Netflix i Earthlink junts.

-S'ha sexualitzat el contingut de pel·lícules, sèries, 

videoclips, anuncis, videojocs, joguets… transmesos en els 

principals mitjans de comunicació.

-Tindre relacions sexuals més primerenc, amb un major 

nombre de persones, participant en pràctiques sexuals 

de risc i una major probabilitat de contraure malalties de 

transmissió sexual, són algunes de les conseqüències 

més comunes que apunten les investigacions davant d’un 

consum considerable de pornografia.

-Fomenta l'increment del tràfic de persones amb propòsits 

d'esclavitud sexual. Es considera que són 21 milions les 

víctimes implicades a escala mundial.

-Afavoreix fantasies i comportaments agressius, que 

poden evolucionar cap a l'abús i l'agressió sexual de dones 

i xiquetes. El contingut pornogràfic té un alt contingut en 

violència i les víctimes, en la seua majoria dones, solen 

reaccionar de manera impassible o fins i tot amb aparent 

plaer.

-Pensar que la dona que participa en el muntatge 

pornogràfic consent el que viu malgrat que siga denigrant. 

La persona ignora que moltes d'aquelles dones són 

pressionades o coaccionades per a realitzar aquelles 

escenes.

Com veiem, les conseqüències que té el consum de 

pornografia en l'ésser humà són molt rellevants. Hem d'estar 

informats per a poder prendre decisions realment lliures i així 

ajudar a d’altres que no són conscients del cost emocional 

i social que té el consum d'aquesta indústria.



BENESTAR social 35Revista El Comtat novembre 2022

Celebracions amb música al Centre de Respir

L
a musicoteràpia és un instrument terapèutic que 

afavoreix l'estat d'ànim de totes les persones, 

especialment aquelles que pateixen deterioració 

cognitiva, perquè escoltar i cantar la música de la seua vida 

afavoreix el seu benestar, activa la memòria d'una manera 

lúdica, de manera que produeix calma i estimula.

El mes passat, tot coincidint amb el dia mundial de 

l'Alzheimer, la UDP, al costat del centre de Respir de 

l'Ajuntament de Cocentaina i Afama, va organitzar un concert 

de la mà del Cor i Rondalla «L'Amistat», de manera que 

les persones usuàries de tots dos centres van poder gaudir 

d'un matí en la qual, a través de la seua música, ens van 

regalar moments molt emotius. Al concert va assistir Mireia 

Estepa, alcaldessa i regidora de Benestar Social. També 

comptem amb el suport dels alumnes del Taller d'Ocupació 

de Dinamització de l’Ajuntament de Cocentaina. Des d’ací, 

moltes gràcies a tots, perquè amb la seua col·laboració i 

suport van contribuir en aquest dia al lema del Centre de 

Respir: «donar vida als anys».

I per a celebrar la festivitat del 9 d'Octubre, el Centre de 

Respir de l'Ajuntament de Cocentaina va preparar, per als 

seus usuaris i les seues usuàries, un esmorzar especial de 

xocolate i coca dolça. A més, les persones usuàries van 

gaudir d'aquesta festa cantant temes populars com «Serra 

de Mariola», «Ja veu Cento de ca la nòvia», «Les Tomasines» 

i, naturalment, «Paquito el Xocolatero» i «València», entre 

altres. Un dia en què no va faltar el bon humor i el ball.

E
l Tapis ens espera a tots al Centre Cultural El Teular per 

a passar una estona divertida amb la humorista Carol 

Tomás i el seu espectacle “Per l’humor de 10“. També 

ens acompanyarà el ballet d’Alicia Montava. D’aquesta 

manera, volem compartir amb tot el poble de Cocentaina 

l’alegria de presentar, un any més, els nostres treballs 

realitzats amb molt d’afecte i que estaran exposats al Teular.

Durant tres dies a més, podrem visitar l’exposició de les 

manualitats fetes pels usuaris del Tapis, pensem bonic, 

estiga’m amb ells.

Recordem que l’espectacle serà el divendres 11 de 

novembre i que tant dissabte 12 com diumenge de matí 13, 

estaran al hall del Centre de Cultura el Teular, atenent-nos 

i fins i tot, arreplgant comandes dels productes exposats.

E x p o s i c i ó  v e nd a  d e 
manualitats del Tapis més 
espectacle d’humor, diversió 
garantida
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SUBVENCIONS 

El 28 de setembre el president José Antonio Terol i la 

vicepresidenta Paqui Ripoll van acudir a la roda de premsa 

d’AITEX, on León Grau, President d’AITEX i Vicente Blanes, 

Director General d’AITEX van ser els encarregats de donar 

els noms de les entitats solidàries que han sigut designades 

com a beneficiàries en ajudes socials en la tercera edició del 

Programa de Donacions a Projectes i Iniciatives Socials 2022. 

Aquest programa contribueix a impulsar iniciatives dirigides 

a l’atenció de col·lectius prioritaris i/o en risc d’exclusió 

a través de projectes sociosanitaris que afavorisquen la 

cobertura de les necessitats bàsiques, el suport personal, 

social i millora de la qualitat de vida, a la vegada que reconeix 

i col·labora amb aquelles organitzacions sense ànim de 

lucre que treballen en benefici de la societat. L'aportació 

econòmica d’AITEX per a A.F.A.M.A. Cocentaina ha sigut 

de 4.498,08€ per al projecte “Estimulació cognitiva amb 

pissarra digital interactiva per a persones amb demència 

en fase moderada”. Volem mostrar el nostre agraïment a 

AITEX per la seua contribució en seguir millorant la qualitat 

de vida de les persones usuàries.

