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COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Neteja badens rius

Reparacions poligon llaona
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Em preocupa

J
a ha començat la tardor, però les preocupacions 

continuen sense tenir una solució a curt termini. La més 

important per a mi és l’augment tan exagerat dels preus 

de tots els productes, sense saber realment els motius que 

ho han provocat.

Primer va ser l’electricitat que sense cap motiu i a causa 

del sistema que fa quasi vint anys va aprovar la Unió 

Europea amb el vot positiu del PP i l’abstenció del PSOE, 

el preu el posaria l’energia més cara, en aquest cas el gas. 

Vostés ho entenen, jo no! Quina ha estat la solució que ha 

posat el Govern? Posar un tope al preu del gas perquè no 

infle el preu de la llum. Saben qui no han estat conformes 

amb aquesta solució que beneficia a les famílies? Tots els 

partits conservadors, eixos que tant parlen d’España i de 

les classes mitjanes i treballadores, ja que això atenta al 

“libre mercado”.

Després vingué la gasolina. De colp i volta comencen a 

apujar els preus. Per què pujava tant? Segons ens diuen els 

que controlen els carburants –tres o quatre grans empreses 

– l’augment era degut al fet que havia baixat la producció 

i havia apujat el preu en origen. Després que per la guerra 

en Ucraïna apujaren els preus. El Govern va subvencionar 

amb vint cèntims per litre la gasolina amb el desacord dels 

partits conservadors, ells volien que es baixara l’IVA. Saben 

per què? Perquè l’IVA es distribueix a les autonomies per 

a pagar l’estat de benestar que tenim: l’educació, sanitat, 

serveis socials, millores ciutadanes. A veure si ja s’adonen 

tots eixos votants com jubilats i classe treballadora, mal 

anomenada classe mitjana, qui beneficia la seua vida i qui 

sols vol el benefici dels grans poders d’aquest país.

Després començaren les pujades indiscriminades de tots 

els productes de primera necessitat que en origen no ho fan 

o ho fan poquet. L’OCU (Organización de Consumidores y 

Usuarisos) ha fet un estudi on els preus han pujat de manera 

escandalosa comparant-los amb els preus d’origen. Per 

exemple: el pollastre ha pujat un 134%, els plàtans 505%, 

les creïlles 656%, les cebes un 343%, els ous 134%, la llet 

108%…, El motiu d’aquestes pujades tan escandaloses? La 

resposta pareguda a les d’abans: Especulació i perquè dues 

grans distribuïdores copen el mercat, compren al preu que 

volen i ho venen molt car i són les mateixes que més han 

apujat els preus segon l’OCU.

Que fem, seguim tan passius i queixant-se o comencem 

a comprar el que necessitem al millor preu i mirant les 

etiquetes?, cal saber els preus i estalviarem a la cistella de 

la compra. Obrim els ulls!

Paco Fuster

Aclariment

T
an sols m’agradaria rectificar algunes de les afirmacions 

que el Secretari de Més Compromís per Cocentaina va 

vertir en aquesta revista.

Primera; «L’ARRUR que l’actual regidora d’Hisenda (o 

siga jo) va vendre en la campanya electoral de 2019 i no 

arribat mai»

Aclaració: en 2019 ja estava realitzant-se el Pla Especial de 

protecció d’entorn de la Muralla (un document extens i amb 

un gran i costós treball dut a terme) que sense l’autorització 

de Conselleria (que segons ens han dit no tardaran a 

autoritzar) no podem executar, per tant sense aquest 

document no podem iniciar el Pla d’àrees de regeneració 

Urbana, encara que el document que ens ajudarà a resoldre 

els problemes burocràtics és el Pla Especial de la Muralla.

Segona; «Ara van convocar al veïnat per a les ajudes a la 

rehabilitació de vivendes que l’Ajuntament no ha demanat 

perquè el termini ja havia acabat»

Aclaració; Aquesta afirmació la considere d’una gran 

importància, perquè és una mentida absoluta i els ho 

explicaré, ja que considere que últimament les mentides i les 

1. És van enviar cartes als veïns que pogueren estar més 

afectats.

2. La convocatòria per la qual es va dur a terme la 

reunió explicativa (per part d’una empresa contestana), 

era una convocatòria dependent dels propietaris i no 

de l’Ajuntament, ja que s'exigia un mínim de 30 veïns. 

L’Ajuntament i l’empresa es van posar a disposició dels 

interessats/des per a derivar-los si en eixe moment hi havia 

altres vies de finançament i quan es va convocar la reunió, 

el termini encara no havia finalitzat, per tant trobem una 

nova mentida.

Cocentaina, no s’han interessat realment pel procediment, 

la qual cosa no em sorprén ni mica. Parlar amb mentides 

és parlar de buit.

Gràcies per la seua atenció.

Mariona Carbonell Pascual

Regidora d’Hisenda. Obres i Serveis.

Aquest mes d’octubre, busca l’especial de Fira de la 
revista Cocentaina. El Comtat als teus llocs de costum.

Som la revista oficial de la Fira
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L’empresari tèxtil Rafael Pascual llegirà el Privilegi de la Fira 
2022 i Cesc Roca és l’autor del cartell que la representarà
Comunicació Fira de Cocentaina

L
'emprenedor i empresari tèxtil Rafael Pascual, president 

de Aquaclean Group, llegirà el Privilegi de la Fira de 

Tots Sants 2022. El pròxim 29 d'octubre, Pascual serà 

l'encarregat de llegir, des del Palau Comtal, el Privilegi de 

celebració de la Fira atorgat als contestans pel rei Pere el 

Cerimoniós (II de València i IV d'Aragó), en 1346 i amb el 

qual cada any es realitza l'acte inaugural d'aquest esperat 

esdeveniment.

La trajectòria professional de Rafael Pascual ha estat 

vinculada des dels seus inicis al sector tèxtil. Segona 

generació del grup empresarial Textiles Pascual, ara 

Aquaclean Group, referent en la indústria de la zona. Es 

tracta d’un sòlid grup tèxtil format per 6 empreses industrials 

situades a l'interior de la província d'Alacant, en l'àrea 

d'Alcoi, Cocentaina i Muro (Grafer, Antecuir, Interfabrics, 

Tèxtils Pascual, Pascual i Bernabeu, Serpiscolor i Destiny), 

a les quals se sumen dues empreses comercialitzadores 

situades a Polònia i Singapur.

Pascual a més, participa de manera activa com a 

representant del sector tèxtil i en aquest sentit, ha sigut 

vicepresident d’ATEVAL, president d’AITEX (2016-2020) i 

actualment és vocal de l'Observatori Tèxtil i Moda. Es defineix 

a si mateix com a emprenedor més que empresari, per la seua 

inquietud en temes i projectes diversos. Vinculat de manera 

directa amb l'emprenedoria com a mentor i impulsor de nous 

talents, Rafael Pascual participa en diverses empreses no 

tèxtils relacionades amb esdeveniments, calçat i circularitat.

Segons ha comentat Rafael Pascual en conèixer l'elecció, 

“vull compartir aquesta distinció amb tot el sector tèxtil i els 

emprenedors. Entenc que Aquaclean Group, fundat pel meu 

pare, és un grup empresarial representatiu de la indústria 

tèxtil. Aquest honor que em brinden els contestans serveix, 

al temps, per a retre homenatge a una part molt important 

del teixit econòmic de la nostra zona com a font d'ocupació, 

riquesa i avanç social, progrés i valor afegit. M'agradaria que 

totes aquelles iniciatives privades que s'esforcen i mantenen 

la il·lusió per llançar un projecte, empresarial o personal, 

estiguen representades enguany amb la lectura del Privilegi 

de Fira de Tots Sants”.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha explicat 

els motius d'aquesta elecció, que ha buscat “ser un 

reconeixement a tots els empresaris que es dediquen a la 

indústria. La trajectòria de la família Pascual, la figura del seu 

pare i ara ells, els tres fills, representen a la perfecció a tot el 

teixit industrial de la nostra comarca que ha sabut superar 

les diferents crisis, estar en constant innovació i dissenyar 

processos que els permeten ser cada vegada més sostenibles”.

Estepa ha assenyalat que “Cocentaina és un poble 

l'economia del qual està basada majoritàriament en el segon 

sector i és una manera de dir-los que són importantíssims 

per al nostre territori, que és un honor que empreses com 

les que componen Aquaclean Group desenvolupen la seua 

activitat en el nostre municipi”. 

Un cartell trencador per a nous temps

Cesc Roca, (Xàtiva, 1989) il·lustrador i dissenyador gràfic 

valencià, és l'autor del cartell que representarà la Fira de Tots 

Sants 2022. Des de xicotet, passa molt temps en el taller del 

seu pare —l'artista faller Paco Roca—, on comença a crear, 

a pintar i embrutar-se les mans. Allí troba la llibertat que no li 

aporta una escola plena de normes i convencions, un ambient 

que li sembla massa competitiu. Gràcies a l'art descobreix 

que pot connectar i donar eixida al seu món interior.

Després d'acabar el seu batxillerat artístic, decideix 

començar a treballar amb el seu pare en el seu estudi. Cinc 

anys en què, envoltat del món de les Falles, aprén pintura, 

escultura i dibuix, entre altres disciplines artístiques. Guiat 

per l'exemple del seu pare, Cesc decideix fer el seu camí en 

el món de l'art i marxa a Amsterdam. Allí comença una nova 

vida, combinant els treballs precaris que encadena amb el 

seu treball autodidacta com a artista, un viatge per a trobar-

se en ell mateix i descobrir l'artista en què vol convertir-se.
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A poc a poc naix Cesc Roca Studio, la seua marca, que 

li permet expressar-se i mostrar-se tal com ell és a través 

dels seus treballs. Un dia es troba fent el seu primer logotip 

remunerat i, en uns anys, desenvolupa el seu estil propi, 

estimulat per cursos d'Internet i pels continguts d'altres 

artistes que veia en les xarxes socials. Amb els anys acaba 

vivint a Venècia, on pren consciència definitivament de les 

seues arrels. A partir d'aquest moment, s'adona que la seua 

vocació és arrelar el seu art a la seua llengua i a la seua 

història personal.

Poc després, arriba el seu boom en les xarxes socials, 

compta amb més de 15.000 seguidors en Instagram i 

comença a dur a terme col·laboracions amb entitats com 

l'Ajuntament de Xàtiva, Acció Cultural del País Valencià o 

Escola Valenciana. De la mà de la Revista Mirall dissenya la 

seua primera samarreta, al crit de “Sense esmorzar no hi ha 

revolució”. Setmanes després, aconsegueix l'encàrrec per 

a dissenyar les portades del projecte ‘Mural Sonor’ d'Acció 

Cultural del País Valencià. També els cartells del 25 d'abril 

i del projecte ‘El tocadiscs de Joan Fuster’. La Generalitat 

Valenciana li fa els seus primers encàrrecs i l'artista dissenya 

portades de discos per a artistes com a Tesa, Arc de Triomf, 

Lildami, Malparlat o Tito Pontet. El 2022 publica la portada 

del llibre de Vicent Baydal, Matèria de València. De tornada  

en el seu Xàtiva natal i envoltat d'un univers que trobava a 

faltar, actualment prepara la seua primera exposició.

Cesc Roca ha assegurat que “ha sigut un plaer reprendre 

el meu treball a València fent aquest disseny; he visitat 

la Fira amb la meua família des de ben xicotet i recorde 

perfectament el seu ambient, els seus sabors i les seues 

olors, una màgia que he intentat transmetre en el cartell, he 

traslladat la il·lusió que sentia quan visitava el certamen a les 

formes i colors que composen l'obra. Espere que aquesta 

mateixa sensació impregne a la gent quan ho veja”. 

Encara que el contingut de l'obra no es coneixerà fins 

divendres que ve, 30 de setembre, data en la qual és 

realitzarà la presentació oficial de la Fira 2022, l'alcaldessa, 

Mireia Estepa, ha volgut destacar que “hem volgut trencar 

l'estil que ha marcat els cartells de les últimes edicions. 

buscant a algú amb un perfil diferent que aporte una 

visió fresca, innovadora i trencadora. Després d'uns anys 

marcats per la pandèmia pensem que aquesta elecció pot 

representar el canvi que hem viscut tots i a més mostrar que 

la Fira de Cocentaina amb els seus 676 anys d'història és 

un esdeveniment dinàmic i en constant evolució”.

Aquest any i des de la regidoria de Fira, s’editarà una 

edició especial de la revista Cocentaina. El Comtat dedicada 

únicament a la Fira. A finals d’aquest mes d’octubre la 

trobaran als llocs de costum i amb tota la informació 

d’aquesta 676 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
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Cocentaina presenta la 676 edició de la Fira de Tots Sants 
que torna al seu format original
Durant l’acte, s’ha descobert el cartell anunciador del 2022, obra de l’il·lustrador, 
Cesc Roca i el color del qual és reflex de la màgia i ambient del certamen
Rafael Pascual, encarregat de llegir el Privilegi de la Fira el dia de la inauguració, 
s’ha mostrat emocionat i honrat per aquest encàrrec que assumeix amb molta il·lusió
Comunicació Fira de Cocentaina. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina 2022 ha donat el tret 

d’eixida t, amb el descobriment del cartell anunciador. 

Comença el compte enrere per a la celebració de la 

676 edició, amb què el certamen torna al seu format original 

prepandèmia, els dies 29, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre.

Cal recordar que la passada edició, el 2021, la Fira es 

va celebrar en dos caps de setmana consecutius, dividint 

el nombre d'expositors i ampliant la superfície disponible 

per aconseguir més seguretat i evitar aglomeracions de 

gent. Amb tot, aquest any es mantindran alguns canvis 

organitzatius implantats durant la Covid 19 i que han 

demostrat que milloren la funcionalitat, la seguretat i la 

mobilitat durant els dies de fira. Durant l'acte, que ha 

estat conduit per la periodista Ajo Valls, s’ha projectat un 

audiovisual en resum del que han sigut aquestes dues 

darreres edicions atípiques i condicionades per la pandèmia.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha estat 

l'encarregada de descobrir el cartell anunciador de la Fira 

2022, obra de l'il·lustrador i dissenyador valencià, Cesc 

Roca, que per motius personals no ha pogut assistir a l'acte. 

Tot i això, ha volgut mostrar el seu agraïment i honor per 

l'encàrrec amb un vídeo que s'ha projectat durant l'acte. En 

aquest, l'autor, ha agraït a l'Ajuntament “que haja confiat a 

les meues mans”.

Segons ha explicat l'autor, el cartell destaca per l'estètica, 
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tipografia i estil personals que impregnen els seus treballs 

de cartellisme i “en les formes i colors dels quals he intentat 

traslladar tota la màgia que sentia de xicotet quan visitava la 

Fira amb la meua família”. Segons ha assenyalat, “els colors 

foscos representen la nit i aquesta màgia, contrastat amb els 

colors càlids de la figura del cavall i la roda, representació 

de la Fira”. Un cartell que "està ple d´il·lusió, motivació i la 

innocència d´un xiquet que un dia va descobrir la Fira i que 

hui, com a artista, he intentat plasmar", ha conclòs Roca.

Un altre dels protagonistes de l'acte ha sigut l'empresari 

tèxtil i president del Grup Aquaclean, Rafael Pascual, que 

hui ha viscut en primera persona l'emoció del paper que 

representarà a la Fira 2022 com a encarregat de la lectura 

del Privilegi, des del balcó del Palau Comtal, el proper 29 

d'octubre. El Privilegi de Fira, atorgat el 1346 pel rei Pere IV 

el Cerimoniós, és l'origen del certamen i la seua lectura, un 

moment simbòlic i emotiu amb què contestans i contestanes 

donen per inaugurada la seua Fira de forma oficial. És per 

això, que segons ha expressat Rafael Pascual "és tot honor 

haver rebut aquest encàrrec que assumisc amb molta 

emoció i orgull".

Per la seua banda, la regidora de Fira, Eugenia Miguel, ha 

donat a conèixer tots els detalls de la 676a edició de la Fira. 

Segons ha explicat "la millora de les condicions sanitàries 

permet ja poder celebrar la Fira en el format original d´un 

cap de setmana amb seguretat". Tot i això, ha assenyalat que 

“es mantindran algunes de les mesures implantades arran 

de la Covid 19, relacionades amb l'estructura organitzativa 

dels sectors comercials, atès que van aportar millores quant 

a funcionalitat, la disposició dels expositors i la mobilitat i 

seguretat dels visitants”. D'altra banda, ha avançat que hi 

haurà millores a nivell de sostenibilitat com estalvi energètic 

i d'accessibilitat per facilitar l'accés de les persones als 

diferents espais i serveis. A més d'algunes novetats quant a 

sectors, com ara la reorganització dels llocs agroalimentaris 

i l'obertura d'un mercat de degustació.

Un espot promocional de la Fira de Tots Sants 2022 

projectat durant l'acte, ha recollit tota la feina i il·lusió que 

s'han posat a la present edició.

Per la seua banda, l'alcaldessa, Mireia Estepa, ha tancat 

l'acte destacant que “la normalitat és per fi una realitat 

que ens fa immensament feliços, si tenim en compte que 

hem hagut de transitar per tantes i tantes adaptacions i 

restriccions. Aquest edició estarà marcada per una absoluta 

i grata normalitat”. La d’enguany serà l'última Fira de Mireia 

Estepa com alcaldessa qui ha aprofitat la seua intervenció 

per a donar les gràcies “per deixar-me viure la Fira des 

d’un lloc privilegiat i haver compartit tantes fires amb dos 

regidores excel·lents, Mariona Carbonell i Eugenia Miguel i 

amb les bones persones que ens ho han posat més fàcil i 

que ens han ajudat amb un somriure”.

Així mateix, ha mostrat el seu agraïment a l'autor del cartell 

i a l'encarregat de la lectura del Privilegi, per assumir aquesta 

responsabilitat i ser part important d'una les cites més 

destacades per als veïns i veïnes de Cocentaina. Finalment, 

ha augurat una gran Fira i ha donat les gràcies a totes les 

entitats i persones que amb la seua feina i la il·lusió la faran 

possible una edició més.
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Comunicació Fira de Cocentaina

El Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina formarà 
part del prestigiós Gran Premio Nacional de Canto Coral

E
l Certamen Coral Fira de Tots Sants passarà a formar 

part, des d'aquesta edició del 2022, del Gran Premio 

Nacional de Canto Coral. El Gran Premio Nacional de 

Canto Coral és un projecte que va néixer partint del gran 

èxit del Gran Premio Internacional de Canto Coral com 

una manera de millorar la relació entre certàmens de tota 

Espanya i fomentar el món coral.

El Gran Premio es va crear al desembre de 1997 i 

consisteix en un concurs coral anual on es donen cita els 

guanyadors de tots els concursos estatals de l'any anterior 

que participen al projecte. El Gran Premio Nacional de Canto 

Coral té lloc anualment i la seu d'aquest concurs va rotant 

per les localitats que formen part del Gran Premio.

Aquesta adscripció al Gran Premio proporcionarà al 

guanyador del Certamen Coral Fira de Tots Sants de 

Cocentaina una plaça per participar en aquest esdeveniment, 

juntament amb els guanyadors d'alguns dels festivals corals 

de més prestigi del país, com ara el Certamen de la Canción 

Marinera de San Vicente de la Barquera, el Festival de 

Ejea de los Caballeros, el Concurso Nacional de Corales 

'Antonio José' de Burgos, el Certamen Nacional de Nanas y 

Villancicos Villa de Rojales (Alacant), el Antigua Abesbatzak 

Lehiaketa de Zumarraga (Gipuzkoa) o el Certamen Nacional 

de Música Coral de Villanueva de la Serena (Badajoz).

A més, Cocentaina serà la seu per a la celebració de 

l'esdeveniment cada 5 anys, i és convertirà en la capital 

coral del territori espanyol.

El Gran Premio Nacional de Canto Coral, a més de 

complir una funció unificadora, serveix per impulsar el 

cant coral, millorar el nivell dels cors, oferir noves metes 

als cors, potenciar l'activitat cultural de moltes comunitats 

autònomes, promocionar les regions on se celebre el Gran 

Premio i enriquir de manera evident l'oferta cultural d'aquest 

país.

Edició especial Fira de tots Sants de la revista Cocentaina. 
El Comtat
Redacció

C
om hem exposat més avant, aquest 

2022, la Fira torna amb el seu 

format habitual i així es va presentar 

el passat 30 de setembre al pati d’armes 

del Palau Comtal.

Consensuat amb la regidoria de Fira i el 

departament de Fira, també aquest any, 

els de casa tornem a estar al seu servici. 

El departament de Fira ha optat per a 

aquesta casa, com a mitjà d’informació 

del que serà la 676 edició de Fira, això 

significa que a finals de mes, la revista 

Cocentaina. El Comtat tornarà a eixir al 

carrer, en una edició especial que ens 

portarà tota la informació de la Fira de tos 

Sants de Cocentaina. Serem l’única revista 

autoritzada per la regidoria i on trobaran 

tota l’actualitat referent al certamen 

d’enguany.

Si mal no recorden, altres anys aquesta 

mateixa edició, servia per a incloure un 

“especial Fira”, però com que eixim a principi de mes, 

sempre quedaven llaços que no podíem traure i no podíem 

publicar les darreres revisions o modificacions del programa, 

per això, s’ha decidit separar enguany el que és l’edició 

mensual (en la que també hem inclòs informació de Fira, 

informació que tornarem a trobar en la 

pròxima edició especial).

Per a aquesta casa, tot i que suposa 

doblar feina, és un orgull el fet de 

convertir-se en aquest mitjà de proximitat 

i local que inclou tota la informació del 

que serà la 676 edició. Durant els dies 

de Fira, estarem en directe al nostre 

estand de premsa i els dies previs, a la 

ràdio seguirem informant-los de tot el que 

està preparant-se des de la regidoria i 

departament de Fira, perquè tots estiguen 

ben assabentats.

Reiterem el nostre més sincer agraïment 

a la regidoria de Fira i al departament de 

Fira per haver-nos tingut en compte i 

compartir amb nosaltres el fet de poder 

acostar-los l’actualitat de la nostra Fira, 

única i irrepetible, perquè el que no es 

trobe a la fira de Cocentaina, és que no 

està inventat.