Resolució de diverses subvencions i pròxima XX edició 
del curs de formació

Per part de l'Excel·lentíssima Diputació d’Alacant 

hem rebut resoltes les convocatòries que seguidament 

exposem. Dins de la convocatòria de subvencions per a 

l'adquisició de béns inventariables, anualitat 2022, ens 

ha concedit una subvenció per import de 550 € que s’ha 

destinat per a l’adquisició: d’un ordinador per al despatx 

del Taller d'estimulació cognitiva, física i psicosocial de 

Matí. En la convocatòria per a la realització d'activitats de 

caràcter formatiu, terapèutic i rehabilitador 2022, ens ha 

concedit la quantitat de 1.784,18 € per a dur a terme els 

següents tallers: Taller d'Estimulació Multisensorial i Curs 

de formació per a cuidadors/es de malalts/es d’Alzheimer. 

Respecte a la convocatòria de subvencions destinades 

al desenvolupament de programes a favor de la inclusió 

social per al sosteniment de serveis estables d'informació, 

orientació i assessorament, intervenció psicosocial i 

integració laboral, ens ha resolt un import de 6.706,48 € 

per a la realització del programa "Servei de menjador 

per a persones amb alguna mena de demència". Agraïm 

considerablement la col·laboració de la Diputació d’Alacant.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport dins de la Convocatòria d’Ajudes destinades a les 

institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa 

i per a les persones jurídiques publiques i privades que 

realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en 

l’àmbit social 2022 ha resolt favorablement per un import de 

913,55 € la sol·licitud per a l’edició de calendaris solidaris 

i díptics amb les activitats programades en commemoració 

del dia mundial. Agraïm la seua col·laboració.

TALLER DE MANUALITATS

En el taller de manualitats del mes d’octubre han realitzat 

la de la fira, la de la tardor que ha consistit en l’elaboració de 

paraigües amb plats, llana, paper i pintura, i la de halloween 

que han fet fantasmes amb cotó. Amb les dites manualitats 

s’han treballat d’aquesta forma l’orientació a la realitat, la 

motricitat fina, l’atenció, la percepció i la motricitat fina.

PARTIT BENÈFIC

El dissabte 22 d'octubre a les 18.00 h es va disputar un 

partit de futbol sala entre el Ye Faky F.S. i el Serelles Alcoy 

C.F., amb victòria del conjunt alcoià per 3 a 6. El partit ha 

tingut lloc en el pavelló Municipal de Cocentaina i a banda 

de ser un encontre esportiu, també s’ha convertit en un 

esdeveniment solidari, on tota la recaptació de les entrades 

ha anat destinada a A.F.A.M.A. Cocentaina. Gràcies per 

sumar-se i ajudar-nos a donar visibilitat a l’Associació, 

demostreu amb aquest acte ser un equip molt generós.

LA XX EDICIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ COMENÇA EL 14 DE 

NOVEMBRE

Per acabar, volem informar-vos de la pròxima edició del 

curs de formació de cuidadors de malalts d’Alzheimer. 

Aquest any, es realitzarà a la sala polivalent del Centre Social 

Real Blanc els dies 14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30 de 

novembre i 1 de desembre de 16.00 h a 18.30 hores. Té 

una duració de 28 hores, és gratuït i està dirigit a familiars, 

professionals, voluntaris així com a qualsevol persona 

interessada amb aquesta malaltia. El curs té l'objectiu 

d'adquirir coneixements sobre la malaltia d'Alzheimer i donar 

pautes per a millorar la qualitat la vida d'aquestes persones 

i els seus familiars/ cuidadors. El contingut del curs consta 

de tres mòduls: àrea sanitària, psicològica i social impartit 

per professionals de diferents disciplines a fi d'oferir una 

formació la més àmplia i completa possible.

Podeu inscriure’s fins al dia 11 de novembre, telefonant 

al 966500966 o enviant un correu electrònic a info@

afamacocentaina.org.



ESPORTS 37Revista El Comtat novembre 2022

Club de bàsquet Iris Contestà
Crònica 1a jornada 

L'equip cadet va iniciar la temporada amb la visita a Villena. 

(34-73) El començament del primer quart va ser amb una 

mica de falta d'intensitat, cosa lògica en aquestes dates, però 

després d'uns minuts l'equip va pujar el ritme de joc arran 

d'una bona defensa, i va acabar el quart amb un parcial 

de 6 a 18. Durant els següents períodes es va seguir amb 

la bona dinàmica en defensa i en atac posant en pràctica 

certs moviments treballats als entrenaments. Bon partit per 

començar la temporada 22/23. Destacar els nous jugadors 

Mauro, Iván i Joan Montalbán que s'han acoblat molt bé al 

grup. Cal continuar treballant perquè s'arribe a completar 

un percentatge més alt de minuts de bon joc.

Fitxa tècnica: CB Iris: Arnau, Álvaro, Joan, Víctor i Aner 

-cinc inicial- Iván, Mauro, Andreu, Dyron, Joan Montalbán.

Els infantils van debutar a la pista sempre difícil d'Ontinyent 

contra el Martínez Valls. (66-25)

Primer partit de bàsquet per a molts, i això es noto des 

del principi amb la pèrdua de les marques en defensa 

encara que hi va haver bons atacs posant en pràctica alguns 

aspectes treballats als entrenaments.

Cal treballar molt, però amb la il·lusió que tenen segur 

que cada dia milloren.

Fitxa tècnica: CB Iris: Adrià, Andreu, Abdellah, Naiara, 

David -cinc inicial- Yago, Efrén. Fidel, Ivan, Badr, Daniel.

Crònica 2a jornada

El primer partit de l'equip cadet a casa es va saldar amb 

una victòria àmplia sobre Biar. (81-52)

Un bon inici de partit on va eixir amb gran intensitat a 

les dues parts de la pista, aconseguint una renda de 12 

punts. El segon quart va eixir amb la mateixa actitud i això 

va aconseguir uns avantatges de 20 punts, a partir d'aquí 

es va baixar el ritme i es va tornar un joc molt estàtic. Cal 

aconseguir tenir més continuïtat en el joc en els propers 

partits

Fitxa tècnica: CB Iris: Pau, Nil, Joan, Dayron, Aner -cinc 

inicial- Arnau, Álvaro, Joan M., Víctor, Iván

L'infantil va fer el seu debut a casa davant del Muro 

Bàsquet (28-62)

A poc a poc, l'equip va assimilant els conceptes del joc, 

van continuar debutant més jugadores i jugadors amb el 

seu primer partit.

Fitxa tècnica: CB Iris: Adrià, Andreu, Badr, Fidel, Lucía 

-cinc inicial- Yago, Efrèn, Abdellah, Naiara, Júlia, David, Ivan.

Crònica 3ª jornada

El dissabte, el cadet va jugar el seu partit en plena 

inauguració de la Fira i van demostrar la seva concentració 

en el joc (64-24). 

L’inici va ser molt bó amb un joc fluït en atac i una defensa 

fèrria. Després es va baixar una mica el ritme, cosa que 

s’ha de millorar les properes jornades i intentar mantenir 

una intensitat constant. Després del descans es va sortir 

amb energies renovades i es va aconseguir un bon parcial, 

comportant que es reflectirà al tempteig final.

Fitxa tècnica: CB Iris: Arnau, Andreu, Nil, Joan, Aner 

-cinc inicial- Pablo, Álvaro, Joan Montalbán, Dyron, Víctor, 

Iván, Mauro

Els infantils es van desplaçar a Albaida per jugar el partit 

avançat per la jornada de Fira. Un partit difícil però on van 

demostrar que davant de l’adversitat, les ganes d’aprendre 

i divertir-se, són enormes i com a entrenador em senc molt 

orgullós del grup. 

Fitxa tècnica: CB Iris: Andreu, Efrèn, Badr, Naiara, Júlia 

-cinc inicial- Adrià, Abdellah, Fidel, Daniel, Iván, Lucía

Cada dimarts l’esport es protagonista 
a ràdio Cocentaina

107.9 FM
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Club Socarun de Cocentaina: 10 anys cremant sabatilles

E
l SOCARUN Club d’Esports de Muntanya 

de Cocentaina està d’enhorabona, 

doncs acaba de celebrar els primers 

deu anys de vida i ho fa amb diferents actes 

commemoratius.

Era l’any 2012 quan Raül Solbes i Monzó, 

primer president de l’entitat, va arribar a 

un acord amb qui aleshores era regidor 

d’esports de l’Ajuntament de Cocentaina, 

Saúl Botella Juan. El consistori contestà 

va donar totes les facilitats necessàries per 

poder celebrar una cursa solidària i a partir 

d’ahí el club va començar a rodar. Un total de 

40 fundadors van iniciar una nova aventura 

esportiva, omplint un espai en l’esport contestà que hui dia 

s’ha enfortit i consolidat de forma més que evident.

 Aquella primera edició, embrió del que hui és el TRAIL 

FIRA DE TOTS SANTS, va congregar uns 190 corredors i 

consistia en recórrer uns 8 kilòmetres al voltant del Castell 

de Cocentaina. Deu anys després, la prova atrau més de 

500 corredors, té tres modalitats (20k, 8k i marxa) i s’ha 

convertit en una de les proves de referència dins el calendari 

anual, celebrant-se la setmana següent a la Fira de Tots 

Sants de Cocentaina.

En una dècada el SOCARUN ha tingut diferents juntes 

directives i totes han treballat per fer créixer l’entitat. Aquestes 

han estat presidides per Raül Solbes i Monzó, Virgilio Agulló 

Juan, Sonia Moya Moltó i Santiago Aparisi Martí. En aquest 

període de temps, el club ha crescut en identitat, apostant 

pel verd com a color de les equipacions i amb el logo creat 

pel dissenyador Pepe Valiente Giménez, de l’empresa 

BRANTZ. Actualment els seus 80 membres participen en 

nombroses proves al llarg de tot l’any, mantenint una gran 

varietat de reptes, des de les exigents ultratrails fins curses 

de pocs kilòmetres. Així, cada membre ajusta les proves en 

què vol participar al seu nivell físic, fent d’aquesta manera 

que tots els Socarunners puguen participar al llarg de tot 

l’any. En aquesta dècada els membres del club han corregut 

en diferents escenaris, com els Pirineus, els Estats Units, els 

Alps, Sierra Nevada, Sistema Central, Illes Canàries i altres 

llocs de la geografia espanyola, a banda de les nombroses 

curses en serralades i poblacions valencianes, un llistat 

tan extens que faria necessari altre article per nombrar-les.

Per commemorar aquesta dècada, el passat 23 d’octubre 

els membres van realitzar una pujada al castell de Cocentaina 

i un esmorzar de club, on es va fer un xicotet homenatge als 

fundadors i presidents. Amb pas ferm el SOCARUN segueix 

creixent i apostant per l’esport com a valor fonamental en 

la vida. Un club intergeneracional, divers, amb molt bon 

ambient i amb ganes de seguir creixent i recorrent pistes, 

carreteres, serralades i senders. 

Un derbi solidari

Y
e Faky FS i Serelles Alcoi FS s’han vist les cares en 

la cinquena jornada de lliga amb victòria del conjunt 

alcoià per 3 a 6. El partit ha tingut lloc en el pavelló 

Municipal de Cocentaina i a banda de ser un encontre 

esportiu, també s’ha convertit en un esdeveniment solidari.