Estiguen atents i acudisquen als llocs de costum perquè 

la revista Cocentaina. El Comtat, aquest més té ració doble.

Som la Fira de fires i la revista Cocentaina. El Comtat es 

converteix en la revista oficial de la 676 edició de la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina.
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Tamarit: “Estem invertint més de 45 milions d’euros a 
l’Alcoià i el Comtat per a millorar, ampliar i construir 28 
escoles i instituts”

NP Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

La Conselleria destina més de 6 milions d’euros a les obres que acabaran amb la 
divisió del CEIP San Juan Bosco de Cocentaina

L
a consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel 

Tamarit, ha visitat les obres de construcció del nou 

CEIP San Juan Bosco de Cocentaina, uns treballs que 

compten amb una inversió de més de 6 milions d’euros per 

part de la Conselleria.

Tamarit ha estat acompanyada pel director general 

d’Infraestructures Educatives de la Conselleria, Víctor Garcia; 

el director territorial de la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport a les comarques d’Alacant, David Vento, i l’alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa. 

La consellera d’Educació ha destacat durant la visita que 

“a les comarques de l’Alcoià i el Comtat estem invertint 45,2 

milions d’euros que estan servint per a millorar, ampliar i 

construir 28 escoles i instituts.”

“Amb aquesta aposta clara per millorar els serveis públics 

bàsics de les dues comarques, com és la xarxa de centres 

educatius públics, estem revertint la deixadesa dels governs 

anteriors, a més de donar treball a més de 1.100 persones 

en el sector de la construcció”, ha afegit Raquel Tamarit.

Respecte al nou CEIP San Juan Bosco de Cocentaina, la 

consellera ha anunciat que les obres “avancen a bon ritme 

i la nostra previsió és que acaben durant el primer trimestre 

de 2023, i a partir d’aquest moment la comunitat educativa 

i l’ajuntament s’hauran de coordinar per decidir quin és el 

millor moment per a fer el trasllat de l’alumnat a les noves 

instal·lacions”.

La inversió de la Conselleria en les infraestructures 

educatives del Comtat ascendeix a 15,5 milions d’euros i 

repercuteix en la millora o nova construcció de 9 centres. 

A l’Alcoià la inversió ronda els 29,7 milions d’euros i arriba 

a 19 centres.

La consellera ha detallat que aquest nou curs escolar 

2022-2023, Educació té previst finalitzar les obres de 

construcció de 31 noves escoles o instituts en 27 poblacions, 

entre aquestes, dos del Comtat i una altra de l’Alcoià. Es 

tracta del nou CEIP El Bracal de Muro, un dels 10 nous 

centres que obrin les portes aquest dilluns 12 de setembre, i 

de la reforma i ampliació de dos escoles d’Ibi, el CEIP Poeta 

Pla y Beltrán i el CEIP Madre Felicidad Bernabeu, així com 

del nou CEIP San Juan Bosco de Cocentaina, tres dels 21 

centres que estaran acabats al llarg del curs. 

“Amb el nou CEIP San Juan Bosco complim una 

reivindicació històrica del poble de Cocentaina”

Durant la visita a les obres de construcció del nou CEIP San 

Juan Bosco de Cocentaina, Raquel Tamarit ha subratllat que 

“amb aquesta actuació complim una reivindicació històrica 

del poble de Cocentaina, que fa més de tres dècades que 

demana la unificació d’aquesta escola en un únic centre”.

Aquest col·legi, que aquest curs compta amb més de 

330 alumnes i 29 docents,   està dividit en dues seus: 

per una banda, l’aulari d’Infantil, i per l’altra, l’edifici de 

Primària, cosa que dificulta tant el treball del professorat 

com l’acompanyament de les famílies als seus fills i filles. 

Els treballs, que s’han desenvolupat per fases per a 

evitar la instal·lació d’aules prefabricades, consisteixen en 

la demolició de tots els edificis de l’escola, a excepció del 

gimnàs, que és de construcció recent, i l’adequació de 

l’actual  parcel·la de 8.767 m2 que ocupa el centre per tal 

que allotge un nou col·legi unificat i amb tots els serveis 

necessaris.

Així, s’està construint al mateix solar un nou col·legi 

de dues línies amb sis aules d’Infantil (3-5 anys) i 12 de 

Primària, dotat amb menjador equipat amb cuina pròpia. El 

nou CEIP San Juan Bosco tindrà una superfície construïda 

total de 4.489 m2 i comptarà amb 450 llocs escolars 

per a atendre les necessitats  futures d’escolarització de 

Cocentaina. 

La nova escola s’ha dissenyat sota paràmetres encaminats 

a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat i, per 

tant, serà un centre de baix consum energètic o de consum 

zero que garantirà el confort climàtic dels espais docents.
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La regidoria d’Obres i Serveis inverteix en els parcs infantils

L
’Ajuntament de Cocentaina portarà a terme 

remodelacions en els parcs infantils de Cocentaina, 

després de fer un estudi durant el mes d’agost que 

posava de manifest les intervencions necessàries per a 

millorar el seu estat.

La primera actuació que es produirà serà el canvi del 

paviment del parc del C/Almudaina, més conegut com el 

parc L’Orxa 4.4., on es retirarà tot el paviment de cautxú i es 

posarà gespa artificial especial per a instal·lacions de jocs 

infantils. Una altra de les intervencions que van realitzar-

se serà la substitució de la zona de jocs del parc Paquito 

el Chocolatero, canviant els antics elements de fusta per 

altres renovats d’un material que no precissa de tant de 

manteniment. Aquestes dos actuacions estan previstes 

per a finals d’octubre, la seua finançament és mitjançant 

el romanent de tresoreria i ascendeixen respectivament a 

15.000€ i 40.000€.

Des de la regidoria d’Obres i Serveis, Mariona Carbonell, 

explica que durant aquest termini i posteriorment,  es duran 

Visita tècnica de la Direcció General de Patrimoni i l’IVCR 
+i al Palau Comtal
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat dijous 22 de setembre, la direcció de l’Institut 

Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 

(IVCR+i), Gemma Contreras, i l’inspector de patrimoni 

de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, Luis 

Pablo Martínez, varen visitar les diferents sales del Palau 

Comtal per tal de planificar els treballs de recuperació i 

restauració que es contemplen en el Pla Director del Palau. A 

la reunió van estar presents l’alcaldessa del municipi, Mireia 

Estepa, el regidor de Patrimoni, Ivan Jover, i la tècnica de 

l’àrea, Elisa Doménech.

Recordem que una de les actuacions que s’ha de realitzar 

en la primera fase d’actuació del pla director és la neteja, la 

documentació i la recuperació de la possible pintura original 

existent a la capella de Sant Antoni Abat del Palau. En 

aquest sentit, és recurrent que al llarg del temps als edificis 

històrics hi haja repintats que oculten les pintures originals. 

Per tal de recuperar-les, i previ a la redacció d’un projecte 

de recuperació, cal fer un estudi mitjançant prospeccions 

d’estratigrafia mural que ara mateix s’avaluen.

Es tracta aquest d’un espai emblemàtic, i a l’hora especial, 

per al poble de Cocentaina per tractar-se del lloc on, segons 

la tradició, un 19 d’abril de 1520 la icona bizantina de la Mare 

de Déu que presidia la capella va plorar 27 llàgrimes de sang.

Des del consistori esperen iniciar l’estudi de prospeccions 

d’estratigrafia mural el més prompte possible per tal de poder 

confirmar l’existència de policromia original i, per tant, poder 

posar-se a treballar en un projecte de recuperació.

El regidor de Patrimoni va agrair «la diligència amb que 

han acudit a veure la troballa de la resta de la possible 

pintura original de la capella i els consells oferits per què 

l’estudi a realitzar siga totalment professional».

a terme diverses actuacions de millora en la resta de parcs 

municipals.



ACTUALITAT 11Revista El Comtat octubre 2022

La Policia Local de Cocentaina augmenta el seu salari
NP Ajuntament de Cocentaina

A
questos últims mesos s’ha produït una disminució 

del nombre d’agents que forma part del cos de 

policia local, amb un total de 4 baixes d’agents i una 

excedència d’un any. Açò ha comportat una reorganització 

del servei que implica que tot el personal en actiu ha de 

desenvolupar les seues tasques amb un rendiment superior 

a l'habitual, ja que el número de personal per torn no sempre 

serà el mateix que amb la plantilla habitual.

Des del departament de personal s’està treballant per 

poder cobrir aquestes vacants a la major brevetat possible; 

no obstant això, són procediments lents i tots els ajuntaments 

estan sufrint una pèrdua important d’agents que no es 

correspon amb les plantilles que tenien fa alguns anys.

Després de diferents reunions de treball amb la prefectura 

del cos de policia, els seus delegats sindicals i representants 

polítics, es va arribar a un acord per garantir les prestacions 

del servei, de forma que no es vejera afectada la seguretat i 

l'atenció a la ciutadania, a causa de les exigències salarials 

de la policia municipal i el nombre de personal. Les 

mesures adoptades han estat dos programes de retribucions 

econòmiques, la primera d’elles per treballar en torn de nit 

i la segona per fer-ho en dies inhàbils (caps de setmana 

i festius). Amb aquestes mesures els agents i els oficials 

obtindran una retribució econòmica major, passant a tindre 

una ampliació de la seua retribució mensual que podrà 

arribar als 300 € de més. S’ha buscat premiar aquells torns 

menys atractius per a treballar, per garantir que totes les 

franges horàries estiguen cobertes i desmotivar l’absentisme 

laboral. Aquest acord, que va aprovar el ple per unanimitat, 

tindrà efectes retroactius des d’agost de 2022.

Per altra banda, la policia local de Cocentaina continua 

tenint, des de fa més de  3 anys, uns acords molt beneficiosos 

econòmicament per retribuir les hores que es treballen en 

festivitats com la Fira de Tots Sants, les Festes o el Nadal, 

entenent que són esdeveniments que precisen d’una atenció 

més important, si cap, a la seua feina.

L’Ajuntament de Cocentaina aprova 898.450€ del romanent 
per a inversions
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina aprova al ple de setembre 

un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari de 

776.800 € i 121.500 € respectivament.

Una de les quanties més significatives d’aquest suplement 

són els 210.000 € per  a la compra de contenidors d’envasos 

i cartó que es preveu licitar abans que acabe l’any, d’aquesta 

forma es sumarien a la renovació que aviat veurem dels 

contenidors de resta/orgànica. També destaquen els 60.000 

€ destinats a millores en els parcs infantils del poble.

Per altra banda, 220.000 € són diners assignats per a 

reforçar la partida de la Fira de Tots Sants, ja que aquest 

any suposa tornar a la normalitat en la celebració d’aquest 

esdeveniment. Altre punt, són les inversions en l'àrea de 

Cultura on s’assignen 40.000 € per al canvi d’escenari del 

centre cultural El Teular, que contarà també amb el canvi de 

projector i la instal·lació de focus en la zona dels vestidors.