Els locals han aprofitat la cita per ajudar a una entitat tant 

representativa del poble com és AFAMA. Tots els presents al 

partit han pogut col·laborar amb un donatiu. La recaptació 

ha anat íntegrament per a l’Associació de Familiars i Amics 

de Malalts de l’Alzheimer.

El Ye Faky FS demostra així la seua cara més solidaria i posa 

el seu granet d’arena per ajudar a una entitat representativa 

del poble contestà.
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24°Intercambio cultural de escuelas de ajedrez en 
Cocentaina “Fira de Tots Sants” 2022

S
e celebró el Domingo 25 de Septiembre el 24° 

Intercambio Cultural de Escuelas de Ajedrez en 

Cocentaina “Fira de Tots Sants” 2022, que ha sido 

organizado por el Club de Ajedrez Cocentaina, con la 

Colaboración del M. I. Ayuntamiento de Cocentaina y la 

Excma. Diputación Provincial Alicante.

Participaron 14 niños, niñas y jóvenes procedentes de Alcoy 

y Cocentaina, de 6 a 13 años de edad, en un evento cuyos 

objetivos además de potenciar la base de este deporte, han 

sido la de aproximar en paz y amistad a los escolares de estas 

localidades gracias al ajedrez; además de conocer, apreciar 

y disfrutar del Patrimonio Cultural e Histórico de Cocentaina.

Para ello, por la tarde, tuvo lugar la Competición por 

Equipos, que tuvo un emocionante final de torneo para 

decidir al Subcampeón, ya que el equipo ganador demostró 

más nivel que los demás.

El torneo se jugó por Sistema Liga entre 7 equipos a 

2 tableros, en partidas de 7 minutos por jugador más 3 

segundos de incremento por jugada, en un gran ambiente. 

Las partidas fueron muy disputadas y emocionantes, 

demostrando todos los jugadores un buen y aceptable nivel 

de juego. Destacar a los benjamines del Miguel Hernández 

d’Alcoi Alex Magán de 7 años y a Liam Roselló de 6 años, 

que demostraron un excelente nivel de juego para su edad, 

logrando vencer a jugadores de mayor experiencia, siendo la 

sensación del torneo, junto con el mejor jugador del evento 

Gabriel Martínez del Tabiya Alcoy, y el segundo mejor jugador 

del evento Íñigo Donoso del Tabiya Alcoy.

LOS RESULTADOS FINALES

Quedó Campeón la Escuela de Ajedrez Tabiya Alcoy 

con 11 puntos cuyos componentes fueron Íñigo Donoso y 

Gabriel Martínez. Ganaron 5 encuentros y empataron con 

el Subcampeón. Su 1er. tablero sólo perdió una partida, y 

su 2º tablero venció en todas sus partidas.

Subcampeón con 9 puntos quedó el Col·legi Públic Miguel 

Hernández d’Alcoi cuyos componentes fueron Alex Magán 

y Liam Roselló. Empataron frente al equipo Campeón, y 

vencieron a todos los demás equipos. Alex Magán ganó en 

una emocionante partida al favorito Íñigo Donoso segundo 

mejor jugador del evento.

3er. Clasificado fue el Col·legi Públic San Juan Bosco de 

Cocentaina con 6’5 puntos, y sus componentes fueron Iván 

Alonso y Marc Verdejo. Ganaron dos encuentros, empataron 

tres, y perdieron uno. Iván Alonso realizó un excelente 

torneo, pues tan sólo perdió con Íñigo Donoso que resultó 

ser el mejor 1er. tablero gracias a este resultado particular. 

4º Clasificado quedó el Colegio San Francisco de Asís 

de Cocentaina con 4’5 puntos. Ellos son Kilian Cortés y 

Cristian Moreno. Ganaron un encuentro, empataron tres, 

y perdieron dos.

5°Clasificado con 4’5 puntos fue la Escola d’Escacs 

Cocentaina, y sus componentes fueron Jordi Vañó e Izan 

Aránega. Ganaron un encuentro, empataron dos, y perdieron 

tres.

6° Clasificado con 4 puntos quedó el Colegio La Salle de 

Alcoy, y sus componentes fueron Jorge Richart y Antonio 

Escudero. Ganaron un encuentro, empataron dos, y 

perdieron tres.

7º Clasificado quedó el Col·legi Públic Real Blanc de 

Cocentaina con 2’5 puntos. Ellos son David López y Hugo 

Richart. Empataron un encuentro, y perdieron cinco.

A continuación, se celebró el torneo individual para decidir 

al mejor jugador del evento, entre los mejores tableros, Íñigo 

Donoso del Tabiya Alcoy mejor primer tablero, y Gabriel 

Martínez del Tabiya Alcoy mejor segundo tablero. Se jugó 

por sistema eliminatorias a una partida de 3 minutos, 

presenciando un bonito espectáculo de rapidez y reflejos en 

tan poco tiempo, por parte de estas promesas del ajedrez.  

Resultó vencedor y mejor jugador del evento Gabriel 

Martínez del Tabiya Alcoy, que recibió como premio un 

trofeo. 2º mejor jugador del torneo también con trofeo quedó 

Íñigo Donoso del Tabiya Alcoy. Los dos también recibirán 

una suscripción anual a la prestigiosa Revista Peón de Rey, 

de la Escuela de Ajedrez del Gran Maestro Miguel Illescas.

En la clausura, se entregaron diversos obsequios a todos los 

participantes, y Trofeos Conmemorativos a todos los equipos. 

En definitiva, un éxito a seguir en la promoción del ajedrez 

escolar por parte del Club de Ajedrez Cocentaina, con el 

apoyo y colaboración del M. I. Ayuntamiento de Cocentaina, 

y la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

1º Gabriel Martínez (dcha) y 2º Íñigo Donoso (izq).jpg

13º Torneo Internacional de ajedrez de Cocentaina “Fira 
de Tots Sants” 2022. “25 Aniversario”

E
l Club de Ajedrez Cocentaina organizó su 13º Torneo 

Internacional de Ajedrez de Cocentaina 2022 “Fira 

de Tots Sants”, con el fin de darle a la localidad de 

Cocentaina su prestigio en el panorama ajedrecístico 

nacional e internacional. Este año el Club de Ajedrez 

Cocentaina celebra su 25 Aniversario, que no pudo 

celebrar el año pasado debido a la pandemia sanitaria que 

padecemos. 
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Después de 2 años con Torneos Cerrados de 10 jugadores 

debido a la pandemia sanitaria, este año se retomaron los 

Torneos Abiertos donde participaron jugadores de todos 

los niveles, desde Maestros, fuertes jugadores, jóvenes, 

niños, y aficionados, permitiendo la entrada de público Eso 

sí, por precaución ante el Covid-19 fue obligatorio el uso 

de mascarilla.

Este evento tiene un novedoso formato de premios 

generales y especiales, en total más de 1.700 euros en 

metálico, con numerosos trofeos, medallas, y demás regalos 

como libros, suscripciones a revistas de ajedrez, y productos 

típicos de Cocentaina como miel, y llaveros, lo cual hizo las 

delicias de los participantes. Además del Torneo Absoluto, 

también se realizará un Torneo Infantil para jugadores Sub 

8, Sub 10 y Sub 12 con excelentes premios.

El Torneo Absoluto ha sido valedero para ELO FIDE 

BLITZ, por lo cual todos los jugadores estaban federados y 

tenían Código FIDE (Federación Internacional de Ajedrez). 

Mientras que en el Torneo Infantil participaron jugadores 

federados y no federados. Además, como aliciente para los 

aficionados, se retransmitieron en directo por internet las 7 

primeras partidas del Torneo Absoluto, en cada ronda con 

los mejores jugadores. 

Participaron 54 jugadores en los 2 torneos, provenientes 

de la Comunidad Valenciana, y de otros puntos de la 

geografía española como Cataluña y Castilla-La Mancha. El 

evento se realizó en las magníficas instalaciones del Hotel 

Odón de Cocentaina, donde reinó la deportividad en todos 

los jugadores, en un buen ambiente deportivo. Se jugó por 

Sistema Suizo al mejor de 7 partidas ó rondas, en partidas 

de 7 minutos por jugador más 3 segundos de incremento 

por jugada, ritmo muy interesante que permitió en la mayoría 

de los casos a los jugadores vencer cuando disponían de 

posiciones ganadoras aunque estuvieran apurados de tiempo.

 De los 38 participantes en el Torneo Absoluto, 7 Maestros 

Internacionales, 7 Maestros FIDE, 2 Maestras Femeninas 

FIDE, y casi todos con puntuación internacional ELO, hizo 

que el torneo tuviera un fuerte nivel. Y la mayoría de los niños 

en el Torneo Infantil fueron aportados por los Clubes del 

Cocentaina y Tabiya Alcoy, y Colegios de estas dos localidades.

Torneo Absoluto (38 jugadores) 

La prueba tuvo 2 dominadores claros que demostraron su 

excelente nivel de juego al no perder ninguna partida contra 

otros Maestros, que fueron el Maestro Internacional Filemón 

Cruz de Perú y del Club Tabiya Alcoy, y el Maestro FIDE José 

Manuel Díaz de Venezuela y del Club Gambito-Benimaclet. 

Les alcanzaron en puntuación el Maestro Internacional 

Jonathan Cruz de Perú y del Club Tabiya Alcoy, y Carlos 

Robledo del Club Enric Valor, que solo perdieron una partida.

Como se ve, 4 jugadores empatados al primer puesto 

demuestra la enorme lucha que hubo. Quedó Campeón 

del Torneo por mejor desempate el Maestro Internacional 

Filemón Cruz de Perú y del Club Tabiya Alcoy que consiguió 

un total de 5’5 puntos de 7, ganando a varios Maestros 

y cediendo tan solo tres empates. Además de ganar el 

meritorio primer puesto, con su premio en metálico, 

también ganó el premio especial de Campeón del torneo, 

que consiste en estar invitado para la próxima edición con 

un fijo en metálico equivalente a lo ganado este año más 

los gastos de viaje.

Este año algunos Maestros tuvieron varias sorpresas y 

fueron derrotados por fuertes jugadores no titulados, aunque 

casi todos quedaron dentro de los puestos para premios. 

Hubo mucha lucha por arriba con los jugadores titulados, 

que se iban derrotando entre ellos, demostrando así su 

profesionalidad en cada partida. Los animadores del torneo, 

fuertes jugadores sin titulación, que luchaban arriba contra 

los Maestros fueron el joven jugador Carlos Robledo del Club 

Enric Valor, Diego Soto de Colombia y del Club Gambito-

Benimaclet, Andrés Lacomba del Club Monteolivete, junto 

con los jugadores locales del Tabiya Alcoy Ginés Raúl Durá,  

y del Cocentaina Diego López. Subcampeón con 5’5 puntos 

empatado con el Campeón pero con peor desempate, con 

una meritoria actuación sin perder partida fue el Maestro 

FIDE José Manuel Díaz de Venezuela y del Club Gambito-

Benimaclet. 3º quedó también con 5’5 puntos el Maestro 

Internacional Jonathan Cruz de Perú y del Club Tabiya Alcoy 

que realizó una excelente actuación perdiendo tan sólo una 

partida. El 4º Clasificado también con 5’5 puntos fue el joven 

jugador Carlos Robledo del Club Enric Valor, que realizó 

una extraordinaria actuación venciendo a varios Maestros.