La regidoria d’educació també compta amb inversions 

abundants per als centres públics de la localitat amb vora 

115.000 € en diverses actuacions que els centres educatius 

públics han proposat i que abastiran a les infraestructures, 

el manteniment de les quals, depén de l’entitat local: CEIP 

Real Blanc, CEIP Sant Joan Bosco i l’EPA Beniassent.

«Actualment s’han invertit quasi 4.000.000 € dels 

6.000.000 € que hi havia disponibles del romanent, una 

xifra rècord que mostra l’interés de seguir invertint en 

millores per a les contestanes i contestans, malgrat totes les 

limitacions que trobem i la dificultat de treballar al ritme que 

ens agradaria per la llei de contractació, que converteix tots 

els processos en un camí més burocratitzat», argumenta la 

regidora d’Hisenda, Mariona Carbonell.
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Col·lectiu-Compromís demana s’arregle que el parc de la 
zona 4:4

NP Col·lectiu-Compromís

El Col·lectiu-Compromís continua reivindicant uns parcs en condicions per a les 
xiquetes i els xiquets de Cocentaina. En aquest cas, demanen que s’arregle el Parc 
de la zona 4:4 que a dia de hui està trencat i en males condicions.

L
a situació del parc de la zona 4:4 del poble de 

Cocentaina és desastrosa per als xiquetes i xiquetes 

del poble. El parc es troba en males condicions i és 

perillós per a les persones més xicotetes. En aquest sentit, 

el Col·lectiu-Compromís amb el seu portaveu, Jordi Pla, 

demana a l’Ajuntament que s’arregle i que es garantisca la 

salubritat i la seguretat de les xiquetes i els xiquets.

“Tenim un estat dels parcs del nostre poble que deixa 

molt que desitjar. Demanem que s’arregle el parc del 

zona 4:4 i que els xiquetes i xiquetes puguen anar a jugar 

en tranquil·litat”, afirma Jordi Pla, portaveu de la coalició 

contestana.

D’aquesta forma, des del Col·lectiu-Compromís continuen 

proposant millores per al poble de Cocentaina en general i 

en els parcs en particular.

Subvenció per al Centre Social Real Blanc

D
es de la Diputació Provincial d'Alacant, dins de 

la convocatòria de subvencions a Ajuntaments, 

EATIM i mancomunitats per a activitats de promoció 

social dirigides a col·lectius vulnerables i l'adquisició 

d'equipament i vehicles, en la seua anualitat de 2022, s'ha 

concedit a l'Ajuntament de Cocentaina una subvenció per 

import de 3.870,38€ amb destinació a finançar el Taller 

d'Interculturalitat  “Una imatge, mil paraules” i l'Aula 

Socioeducativa, així com de 4.903,05€ per a finançar 

equipament consistent en butaques, cadires, armari i 

ordinadors per al Centre Social “Real Blanc”.

NP Ajuntament de Cocentaina
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Taller empleo dinàmic-Cocentaina
Marián Castelló Escoda. 

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

A 
un mes de la finalització del nostre Taller, seguim 

col·laborant amb la població de Cocentaina mitjançant 

diferents tasques, l’alumnat continua desenvolupant 

les pràctiques als distints departaments del ajuntament, 

reforçant estos últims mesos l’àrea del ADL amb els 

preparatius de la propera Fira de Cocentaina que enguany 

podrà gaudir-se finalment sense restriccions sanitàries. 

Pel que fa a les clases teòriques, s’està impartint l’ultim 

dels mòduls formatius del certificat, MF1433_3 Marketing 

Cultural, que una vegada evaluat, permetrà l’obtenció del 

certificat de profesionalitat (SSCB0110) “Dinamitació, 

programació i desenvolupament d’accions culturals” a 

l’alumnat del taller. 

D’altra banda, amb motiu del centenari de Joan Fuster, 

l’alumnat del taller d’ocupació ha dissenyat 50 panells 

amb aforismes del autor que estaràn distribuïts per tota 

la població i que farà servir d’inici als actes previstos per 

celebrar el 9 d’Octubre.
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Reunión del Dtor. General de la Conselleria de Agricultura 
David Torres con la Cooperativa Agrícola Católica de 
Cocentaina
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

E
l pasado 7/9 representantes de la Cooperativa se 

reunieron en la Conselleria de Agricultura con su 

Dtor. General David Torres para tratar el apoyo de la 

misma al III Aove Forum Fira Internacional de Tots Sants 

de Cocentaina 2022.

Como en las dos ocasiones anteriores la Conselleria 

prestara su apoyo incondicional a este importante evento 

que celebramos dentro de nuestra Fira de Tots Sants, en 

esta ocasión y como novedad, el Panel de Cata Oficial de 

la Comunidad Valenciana será el organismo encargado de 

puntuar los diferentes aceites nacionales e internacionales 

que se presenten al certamen para otorgar los premios en 

sus diferentes categorías.- Igualmente se presentara desde 

el certamen  la marca “Molt de Gust” que identifica a los 

productos de calidad de la Comunidad.

El Dtor. General igualmente se interesó por la próxima 

campaña de aceitunas que debido a las inclemencias 

meteorológicas viene muy disminuida y nos comunico las 

ayudas que se están estudiando para el sector.

También tuvimos la ocasión de entrevistarnos con la 

responsable de la Pac de la Conselleria, estando en sendas 

reuniones acompañados por el responsable del sector del 

aceite de la Federación de Cooperatives Agropecuaries de 

la C.V. el contestano Vicente Insa.

El presidente de la Diputación de Alicante, el  Sr. Mazón 
visita la cooperativa
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

E
l presidente de la Dipu Sr. Mazón, visita las instalaciones 

de la Cooperativa Agrícola Católica Coop.V. acompañado 

de la alcaldesa Mireia el 15/9, en primer lugar, visitaron 

la almazara y el resto de las instalaciones en el polígono 

industrial de la Alcudia. 

Se le fue explicando todo el proceso desde la entrada 

de aceituna en las tolvas, selección por clases y calidades, 

laboratorio, proceso de limpieza, molturación, zona de 

decanters y centrifugadoras, sala de catas donde se le 

mostraron y pudo comprobar insitu la calidad de nuestros 

aceites, bodega, embotelladora y almacenes, el presidente 

reivindico la producción de calidad de n/ aceites abogando 

por el consumo de productos de la provincia y felicitándonos 

por la sostenibilidad de nuestras instalaciones de energía 

solar en los dos centros de trabajo   y la utilización del hueso 

de la aceituna para la total calefacción de las instalaciones 

desde hace años.  

Posteriormente se mantuvo una reunion de trabajo en 

la sede de n/cooperativa con miembros del consejo rector 

de la misma en la cual se le expusieron en primer lugar, la 

problemática agrícola existente en nuestra comarca, al ser 

de montaña, minifundista y poco o nulo relevo generacional, 

siendo necesarias ayudas para para el sector y sobre todo a 

los jóvenes que quieren incorporarse, en segundo lugar,  le 

solicitamos su apoyo para poder poner en marcha n/ museo 

del aceite, que en su día teníamos en funcionamiento y ahora 

necesita su rehabilitación total, muy conveniente para dar a 

conocer  la cultura del olivo tan arraigada en nuestra zona, 

en tercer lugar comentamos su apoyo a nuestro III  AOVE 

FORUN FIRA INTERNACIONAL DE TOTS SANS que este 

año contara con un panel de conferenciantes de primera 

linea, además  por resolución de la Conselleria de Agricultura 

,el panel de cata oficial de la C.V. será el encargado de catar 

y valorar los aceites presentados al concurso, en cuarto 

lugar  le comentamos la puesta en marcha de la Asociación 

Olis de Alacant , asociación que engloba almazaras Coop. y 

privadas para la defensa de la calidad de nuestros aceites y la 

posible constitución de una Indicación Geográfica Protegida 

para los acetes de Alicante, ya finalmente le comentamos 

la iniciativa tomada por nuestra cooperativa para tratar de 

anular la fiscalidad adversa que tienen los agricultores, que 

esta afectando en gran medida a todos ellos y especialmente 

en nuestra zona.

El presidente se comprometió apoyarnos directamente   

en lo que depende de la institución y defender nuestras 

propuestas en las instituciones que correspondan.
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Cocentaina acull el 15é Encontre Nacional de Metges 
Residents de Nefrologia
La trobada tindrà lloc del 30 de setembre al 2 d’octubre i reunirà vora 75 especialistes 
residents en Nefrologia. Estarà coordinat pel Dr. Vicente Torregrosa i la Dra. Sofía 
Zárraga, amb el patrocini de Vifor Pharma
NP Ajuntament de Cocentaina

U
n any més, l’Ajuntament de Cocentaina, a través de 

les regidories de Sanitat i Turisme, torna a col·laborar 

en l’Encontre Nacional de Nefròlegs. Promoguda per 

la Societat Espanyola de Nefrologia i la fundació Senefro. 

Aquesta trobada reuneix a tots els Metges Interns Residents 

(MIR) de 3r any que es troben realitzant l'especialitat de 

Nefrologia a Espanya. Són dies d'intensa activitat professional, 

ja que cada hospital ha de preparar la presentació d'un cas 

clínic d'interés en el món de la nefrologia actual i després 

debatre'l amb la resta dels participants. Per tant, es parlarà 

de temes com ara el trasplantament renal o les infeccions 

associades a la immunosupressió, el fracàs renal agut, la 

hipertensió arterial, etc.

Aquest congrés pretén donar el major protagonisme 

possible als residents, donant-los l'oportunitat de presentar 

casos clínics davant de companys i nefròlegs sèniors. El 

programa es complementarà amb un taller pràctic, de 

manera que cada assistent haurà de presentar en l’Encontre 

un cas clínic (en un temps màxim 6 minuts) sobre qualsevol 

àrea de la nefrologia. Hi haurà premis als casos clínics més 

ben desenvolupats, i també als títols més originals.

Però la trobada no serà solament treball, perquè 

després de finalitzar les jornades de presentacions, els 

assistents podran conéixer una miqueta més Cocentaina, 

la seua història i la seua gastronomia, gràcies al suport de 

l'Ajuntament de Cocentaina.

La regidora de Sanitat, Maite Valls, espera que l’encontre 

siga intens i ajude a augmentar el desig d'aprendre més i 

poder dirigir els coneixements a la salut i al benestar dels 

pacients. Així mateix agraeix al grup organitzador, a la 

Societat Espanyola de Nefrologia, la Fundació Senefro i, molt 

especialment, a Vicent Torregrosa, el fet de portar durant 

tantes edicions aquest esdeveniment mèdic a Cocentaina.
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Setembre i octubre mesos importants per al Fòrum
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l passat mes de setembre, a estat un mes amb moltes 

activitats, totes importants i especials i algunes 

històriques, com l'organització de l'acte homenatge 

a 5 represaliats i especialment a Vicente Torregrosa Prats 

que va ser l'únic alcalde a la II República i també i la 

inauguració de l'exposició “Artistes de l'Exili i la Lluita" 

de la col·lecció de Norma Prats i Ardevinez. El dia 11 de 

setembre diumenge a les 19:30 h al museu de l’Alqueria 

d’Asnar, la sala plena de família, amics, veïns interessats 

amb la Memòria Democràtica i envoltats de cultura amb 

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

i defensant la Democràcia i les Llibertats, "Artistes de l'Exili 

i la Lluita”. Que va estar exposada fins al 22 de setembre, 

dins les activitats culturals de les festes de l'Alqueria.