Con 5 puntos hubo 3 Maestros más. El 5º puesto fue para 

el Maestro FIDE Nahun Gavarrete de Honduras y del Club 

Gambito-Benimaclet. El 6º puesto se lo llevó el Maestro 

Internacional Jhoel García de Perú y del Club Silla. 7º quedó 

el Maestro Internacional Pablo Cruz del Club Silla. Con 4’5 

puntos quedaron tres Maestros. El 8º fue para el Maestro 

Internacional Antonio Granero del Club Silla. 9º quedó el 

Maestro FIDE Fausto Castellá de Cuba y del Club Xeraco . 

10º fue el Maestro Internacional Manuel Fenollar del Club 

Oliva. Y para el 11º y 12 º puestos de los premiados con 4 

puntos habían 8 jugadores, pero por mejor desempate se lo 

llevaron en el puesto 11º el Maestro Internacional Slobodan 

Kovacevic de Serbia y del Club Benimodo, mientras en el 

12º puesto quedó el Maestro FIDE Vladimir Chernikov de 

Ucrania y del Club Gambito-Benimaclet.

El mejor Veterano no titulado fue Birjkumar Hassomal del 

Club Gambito-Benimaclet, y 2º Veterano no titulado quedó 

Emilio Rico del Club Cocentaina, ambos con 3 puntos.

El mejor jugador de Nacionalidad Extranjera no titulado 

fue Diego Soto de Colombia, y 2º jugador de Nacionalidad 

Extranjera no titulado quedó Jhonny Alberto Uribe de 

Venezuela, ambos con 4 puntos.

1º Sub 2000 ELO FIDE quedó Andrés Lacomba del Club 

Monteolivete con 4 puntos, y 2ª Sub 2000 ELO FIDE fue la 

Maestra Femenina FIDE Viviana Galván del Club Gambito-

Benimaclet con 3’5 puntos.

1º Sub 1700 ELO FIDE quedó el joven Saúl Robledo del 

Los 3 Primeros Clasificados del Torneo Absoluto
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Club Enric Valor con 3’5 puntos, y 2º Sub 1700 ELO FIDE 

fue Francisco José Martínez del Club Almansa con 3 puntos.

1º Sub 1400 ELO FIDE quedó el joven Sergi Soler del Club 

Benigànim, y 2º Sub 1400 ELO FIDE fue el también joven 

Gabriel Martínez del Club Tabiya Alcoy, ambos con 3 puntos.

1º Sub 14 quedó Asier Piris del Club Mislata con 2’5 puntos, 

que se llevó una suscripción anual a la Revista Peón de Rey, 

de EDAMI, Escuela de Ajedrez Miguel Illescas, ubicada en 

Barcelona, de gran prestigio nacional e internacional. 2º Sub 

14 fue Íñigo Donoso del Club Tabiya Alcoy con 2 puntos, 

que se ganó un excelente libro de ajedrez.

 Campeón Local quedó Ginés Raúl Durá del Club Tabiya 

Alcoy. Subcampeón Local fue el joven jugador Diego López 

del Club Cocentaina, ambos con 3’5 puntos.

Los demás jugadores locales del Club Tabiya Alcoy y 

del Club Cocentaina, la Maestra Femenina FIDE Veronika 

Lezhepekova, Sergio Cortés, Pedro Delgado y Gabriel 

Martínez (Padre), tuvieron una discreta actuación al 

enfrentarse a jugadores de más nivel y experiencia

Torneo Infantil (16 jugadores) 

El Torneo Infantil, donde jugaron juntos los Sub 8, Sub 10, y 

Sub 12, tuvo un dominador claro que fue el jugador Vladyslav 

Petrashko Sub 10 de Ucrania que quedó Campeón con 7 

puntos, venciendo a todos sus rivales de forma contundente. 

Subcampeón fue Alex Magán Sub 8 del Colegio Público 

Miguel Hernández de Alcoy y del Club Tabiya Alcoy, con 6 

puntos, perdiendo solo con el Campeón. Con 4’5 puntos 

hubo dos jugadores. 3º quedó Manuel Delgado Sub 8 del 

Colegio La Salle y del Club Tabiya Alcoy. Y 4º con 4’5 puntos 

pero con peor desempate fue David López Sub 12 del Colegio 

Público Real Blanc de Cocentaina y del Club Cocentaina. 

Con 4 puntos hubo tres jugadores. 5º quedó Alex García 

Sub 8 del Club Mutxamel. 6º fue Pablo García Sub 8 del 

Colegio La Salle y del Club Tabiya Alcoy. Y 7ª quedó Lorena 

Tirzuman Sub 8 de Rumanía. Todos ellos estuvieron jugando 

en las primeras mesas y realizaron un excelente torneo. 

Los Premiados por Categorías fueron,

1º Sub 12 David López del Colegio Público Real Blanc de 

Cocentaina y del Club Cocentaina.

2º Sub 12 Pepe Giménez del Colegio La Salle y del Club 

Tabiya Alcoy.

3º Sub 12 Oscar Pla del Colegio San Roque de Alcoy  y 

del Club Tabiya Alcoy.

1º Local Sub 12 David López del Colegio Público Real 

Blanc de Cocentaina y del Club Cocentaina.

1º Sub 10 Vladyslav Petrashko de Ucrania. CAMPEÓN 

DEL TORNEO INFANTIL.

2º Sub 10 Kilian Cortés del Colegio San Francisco de Asís 

de Cocentaina y del Club Cocentaina.

3º Sub 10 Izan Aránega del Colegio San Francisco de Asís 

de Cocentaina y del Club Cocentaina.

1º Local Sub 10 Kilian Cortés del Colegio San Francisco 

de Asís de Cocentaina y del Club Cocentaina.

1º Sub 8 Alex Magán del Colegio Público Miguel 

Hernández de Alcoy y del Club Tabiya Alcoy.  SUBCAMPEÓN 

DEL TORNEO INFANTIL.

2º Sub 8 Manuel Delgado del Colegio La Salle y del Club 

Tabiya Alcoy.

TERCER CLASIFICADO DEL TORNEO INFANTIL. 

3º Sub 8 Alex García del Club Mutxamel.

1ª Femenina Sub 8 Lorena Tirzuman de Rumanía.

1º Local Sub 8 Alex Magán del Colegio Público Miguel 

Hernández de Alcoy y del Club Tabiya Alcoy.

Todos ellos recibieron un bonito trofeo y un libro de ajedrez.

El Torneo Absoluto dio la oportunidad a jugadores locales 

y no locales, jóvenes y seniors, de enfrentarse a Maestros 

titulados y a jugadores más experimentados, con el fin de 

presentar dura batalla y aprender.

Los participantes recibieron durante el torneo bebidas, 

un producto típico de Cocentaina como botes de miel de 

Cocentaina, un llavero, y medallas y una bolsa de golosinas 

todos los jugadores del Torneo Infantil.

El Árbitro Principal del evento fue Joaquín Corbí Árbitro 

Internacional. Y los Árbitros Adjuntos fueron los Árbitros 

Autonómicos Eduardo Senabre y Enrique Lluch.

En definitiva una gran fiesta del ajedrez en Cocentaina de las 

que hacen afición, de la mano del Club de Ajedrez Cocentaina. 

Presidieron la entrega de premios el Presidente del Club de 

Ajedrez Cocentaina y Director del Torneo Joaquín Corbí, los 

Concejales del Ayuntamiento de Cocentaina Doña Eugenia 

Miguel Concejal de Fira de Tots Sants, y D. Octavio Cerdá 

Concejal de Deportes. Un saludo a todos, deseando que nos 

veamos otra vez en este interesante torneo el año que viene.

Premiados Torneo Infantil Sub 8

Premiados Torneo Infantil Sub 10

Premiados Torneo Infantil Sub 12
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Herbes remeieres per a la grip 

E
ncara que la grip haja sigut definida com una malaltia 

microbiana i infecciosa, no són pròpiament els microbis 

la causa fonamental d'aquesta.

El vertader fonament resideix en l'estat de les defenses 

orgàniques naturals, ja que, quan aquestes estan intactes, 

el microbi gripal no aconsegueix desenvolupar la malaltia.

En cas contrari no tindria explicació el fet que gran nombre 

de persones es deslliuren del contagi durant els períodes en 

què la grip n’afecta a moltes.

L'estat de defensa natural deficient, permet el progrés de la 

infecció quan l'acció dels agents exteriors (un refredament, 

una banyada, etc.), disminueixen una mica la potencia 

autodefensiva, però mentre aquesta es queda íntegra, ni els 

agents externs ordinaris poden pertorbar-la, ni els microbis 

desenvolupen la malaltia.

CLASSES DE GRIP:

Encara que la infecció gripal interessa a l'organisme 

sencer, el fet que l'afecció es localitze més o menys en 

diverses parts del cos, ha sigut causa de què es parle de 

tres classes de manifestació gripal:

GRIP DEL PIT o DE L'APARELL RESPIRATORI.

GRIP DEL VENTRE o GÀSTRICA.

GRIP DEL CAP o NERVIOSA.

Generalment, aquestes formes gripals apareixen més o 

menys mesclades amb un cert predomini d'una.

GRIP DEL PIT

Dona lloc als símptomes següents:

Acatarrament de la tràquea i els bronquis.

Tos rebel i una mica dolorosa.

Inflamació de les mucoses respiratòries.

Prostració general.

Esgarrifances i dolor de les articulacions.

El pols sol accelerar-se i la febre es manté prop dels 39 graus.

Si es descura pot acabar en pulmonia.

GRIP DEL VENTRE:

Es manifesta de la manera següent:

Pèrdua d'apetit.

Irritació de l'estómac i dels intestins.

Mal de cap i de les articulacions.

Diarrees alternades amb restrenyiment.

Cansament i abatiment general.

La febre sol envoltar els 39 graus.

GRIP DEL CAP:

Abatiment i prostració notables, ja que les toxines 

interessen el sistema nerviós, la qual cosa a vegades dona 

lloc a vius maldecaps.

Fortes esgarrifances.

Pot donar lloc a sensació de vertigen.

Pesadesa als braços i a les cames, així com la part dels renyons.

La febre és quasi sempre superior als 39 graus.

TRACTAMENT NATURAL

Convé que siga un tractament derivatiu per a expulsar els 

microbis i les seues toxines a través dels òrgans d'eliminació 

(mucoses respiratòries, pell, renyons, intestins). 

Tan bon punt s'aconseguisca que el procés d'expulsió siga 

superior al de producció, disminuirà la proporció d'agents 

perjudicials, i s'iniciarà la millora i el retorn de la salut.

Hem de procurar, per tant, l'activació de les funcions 

eliminadores, i així convé començar administrant al malalt 

una tisana purgant que netege les toxines i impureses dels 

intestins (Fulles de senet).

No ha de retardar el fet de ficar-se al llit, abrigallant-se bé 

per a suar intensament.

TISANES: 

Es mesclen a parts iguals i cal posar 1 cullerada sopera 

per tassa. (Cada quatre hores una tassa una mica calenta).

-Flor de saüc, violetes, menta i estigmes de dacsa. 