L'Homenatge ha estat molt emotiu en les paraules del 

seu, net Manolo Gisbert especialment, també la resta de la 

taula van ressaltar a les víctimes de ser persones honrades, 

exemple en la seua gestió revolucionària i avançada, sent 

l'Alqueria uns dels pobles a implantar polítiques socials. 

Sempre defensant els seus ideals i la legalitat de la II 

República i la Democràcia.

El company Joan Torregrossa ha presentat l'acte i ha 

ressaltat la seua habilitat a dirigir-nos unes paraules clares 

i encertades, abans de donar la paraula als components de 

la taula, va presentar la Unitat Didàctica "No oblidem" que 

el Fòrum ha creat per introduir la Memòria Democràtica a 

l'àmbit comarcal a les aules. Recalcant el final del poema 

"Memòria Viva" el company i poeta Joan Jordà i Sanchis.

Tots els morts tenen nom, i són de tots,

la nostra veu és un clam d'abraçada:

Per guanyar la mort, Memòria Viva!

Ara, per tots i sempre, NO MAI MÉS!

Luis Ardevinez, reivindique la cultura dins de la Memòria 

Democràtica, donant pas al contingut de l’exposició, amb 

la qual volem reconéixer la generositat d’artistes que es van 

comprometre amb la causa de la llibertat i la democràcia, 

destacant la carta de Miquel Hernández que va escriure a 

la seua dona Josefina. Una exposició molt important, per 

les obres i els seus autors, pel que representen i que pel 

Fòrum devia ser itinerant.

El dia 22 de setembre fins al 7 d'octubre, estarem 

immersos a la I Jornades de Memòria Democràtica a l'Alcoià 

i El Comtat, quatre jornades, quatre activitats, compartides 

entre Cocentaina, Muro i Alcoi. El Fòrum amb l'ajuda de la 

Coordinadora AMD-PV i la col·laboració dels ajuntaments i 

el patrocini de la FVMP i GVA.

Quan surta aquesta nota informativa a la llum, el suport 

i la participació en els actes i assistents, haja estat molt 

important i satisfets, de les Conferències, Exposicions i 

Documentals. Gràcies a tots i en especial als treballadors 

dels ajuntaments per la seua ajuda i facilitar-nos la nostra 

feina, per fer possibles les I Jornades de MD a l'Alcoià i el 

Comtat.

Les properes activitats a realitzar del Fòrum a l'octubre 

el dia 19 col·laborant amb la Biblioteca, la presentació 

del Llibre “AQUELLA GUERRA QUE SUFRIMOS” de Jordi 

Peidro.

El 21 a l'Ajuntament de Muro la presentació de la Unitat 

Didàctica "No Oblidem", conjuntament amb l'ajuntament que 

inaugurarà la col·locació de Rajoletes  de Construïm Memòria 

de la GVA, als represaliats del Camp de Concentració de 

Mauthausen "Joaquin Calatayud, Vicenta Tomàs i Antonio 

Carbonell" i que el Grup de Danses Baladre de Muro, 

continués donant-nos suport presentant l'acte.
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Situació excepcional (15)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
stem convençuts que la rebel·lió militar que inicià la 

guerra, va crear una situació excepcional a tots els 

nivells. La vida al poble quedà regida pel Front Popular 

i va canviar totalment la vida local malgrat estar apartats 

del front de batalla. Es va formar un «exercit» popular de 

milicians, molts d’ells armats, que controlaven el poble. 

Tota persona havia d’identificar-s’hi, inclosos els que tothom 

coneixia. Cadascú havia de demostrar no ser persona 

addicta al colp d’estat. Els que s’havien compromès en el 

bàndol nacional ho tenien complicat, almenys als llocs on 

va fracassar el colp. Van haver d’amagar-se o fer una vida 

molt discreta. Podia haver-hi algun altercat pel carrer o a 

les seus de partits i sindicats provocats per persones del 

mateix Front Popular; doncs no és refiaven uns d’altres. 

No estava segur ningú i molts volien demostrar ser el més 

«roig» de tots. Podem imaginar-nos una situació incomoda, 

especialment tensa.

Començaren les requises de mobles i immobles que 

generalment destinaven a serveis socials de la República. 

Es van tancar les esglésies considerades un dels llocs on 

s’havia ordit la trama rebel. Els frares foren exclaustrats, el 

mateix que van estar bona part del segle XIX, i el convent fou 

convertit en escola pública amb el nom de Joaquin Costa. 

A més, totes les esglésies foren utilitzades magatzems. Les 

monges, tant les tancades com les trinitàries, també foren 

exclaustrades. El convent de Trinitàries es dedicà una part 

a escola, amb el nom de «Francesc Ferrer i Guàrdia», l’altra 

en la seu de la «Joventut Llibertaria». El conjunt del convent 

de clarisses, inclòs pati i hort, instal·laren el «Col·lectiu de 

Llauradors», a càrrec del Sindicat de la Terra. Una entitat que 

administrava la totalitat de finques agrícoles de Cocentaina 

encautades pel Ministeri d’Hisenda, previ inventari que 

feren de cada una. La fotografia que mostrem del Pla, veiem 

persones del Front Popular. Al costat de la porta principal 

feren un altra obertura per entrar els carros i cavallerisses 

creuant l’Església per passar al pati i dependències 

administratives. Era el mercat agrícola d’abastiment agrari 

a l'engròs.

Fou l’època en que, excusant-s'hi amb l’agressió militar i 

el descontrol institucional que va seguir, foren assaltades les 

esglésies i cremades les imatges que no s’havien amagat. 

Altres objectes religiosos van poder salvar-se gràcies a la 

intervenció de  persones assenyades. És també quan es van 

socialitzar les terres i el treball agrícola; quan planificaren 

els conreus per fer la terra més rentable i no hi hagueren 

jornalers aturats ni terra inculta. A més, volien distribuir 

més equitativament els beneficis perquè arribaren a tots. 

Tot açò al mig d’una guerra que cada volta necessitava més 

recursos, mobilitzava més homes (no solament reservistes) 

joves abans d’entrar en quinta.

Fent un repàs hui d’aquella situació i veient tots els fronts 

que hi havien oberts a l’hora, se’n adonem que va ser una 

utopia carregada de bons intencions. Impossible defendre’s 

militarment del feixisme i, al mateix temps, pretendre canviar 

l’estructura social, política i econòmica del país. Un objectiu 

que calia haver-se fet en pau, concòrdia i un imprescindible 

enteniment entre les forces socials i econòmiques. 

No era la primera volta en la història que moltes propietats  

canviaven de mans; que l'estructura econòmica s’adaptava a 

noves situacions. Mai fins aquell moment havia hagut tanta 

tensió i parafernàlia impedint canvis com en aquesta ocasió. 

Durant els segles XVIII i XIX s’experimentaren molts canvis 

de títols de propietat sense enfonsar-se pilars bàsics de la 

societat. Les Germanies; les guerres Carlistes i de Successió; 

les diferents desamortitzacions; etc., produïren autèntics 

moviments de propietats entre l’alta i mitjana burgesia. Però, 

mai no havien pretès arribar com ara als de baix. 

Els canvis que proposava la República el 1931, fou 

el primer intent seriós i modern en reestructurar amb 

profunditat el sistema cultural, social, polític i econòmic 

perquè els beneficis arribaren als sectors vulnerables. 

Els jornalers i classes populars sempre havien vist com 

les propietats i la política canviava de mans sense el seu 

protagonisme. Volem pensar que bona part de la societat 

va creure que hi ha n’hi havia prou; que havia arribat el 

moment del profund canvi. Per això creiem que la resposta 

fou eixa: ara o mai!.

Foto: El Pla (Arxiu Richart-Carbonell) 
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L’exposició de la proposta educativa ‘No oblidem’ es 
trasllada als centres educatius de la mà de la Mancomunitat 
de l’Alcoià i el Comtat
Regidoria Cultura

E
l projecte educatiu «No oblidem», nascut al voltant 

del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de 

Cocentaina, es convertix ara en exposició temporal i 

es trasllada als centres educatius comarcals de la mà de la 

Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

Encara no fa un any es presentava a Cocentaina el projecte 

«No oblidem», un treball per a reivindicar la memòria 

històrica local que va ser creat amb l’ajuda de  professors 

de l’IES Pare Arques de Cocentaina i l’IES Andreu Sempere 

d’Alcoi, juntament amb l'il·lustrador Román Sánchez. 

Ara, amb el recolzament de la Mancomunitat de l’Alcoià 

i el Comtat i gràcies a una subvenció de 2.000 € per part 

de la Federació Valenciana de Municipis (FVMP) aquest 

projecte memorialista es converteix en una exposició de 

23 panells, el qual recorrerà durant aquestes setmanes els 

centres educatius de l’IES Pare Arques de Cocentaina, l’IES 

Andreu Sempere d’Alcoi, l’IES Serra de Mariola de Muro i 

l’IES Manuel Brosseta de Banyeres de Mariola.

L’exposició manté l’esperit de la unitat didàctica original 

i tracta d’explicar a l’alumnat els períodes de la Segona 

República, la Guerra Civil i la posterior repressió d’una 

forma amena, concisa i atractiva, sempre mantenint el 

rigor històric. La idea, segons explica Ivan Jover, gerent de 

la Mancomunitat, és que «una vegada l’exposició visite tots 

els centres educatius, aquesta també puga recórrer i estar 

present en tots els pobles que la sol·liciten».

I Jornades de Memòria Democràtica a l’Alcoià i el Comtat
Regidoria Cultura

E
l Centre de Cultura el Teular de Cocentaina va acollir el 

passat 22 de setembre l’obertura de la Iª Jornada de 

Memòria Democràtica a l’Alcoià i el Comtat, organitzada 

pel Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 

Cocentaina. L’acte d’inauguració va comptar primerament 

amb diversos parlaments de representants institucionals, 

com ara Vicente Gil, secretari general d’FVMP, Iñaki 

Pérez i Toñi Serna, director general i secretària de Qualitat 

Democràtica, els alcaldes de Cocentaina i Muro, Mireia 

Estepa i Gabriel Tomàs, el regidor d’Educació d’Alcoi, Jordi 

Silvestre i, per concloure, també ha expressat unes paraules 

el president del Fòrum, Àlex Barber.

En l’acte també es va presentar l’exposició “No tindreu 

pau després de la Guerra”, organitzada per la Diputació de 

València i el Vicerectorat de Cultura i Esport, Universitat de 

València amb 10 panells on es pretén explicar la repressió 

de la dictadura franquista als vençuts, i que van defensar 

la legalitat de la II República, les llibertats i la democràcia. 

L’acte el va tancar el cantautor Andreu Valor amb ‘Cançons 

de Llibertat’.
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Tornen les festes de carrer al barri de Sant Hipòlit
Redacció. Fotos: particulars i Jovi Cantó

E
l barri de Sant Hipòlit ha tornat a celebrar 

les seues festes, unes festes tradicionals 

i de carrer. Van ser el segon cap de 

setmana de setembre.