En aquesta tisana entren plantes diürètiques, a més d'una 

abundant producció de suor, obtindrem un augment d'orina 

que expulsarà també microbis i toxines. 

-Timó, flors de malva i borratja

Aquesta tisana està indicada per a després d'acabar de 

suar, i cal prendre-se’n 3 tasses diàries fins a recuperar-se. 

Si la grip és interessa, preferentment al pit, convé emprar 

receptes expectorants i descongestionants de les vies 

respiratòries:

-Timó, flor de malva, flor de gordolobo i menta

Es recomana almenys dues vegades al dia, banys de vapor 

al pit i al cap (sense moure's del llit) que serà de gran ajuda.

UNES ALTRES TISANES: (pectorals i expectorants) 

(Mel de timó), timó, flor de malva, flor de gordolobo, 

pulmonària i tussílag

-Tisana d’11 herbes: Equinàcia, malví, iquen d'Islàndia, 

menta, anís estrelat, flor de malva, plantatge menor, 

gordolobo, gavarrera, saüc i eucaliptus

.
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TRASTORNO BIPOLAR

S
egún el Informe del Fondo Alemán sobre la población 

de la Tierra, un porcentaje cercano al 2 por ciento de los 

habitantes del planeta (144.000.000) padecen trastorno 

bipolar, una enfermedad psiquiátrica que afecta a las emociones.

El trastorno bipolar es una disfunción de los mecanismos 

cerebrales que regulan el estado de ánimo, por esta razón, se 

la conoce como la enfermedad de las emociones y consiste en 

la presencia de cambios de humor pronunciados y frecuentes, 

desde fases de depresión a fases de manía (hiperactividad), 

que afectan profundamente a la calidad de vida de quienes lo 

padecen, siendo una de las principales enfermedades causantes 

de discapacidad según el Estudio Global de Enfermedades de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por tanto, nuestras 

emociones y sentimientos, no solo dependen de factores 

externos, sino también de mecanismos biológicos cerebrales.

En la sociedad en general hay mucha confusión en cuanto 

al trastorno bipolar y tiende a confundirse con la depresión, 

al tiempo que es una enfermedad muy estigmatizada por los 

prejuicios que generan los trastornos psiquiátricos. Las personas 

con trastorno bipolar no tienen problemas en su mente. Tienen 

un problema físico en su cerebro que les hace cambiar, fuera 

de su voluntad, de estado de ánimo en muy poco tiempo.

El trastorno bipolar puede ser crónico o episódico (lo que 

significa que ocurre ocasionalmente y a intervalos irregulares). 

Puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos y 

fluctuantes en el estado de ánimo, el nivel de energía y de 

actividad, y la concentración. Al trastorno bipolar a veces se le 

denomina trastorno maniacodepresivo o depresión maníaca, 

que son términos más antiguos.

Todas las personas tenemos altibajos normales, pero el 

trastorno bipolar es diferente. La variedad de cambios en el 

estado de ánimo puede ir de un extremo a otro. En los episodios 

maníacos, una persona puede sentirse muy feliz, irritable u 

optimista, y hay un marcado aumento en el nivel de actividad. 

En los episodios depresivos, la persona puede sentirse triste, 

indiferente o desesperada, además de mostrar un nivel de 

actividad muy bajo. 

La mayoría de las veces, el trastorno bipolar se presenta 

durante los últimos años de la adolescencia o al inicio de la 

edad adulta y aunque los síntomas aparecen y desaparecen, 

por lo general, el trastorno bipolar requiere de tratamiento de 

por vida y no cesa por sí solo. El trastorno bipolar puede ser 

un factor importante en el suicidio, la pérdida del trabajo y la 

discordia familiar, aunque un tratamiento adecuado puede 

paliar sus efectos y conseguir muy buenos resultados.

Los síntomas del trastorno bipolar pueden variar. Una persona 

con trastorno bipolar puede tener episodios maníacos, episodios 

depresivos o episodios "mixtos". Un episodio mixto presenta 

síntomas maníacos y depresivos. Estos episodios anímicos, o de 

cambios en el estado de ánimo, ocasionan síntomas que duran 

una o dos semanas y a veces más. Durante estos episodios, los 

síntomas duran la mayor parte del día, todos los días y suelen 

ser  muy intensos. 

Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar. Sin 

embargo, diversas investigaciones sugieren que no hay una 

sola causa, sino que es posible que haya una combinación 

de factores que contribuyen al trastorno bipolar. Entre ellas, 

causas genéticas y cambios en la estructura y función cerebral. 

En este momento, el diagnóstico se basa más en los síntomas 

que en imágenes del cerebro u otras pruebas de diagnóstico.

El tratamiento farmacológico ayuda a muchas personas, 

incluso a aquellas con las formas más graves de trastorno 

bipolar. Los medicamentos llamados estabilizadores del estado 

de ánimo (Litio) ayudan a evitar las recaídas y suelen combinarse 

con psicoterapia para ayudar a la persona a identificar y cambiar 

emociones, pensamientos y comportamientos problemáticos. 

La psicoterapia puede ofrecer apoyo, habilidades y estrategias 

a las personas con trastorno bipolar y también a sus familias.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 9- 12- 13- 21- 25

Dies:  2- 8- 14- 18- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina NOVEMBRE

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- 15- 16- 19- 20- 22- 28

Dies: 3- 5- 6- 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 04 77

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dimarts i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dilluns: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 20:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS- HIVERN
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

10:15; 11:15; 12:15; 13:15; 14:30;  

16:15; 17:15; 19:15; 20:15; 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; 

10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 15:00; 

16:45;  17:45; 19:45; 20:45; 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

Ecoparc mòvil: Dimarts (plaça el Mercat) i dijous (recinte Fira-el Teular)