Fa 48 anys que el barri organitza aquestes 

festes en les quals destaquen la Missa de 

campanya del diumenge, l’entradeta o desfilada 

del dissabte i les danses, una demostració dels 

balls populars a ritme de dolçaina i tabal.

Durant tota la setmana a les 9 de la nit, la 

dolçaina i el tabal del Mal Passet van estar al 

carrer amb els balladors i balladores assajant 

el repertori que dansaren divendres a la nit 

encetant la seua trilogia particular.

Aquestes festes, que compten amb el suport de la 

regidoria de tradicions de l’Ajuntament de Cocentaina i Caixa 

Ontinyent es caracteritzen per ser unes festes de carrer, on 

tots els veïns arrimen el muscle a l’hora de parar taules, 

servir, desmuntar...

Les festes del barri Sant Hipòlit van nàixer fa 48 anys, 

ho van fer amb una Missa de Campanya, acte que s’hi ha 

mantes durant aquestos dos anys de pandèmia, i a poc 

a poc han anat ampliant-se incloent nous actes com el 

sopar dels joves, la gaspatxà de Mila, el putxero a la matinà 

o la guerra de l’aigua que jan s’han consolidat dintre del 

programa de festejos.

Com hem dit, les festes començaren divendres 9 de 

setembre a les 9 de la nit amb la dansà, acompanyats de 

la colla de dolçaines i tabals Mal Passet. Dissabte, també a 

les 9 de la nit es va dur a terme la desfilada o entradeta amb 

la col·laboració de la firma Al-azraq, tratges per a moros i 

cristians; diumenge a les 8:30h del matí despertà i diana de 

maseros i maseres; a les 12h Missa de campanya en honor 

a Sant Hipòlit i a intenció dels difunts del barri i després la 

guerra d’aigua. La jornada del diumenge va concloure amb 

la paella i el desmuntatge de banderetes, llums...

Ja dilluns de matí, els jubilats i les jubilades, esmorzen al 

carrer, un esmorzar de sobres per acabar de rehusar-ho tot.

Tanmateix, el barri té present no sols als difunts, sinó 

als matrimonis que han celebrat les seues bodes d’or, 

matrimonis veterans que van començar aquesta festa i 

que segueix gràcies a l’empeny dels fills i nets d’eixos joves 

majors que es van mudar al barri en 1974 i que en el 75, 

van decidir festejar al patró del barri.
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L’Ajuntament de Cocentaina organitza un ampli ventall 
d’activitats per a celebrar la Festa del 9 d’Octubre
NP Ajuntament de Cocentaina

C
om cada any, l’Ajuntament de Cocentaina, a través de 

l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, organitza 

una sèrie d’activitats, tant prèvies com com posteriors, 

a la Festa del 9 d’Octubre, la Diada dels valencians i de les 

valencianes.

Enguany, amb motiu de la declaració de Joan Fuster, 

sense dubte un dels intel·lectuals valencians més destacats 

del segle XX, com a Escriptor de l’Any 2022 per l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua (AVL), hem volgut organitzar 

nombroses activitats en homenatge a l’escriptor de Sueca.

Comencem la setmana del 20 de setembre amb la 

campanya titulada «Aforismes de Joan Fuster», formada 

per cinquanta panells amb aforismes que s’han repartit 

per tot el municipi, dissenyada i produïda per l'alumnat 

del Taller d'Ocupació Dinàmic-Cocentaina, dins del 

Certificat de professionalitat «Dinamització, programació 

i desenvolupament d'accions culturals», amb motiu del 

centenari de Joan Fuster. Així mateix, del 23 al 30 de setembre, la Casa de la 

Joventut acull l’exposició itinerant «Joan Fuster, una vida 

il·lustrada», de l’AVL, formada per catorze panells amb textos 

de Salvador Ortells i dissenyada per Estudi Grafema. Per a 

acompanyar aquesta exposició, el dimarts 27 de setembre, 

a les 13.00 h i a la Casa de la Joventut, s’ha programat una 

conferència del professor Joan Borja titulada «Joan Fuster: 

llibres i vida», en la qual incidirà en diferents aspectes de la 

vida i de l’obra fusterians. Aquesta xarrada té accés lliure, 

però hem concertat la visita de l’alumnat de 2n de Batxillerat 

de l’IES Pare Arques. També visitaran l’exposició alumnes de 

4t d’ESO del Col·legi Sant Francesc d’Assís i altres centres 

de les comarques de l’Alcoià i del Comtat.

Per una altra banda, en col·laboració amb la Regidoria 

de Cultura, al capdavant de la qual es troba el regidor Ivan 

Jover, s’ofereixen també una sèrie d’activitats vinculades a 

la Festa del 9 d’Octubre, com ara la presentació del fullet 

de la Ruta de la muralla «Cocentaina, de Jaume I a Roger 

de Lloria. La vila i la muralla» a càrrec de l’historiador Abel 

Soler, que tindrà lloc el dimecres 5 d’octubre, a les 19.30 

h, a la Biblioteca municipal.

Igualment, la nostra biblioteca acollirà el dijous 6 

d’octubre, a les 19.30 h, la presentació del llibre Viure a 

la caseta, de Carles Rodrigo, sobre l’hàbitat tradicional 

valencià de temporada i 22é Premi Bernat Capó de difusió 

de la cultura popular.

El divendres 7 d’octubre va carregat d’activitats, ja que 

quasi és la vespra de la nostra Diada i un dia especial per 

als nostres centres educatius, amb els quals l’Ajuntament 
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torna a col·laborar per poder oferir de nou a tota la comunitat 

educativa el «Correllengua» al Palau Comtal, amb l'objectiu 

de mostrar la vitalitat de la nostra llengua. A partir de les 9 

del matí tornarem a contemplar el «Pas de la flama», com 

cada any portada per un alumne o una alumna de la FPA, i 

la lectura del Manifest, que enguany anirà a càrrec del CEIP 

Sant Joan Bosco. En acabant, està prevista l’actuació dels 

Trobadorets amb l’espectacle «A xalar».

A poqueta nit, en concret a les 19.30 h i, en aquest cas, al 

Centre Cultural El Teular, la cantautora Ina Martí presenta el 

seu darrer disc dedicat a la poetessa de Dénia Maria Ibars, 

format per onze cançons extretes del seu poemari Poemes 

de Penyamar, onze paisatges musicals que recreen els 

paratges de la Marina Alta que van inspirar tota l’obra de 

l'escriptora. «Ina Martí canta Maria Ibars» és un espectacle 

inèdit a Cocentaina i que ningú no s’hauria de perdre.

Finalment, i per a arrodonir el dia, a les 22.00 h, s’ha 

programat un concert de la Banda AMCE Santa Cecília 

d’Elda al Palau Comtal, amb, entre altres, peces tradicionals 

valencianes.

Passem al dissabte 8 d’octubre, dia en què, a les 18.00 

h i al Palau Comtal, arribarà a Cocentaina la VIII Ruta de 

Contacontes de l’Alcoià i el Comtat, amb Jordi Micó, el Gran 

Jordiet, com a protagonista. La diversió està assegurada per 

a grans i, sobretot, per a menuts.

La vesprada del dissabte es completa a les 19.00 h i 

al Teular, lloc on l’humorista valencià de moda, Eugeni 

Alemany, presenta l’espectacle «A ningú que li passe», 

una comèdia teatral plena de sorpreses en la qual, per fi, 

comparteixen escenari Eugeni Alemany i la seua amiga 

Zuleima Gonzales.

Per fi arribem al diumenge 9 d’octubre, la nostra gran 

Diada, un dia en què, com ve sent habitual i en col·laboració 

amb la Regidoria de Tradicions i la seua regidora titular, 

Paqui Ruiz, s’ha tornar a dissenyar la nostra festa des de 

la vessant institucional, de manera que, a les 10:00 h, 

arrancarà des del Passeig del Comtat la cercavila a càrrec 

de la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, cercavila que 

acabarà al voltant de les 11:00 h al Centre Cultural El Teular, 

lloc on està prevista la lectura del Manifest, que enguany 

anirà a càrrec de l’associació comarcal Projecte Somriures. 

En acabar, es farà la tradicional dansada a càrrec del grup 

de Danses Cocentaina, la interpretació de la Muixeranga i 

la festa continuarà a partir de les 13.00 h amb l’elaboració 

de paelles populars a la mateixa plaça del Teular.

A més a més, i per a concloure el dia amb el nostre 

esport nacional, a les 17.00 h hi haurà una partida de Pilota 

Valenciana, modalitat de Perxa, a la Plaça de l’Ajuntament, 

on jugarà Cocentaina contra Xixona.

9 d’octubre a 
Cocentaina

Vine i 
disfruta 

de la festa 
de les 

valencianes 
i valencians

Regidoria de tradicions 
de l’Ajuntament de 

Cocentaina
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho Carbonell. ADL

Fira de Tots Sants i els residus

Organitzar un esdeveniment com la Fira de Tots Sants 

suposa una aglomeració important de gent, generant una 

gran quantitat de residus en un espai relativament xicotet 

com són els nostres carrers, es tracta d'una excel·lent 

oportunitat per a fomentar pràctiques responsables entorn 

del reciclatge.

Durant la celebració de la Fira és important posar el focus 

en la “generació dels residus”, que principalment es realitzen 

en les zones de menjars i alimentació; s'ha incorporat en 

les licitacions la necessitat d'utilitzar gots reciclats i que els 

plats i coberts que es rebutgen, no siguen de plàstic, sinó 

de material biodegradable.

Desitgem col·laborar entre tots per a gaudir d'una Fira més 

sostenible i amb menys generació de residus.

S'informa a tot el veïnat, que els emplaçaments dels 

diferents contenidors de residus, canvien la seua ubicació 

durant els dies de Fira, us indiquem els punts on se situen 

punts de contenidors per a depositar els diferents residus, 

en finalitzar la Fira, es restituiran a la seua ubicació original.

C/  Convent, 16

C/  Ausias March, 1

C/  Dolors, 41

C/  Sangrador

Av. País València, 111-113

Av. Ferrocarril, 2
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LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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J
a hem finalitzat el primer estiu amb una certa normalitat post-covid i hem pogut organitzar ja activitats sense cap 

restricció. Hem tingut una oferta variada adreçada a totes les edats i intentant oferir formació, cultura i oci als nostres 

joves. Començarem amb les tres sessions del Cinema d’Estiu al Palau (amb ajornament d’una d’elles per l’oratge), un 

Taller de Rap per la Igualtat que es va traslladar a les dos escoles d’estiu organitzades per l’Ajuntament (al Poliesportiu i 

al CP real Blanc), la original jornada nocturna de PaintBall que va estar un èxit de participació, actuació de la cantautora 

“Gem” a un espai diferent com els bassons del Pla de la Font i finalment el curs de Monitor/a Juvenil que ha finalitzat 

aquest setembre i que va omplir totes les seues places disponibles.

A més, la Casa de la Joventut va tindre un mes de juliol amb una gran demanda de consultes informatives per part dels 

joves i on els estudis i el Carnet Jove foren el més demandat. Ja aquest setembre, també hem donat inici als serveis de 

transport universitari a València i Alacant així com resoldre tots els dubtes de l’obertura del termini per a confirmar les 

beques del Ministeri per aquest curs.

El Cinema d’Estiu va tornar enguany a les nits del Palau

El taller de Rap per la Igualtat va formar part de les 

nombroses activitats de les escoles d’estiu

Èxit de participació al PaintBall amb més de 250 participants. El PaintBall es va allargar fins ben entrada la nit

“Gem” ens va oferir una actuació dintre del cicle SomRiu 

de la Manco
Una nova edició del Curs de Monitor/a Juvenil va esgotar 

les seues places
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1378 alumnes inicien les classes a Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’alumnat es va incorporar el dilluns 12 de setembre a 

un curs marcat per la normalitat absoluta que ha portat 

la desaparició dels diferents protocols de seguretat 

derivats de la COVID-19.

La distribució de xiquets i xiquetes matriculats per a 

setembre és de 1376 persones, de les quals 437 estudiaran 

l’ESO, batxillerat o cicles a l’IES Pare Arques, 340 aniran al 

CEIP San Juan Bosco, a l’escola del Real Blanc n’acudiran 

224 i al centre educatiu de Sant Francesc d’Assís 327. A 

més, són 48 els i les alumnes que aniran a classe a l’escola 

infantil municipal Sant Hipòlit.

La regidora de l’àrea, Mireia Estepa, desitjava el dia de 

la incorporació de l’alumnat «un curs de creixement feliç i 

respectuós on cada xiquet i xiqueta obtinga les ferramentes 

educatives que necessita per seguir madurant, atesos per 

un claustre apassionat pel repte de la seua professió: ser 

facilitadors en el procés d’aprenentatge de les persones».

Des de la regidoria d’Educació ja treballen en algunes 

millores per a tots els centres educatius, el manteniment 

del qual, correspon a l’Ajuntament per tal de renovar 

l’equipament que les direccions escolars han sol·licitat, 

encara que este és un tema que correspon exclusivament 

a la Conselleria d’Educació que és qui ha de dotar a les 

instal·lacions i al personal dels recursos pertinents.

FPA Beniassent va començar el curs 2022-2023 el dilluns 
19 de setembre
FPA Beniassent

F
PA Beniassent ja ha començat el curs 2022-2023. 

El 19 de setembre es van incorporar tots els grups, 

tant a Cocentaina com a Muro: ensenyaments reglats 

(alfabetització, persones neolectores, educació de base i 

graduat en educació secundària), programes formatius (tots 

els nivells de valencià de la JQCV, castellà i valencià per a 

persones migrants, anglés i informàtica) i formació no formal 

o tallers (teatre, pintura i dibuix, activitats de manteniment 

–ioga, zumba, balls de saló, pilates–, guitarra i bandúrria, 

l’entorn a peu, restauració de mobles, ceràmica, confecció, 

meditació...). 

Acabades ja les restriccions còvid, el centre ha ampliat 

la matrícula amb un nou grup de guitarra i bandúrria i un 

altre de meditació a Cocentaina, i dos nous un grups de 

confecció, un a Cocentaina i un altre a Muro. Per tant, 

s’han recuperat tots els grups anteriors a la pandèmia i s’ha 

ampliat la matrícula. 

A hores d’ara el centre té formalitzades més de 1.250 

matrícules (995 persones matriculades –recordem que una 

persona pot fer més d’una matrícula–) distribuïdes entre 95 

grups d’alumnat, i tot i que encara està oberta la matrícula en 

horari de secretaria, perquè encara hi ha places en alguns 

ensenyaments, hi ha molts tallers que estan complets i cal 

apuntar-se a la llista d’espera. 

A més el centre ha estat seleccionat per a ser CDC (Centre 

Digital Col·laboratiu) cosa que, junt amb el programa ‘Educa 

en digital’ augmentarà les capacitats TIC de l'alumnat i 

n’afavorirà l'alfabetització digital, millorarà les destreses 

del professorat i fomentarà els usos de ferramentes 

col·laboratives que ha incorporat la Conselleria (Plataforma 

Aules, correu electrònic corporatiu, Outlook i Microsoft...).

El claustre de professorat recorda que encara hi ha places 

per a obtindre el Graduat en Educació Secundària, titulació 

mínima que s’exigix actualment per a accedir a qualsevol 

lloc de treball i que els horaris d’aquests ensenyaments 

són flexibles i s’adapten a les necessitats de l’alumnat. FPA 

Beniassent recorda que per a qualsevol consulta cal posar-se 

en contacte amb la secretaria del centre en els horaris que 

hi ha en la nova WEB https://portal.edu.gva.es/fpabeniassent 

o en el telèfon 965533650.

Un inici de curs sense mascaretes
IES Pare Arques

D
esprés de dos anys molt marcats per les restriccions i 

les mesures anticovid, les primeres setmanes del curs 

2022/2023 destaquen per la total tornada a la situació 

prepandèmia. Sols els dispensadors de gel hidroalcohòlic i 

la recomanació de mantenir la ventilació ens recorden que 

encara estem vivint una pandèmia. L'alumnat i professorat 

de l'IES Pare Arques hem recuperat el costum de veure's 

les cares cada dia, amb la millora que açò suposa per a 

l'ensenyament. No és una gran notícia, però, ho trobàvem 

a faltar en l'època dura de la pandèmia.

L'alumat de 1r d'ESO va participar en el dia mundial de 

l'Alzheimer 2022, en col·laboració amb AFAMA (Associació 

de familiars de malalts d'alzheimer) Cocentaina, fent-se una 

foto grupal amb cartolines verdes, amb la silueta de les mans 

dibuixades per sensibilitzar sobre aquesta greu malaltia.

El divendres 23 de setembre van intervenir sis alumnes 

de 2n de BAT en la Nit d'Estelles amb la lectura de poemes 

al Pla la Font del gran poeta valencià.

El professorat i l'alumnat de l'IES Pare Arques hem 

començat a preparat amb molta il·lusió la IV Lectura 

Col·lectiva del Tirant lo Blanc, que tindrà lloc al nostre centre 

el 22 de novembre, per celebrar el Dia del Llibre en Valencià.
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Benvingudes i benvinguts a Hogwarts RealBlanc
Ceip Real Blanc

C
omença l´escola, moments de retrobades, d´abraçades, 

d´incertesa, d´il.lusió per tot allò què ha de vindre...i 

de MÀGIA, molta MÀGIA!!

Hem encetat el nou curs escolar, donant la benvinguda 

a l´Escola de Màgia Hogwarts RealBlanc a les famílies i 

als xiquets i xiquetes, grans i menuts, que al llarg del curs 

aprendran pocions i encanteris per convertir-se en els millors 

mags i magues de la història.

El mag Dalux, ens ha demostrat amb el seu espectacle, 

que la màgia existeix i ens ha deixat a tots i a totes, amb la 

boca oberta, tant als més menuts com als més grans. La 

veritat siga dita: hem participat i hem gaudit molt amb aquest 

espectacle. Només calia vore les caretes de sorpresa dels 

xiquets i les xiquetes.

Però ací no acabava tot. En acabar l´actuació,el mag 

ens havia encomanat buscar arreu del pati, la nostra casa 

Harrypotiana i llegir la carta que allí trobaríem. 

Serà la casa GRYFFINDOR, HUFFLEPUFF, RAVENCLAW, 

SLYTHERIN ? En aquesta carta es desvelava el secret que 

tots volíem saber: a quina classe aniríem.

Tots cap amunt, impacients de trobar la nostra sala 

d´aprenentatge, hem pogut descobrir quina sala ocuparíem 

cadascú de nosaltres aquest curs escolar...Serà 5éA? 5É B?...

Comença així el gran viatge de créixer per ells i elles 

mateix. Amb una bona dosi de tendresa, de comprensió i 

d’afecte els acompanyarem per eixe camí personal ple de 

descobertes de conquestes i de molts encanteris.

La màgia ens acompanyarà al llarg del curs en diferents 

projectes, activitats, festivitats...perquè és educativa, és joc, 

és creativitat, és ciència, és descobriment, t´ajuda a créixer 

i a guanyar autoestima. Qui no s´ha sorprés amb un truc de 

màgia? Qui no ha volgut saber com es feia? 

La màgia genera interés, expectació, desperta el sentit 

de l´humor..i és un recurs que aprofitarem de valent per fer 

l´aprenentatge més divertit i eficaç. 

Xiquets i xiquets, superada la prova de primer dia d´escola, 

heu sigut tots i totes admesos i admeses i ja formeu part de 

´l´Escola de Màgia Hogwarts  RealBlanc. 

                                         Que comence l'espectacle!!!
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Col·legi Sant Francsc d’Assís

E
ncetem el curs 2022-2023 un matí assolellat de 

setembre. Com sempre motxilles, llibres, retrobaments 

i un cuquet a la panxa… quin tutor tindrem, qui estarà 

al meu costat, quina serà la nostra aula,… ??

El passat 12 de setembre, el Pare Fernando Fuertes, 

el director i l´equip de professorat del col.legi, van donar 

la benvinguda als alumnes al nou curs, a l´escola, i es va 

presentar el lema que els acompanyarà al llarg de tot l´any 

acadèmic: “En camí descobreix”. 

Després de les vacances d´estiu el col·legi torna a tindre 

vida, tornem a bategar junts com un únic cos, es posem 

en camí. Comencem el curs amb molta il.lusió i amb forces 

renovades. Són moltes les idees que estem desitjant portar 

a terme i moltes les activitats que recuperem. Serà el primer 

curs dels tres últims amb total normalitat. 

El primer dia, després de dos cursos amb restriccions, el 

que més ens sorprèn són els somriures, amagats durant molt 

de temps per les mascaretes. I així, entre rialles, es retrobem 

després de l´estiu a la plaça, davant la creu gòtica que és 

testimoni del degoteig diari de pares, professors i alumnes. 

El curs 2022/23 se´ns presenta amb el repte que suposa 

l´entrada en vigor de la LOMLOE (llei orgànica que modifica 

la LOE) amb un caràcter més competencial que les lleis 

anteriors. L´equip docent ha treballat de valent per adaptar-

se al reptes d´aquesta nova llei. Programacions, formació, 

projectes interdisciplinars, codocència, i una forma diferent 

d´avaluar. Un fum de novetats que els primers dies ja han 

notat els alumnes i que poc a poc anirem assolint tots 

durant el curs. 

Parlem amb Sergio director del col.legi i ens diu que es 

fa necessari posar en relleu l´esforç que està realitzant el 

professorat per formar-se en l´aplicació d´aquesta nova llei i 

poder explotar al màxim les seues possibilitats. També ens 

assenyala que com cada any s´han aprofitat les vacances 

per acondicionar les instal.lacions de l´escola. Tasques 

com adequar el laboratori, renovar la pintura dels patis i 

les aules, col.locar noves cristalleres al menjador, retirar 

algunes tanques al pati, fer millores al clavegueram, ... s´han 

fet durant aquest mesos per deixar tot enllestit abans de 

l´arribada dels alumnes. També es va penjar una il.lustració 

de gran format a l´entrada de l´escola amb una imatge de 

sant Francesc d´Assís. Seguint el caràcter propi dels col.legis 

franciscans, tant per als professor com per als alumnes, és 

important tindre a l´entrada una imatge d´aquell que és el 

nostre referent. 

Vos deixem un tast del que ens han contat alguns 

professors de diferents etapes del que han sigut aquests 

dies i un xicotet avanç d´alguns projectes.

 Benvinguts i bon curs a tots!! Iniciem el camí!! 

“A educació infantil hem encetat el curs amb molta alegria 

i festa...els més menudets han tingut una adaptació molt 

bona al “col.le dels majors” i hem realitzat moltes activitats 

divertides i motivadores, que han fet que poquet a poquet 

troben al nostre col.legi una segona casa on passar-ho d´allò 

més bé, al temps que van creixent d´una manera integral. Si 

hem de destacar una cosa molt positiva és la possibilitat de 

tornar a experimentar la interacció entre diferents xiquets i 

xiquetes d´altres cursos i d´eixa manera poder tornar a fer 

activitats tots junts, cosa que tobàvem molt a faltar. També 

hem pogut tornar a fer una excursió per tot el centre i hem 

visitat tots els cursos de dalt, saludant a mestres i alumnes”. 

GABRI FRANCÉS Coordinador d´infantil.

“El col·legi torna a tindre vida. El Passat 12 de setembre, el 

Pare Fernando Fuertes i l´equip de professors van presentar 

als alumnes el lema que els acompanyarà al llarg de tot 

l´any acadèmic: “En camí descobreix” . BLANCA Equip de 

Pastoral.

“Després de dos anys amb restriccions a causa de la 

pandèmia recuperem l´aula de música. L´alumnat està molt 

content per poder fer música de nou tots junts. Tornem a 

tocar la flauta i a tindre els instruments de percussió i el 

piano a la nostra aula. Podem treballar més còmodament 

els projectes musicals. D´ací a poc temps comencem amb 

la festivitat de la nostra patrona Santa Cecilia.” ANNA YÉPEZ 

Professora de música. 

“En 1rESO anem a començar un projecte educatiu que 

porta per títol Una classe Mundial, un treball que hem 

planificat des de l'àmbit lingüístic i social. La celebració 
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de la Copa del Món de futbol dóna moltes oportunitats 

didàctiques: geografia, economia, llengües del món, 

tradicions, cultures...El projecte utilitza com element 

motivador les dues competicions de la temporada 2022-

2023: el Mundial masculí (a desembre) i el femení (a juny). 

Ja hem començat i a poc a poc anirem aprenent molts 

conceptes novedosos. 

També val a dir que en Secundària aquest serà el segon 

curs on utilitzarem l'anglès com a llengua d'aprenentatge 

a les Ciències Socials, treballant conjuntament llengües 

i continguts en una sessió setmanal. Aquesta s'impartirà 

de 1r fins 4t d'ESO i l'alumnat podrà millorar la seua base 

en l'anglès, ampliant el vocabulari i reforçant la gramàtica. 

En Secundària hem de dir que tornem a tindre com a 

membre del claustre de professors al Padre Fernando 

Fuertes Garrigós, qui ha tornat com a Guardià del Convent 

dels Pares Franciscans. Ha sigut una alegria tornar a rebre'l 

entre nosaltres. Al mateix temps, li desitgem el millor a 

Vicente Carlos Navarro, qui fins el curs passat ha impartit la 

Religió i l'Economia, i donem també la benvinguda a Mauro 

Alcaide, nou professor d'Economia en 4tESO”. PABLO LEÓN 

Professor de història. 

“Ja que va tindre molt bona acollida, mantindrem aquest 

any el projecte iniciat el curs passat en l´assignatura d´anglès 

per tal de treballar la conversa amb un professor natiu des 

de d´infantil fins a 4t d´ESO. Es dedica una hora cada dos 

setmanes per tal de que puguen participar tots els alumnes. 

També junt a la professora d´educació plàstica hem iniciat 

un projecte interdisciplinar en 1r de l´ESO per fomentar el 

treball participatiu”. OTI FAUS Professora d´anglès.

Il.lustració de gran format per al col.legi Sant Francesc 
d´Assís de Cocentaina
Inma Ribelles

E
ls primers dies de setembre quan 

es trobem prop de l´equinocci de 

la tardor, quan els dos llumeners 

(el germà sol i la germana lluna) es 

reparteixen per igual el dia i la nit, vam 

col.locar els dos llenços a l´entrada del col.

legi sant Francesc d´Assís de Cocentaina. 

Una il.lustració de gran format que mostra 

a sant Francesc envoltat de blau com el 

van imaginar els primers pintors que el 

van representar com Giotto o Cimabue 

(obres que coneixen els alumnes de 4t de 

l´ESO quan viatgen a Assís) o més proper 

a nosaltres com el mateix Segrelles. 

Molt lluny d´aquests grans mestres 

si que són el blau de Prússia, el cian, el blau d´ultramar, 

el cobalt... els que envolten al sant Francesc que jo he 

imaginat per presidir l´entrada de l´escola. Un dels sants 

més representats amb diferents tècniques artístiques i 

estils al llarg de la història perquè el seu missatge d´estima i 

respecte per la natura es manté vigent molts segles després. 

Apareix acompanyat del germà llop, el llop de Gubbio, que 

va amansir i convèncer de no atacar (i que tant els agrada 

als menuts del col.legi). Proper a ell també, un ferreret, un 

pit-roig i un pinsà, pardalets que trobem al nostre entorn. 

Per representar les aus nocturnes vaig escollir l´òliba que 

trobem a molts llocs relacionats amb l´educació i l´estudi 

(reminiscència de l´art grec junt a la deessa Atena) i que 

també acompanya a alguns sants en oració amb seu vol 

silenciós.“LLOANÇA A DÉU PER LES CRIATURES”... 

Un esbós que es va gestar a finals del mes de juny després 

de treballar uns mesos al col.legi com a substituta de la 

professora d´educació plàstica a l´ESO. Una experiència 

molt positiva per la bona acollida de tot l´equip de professors 

de l´escola. Aprofite per agrair a tots l´ajuda rebuda 

especialment a la meua germana Rosa i a Jordi, actual 

cap d´estudis del centre. També voldria donar les gràcies a 

Sergio y a tot l´equip directiu per confiar-me aquesta tasca 

de realitzar una imatge que anava a presidir l´accés dels 

xiquets a l´escola. Uns llenços que he gaudint pintant al 

terrat de sol de casa dels meus pares al mes d´agost mentre 

tornàvem a escoltar les bandes música als carrers, i a gaudir 

dels concerts de festes a les nits màgiques del palau i de 

les desfilades dianeres dels festers. 

Gràcies a tots!! 
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Pensar bonic

D
avant de la situació que vivim amb la COVID-19, la 

guerra d'Ucraïna i la crisi energètica, observem que 

els nostres usuaris del TAPIS i PAC, fins i tot nosaltres, 

les educadores, estàvem entrant en un bucle d'histèria 

col·lectiva de pensaments catastrofistes. Per això, vam 

decidir documentar-nos per a poder utilitzar eines que ens 

ajudaren a veure les coses des d'una altra perspectiva.

Sigues positiu, sigues positiva!

Ser positiu pot marcar una gran diferència a l’hora 

d’encarar com vivim tot el que ens succeeix. Es tracta 

de triar un prisma pel qual mirar. A la llarga, ho agrairàs 

enormement.

La vida sempre ens dona sorpreses. I és normal que 

anem amb compte i ens preocupem per si la pròxima no 

és massa positiva. No obstant això, com les coses passen, 

vulguem o no, no ens hem de centrar en excés en les coses 

dolentes que puguen succeir. És més, el millor és ser positiu 

sempre que puguem, encara que no sempre siga possible, 

ni necessari.

No podem controlar què ocorre al voltant de nosaltres: si 

algú que volem es fa malalt, si trobem a algú especial, si 

tenim un accident… però sí que podem arribar a controlar les 

nostres emocions, els nostres sentiments, i la nostra manera 

de veure la vida. I realment, això marca una gran diferència.

Pensar que ens podem trobar coses bones i veure el costat 

positiu sí que depén de nosaltres. Ací radica la nostra força 

i el poder de la nostra ment. És impossible predir el futur, 

ja que, a simple vista, res sembla sistemàtic en les nostres 

vides, ni pot donar-nos pistes sobre el que passarà en el 

llarg termini.

El que creem conforma la nostra realitat

Ser més triomfadors és molt més probable si ho creiem 

que si pensem el contrari. I això és una cosa ben sabuda per 

quasi tots, però que quasi ningú aplica de manera conscient 

i racionalitzada.

És més, la mentalitat que predomina és la de pensar que 

les coses eixiran malament, com si això fora una espècie de 

talismà protector contra la mala sort. Creiem que, pensant 

negativament, les coses es tornaran després positives. 

Tindre expectatives més baixes pot ajudar-nos a sentir 

millor els triomfs, així com poden portar-nos a una frustració 

més gran. Així, si pense que suspendré i obtinc un cinc, 

seré la persona més feliç del món. En canvi, si pense que 

obtindré un notable, i trac un cinc, el resultat haurà sigut 

negatiu. Però la realitat d'aquest exemple és que he tingut 

un cinc. Amb unes expectatives o unes altres. En aquest 

sentit, tindre expectatives pot ser una arma de doble tall, 

perquè haurem patit esperant obtindre alguna cosa, o bé, 

haurà fet que ens esforcem menys, i el resultat podria haver 

sigut millor.

El futur sempre guardarà un grau o un altre d'incertesa 

insalvable, que serà ací, sí o sí. I podem enfrontar-nos a 

aquesta amb por, o amb positivitat. Ser positius no significa 

esperar més i millor. Simplement es tracta de tindre 

confiança, en nosaltres mateixos, en els altres i en què les 

coses bones poden passar. Quan pensem en positiu, la nostra 

actitud serà més proactiva i, quasi sense adonar-nos-en, 

posarem més esforç a acostar-nos al que volem aconseguir.

Seguint l'exemple anterior, prendre's els estudis amb 

una actitud positiva farà que vegem possible obtindre una 

qualificació alta, i estudiarem més i millor, perquè ho veiem 

més possible. Així, aquesta proximitat cap a la possibilitat, 

també ens acosta a la probabilitat.

La por que impedeix tindre idees positives

Tindre por és natural, és aquesta alarma que ens diu: 

“compte, alguna cosa passarà”. Però què passarà? Només hi 

ha dues opcions. Alguna cosa que sentim com a bona, o una 

cosa dolenta. Hi ha una probabilitat del cinquanta per cent.

Té sentit llavors la por? Potser no podem convertir les 

nostres idees poregoses, els nostres temors, en idees 

esperançadores, positives, i més enriquidores?

S'ha demostrat que les persones amb una ment positiva 
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viuen més anys i millor que les persones negatives.

Podem alçar-nos al matí i pensar en tot allò negatiu que 

podem trobar-nos: “està ennuvolat, hui segur que plou i hi 

ha embossos, no arribaré a temps al treball i no em donarà 

temps d’acabar tot el que he de fer…”. O bé, podem 

despertar i veure-ho d'una altra manera: “està plovent, he 

d'acabar aquells assumptes pendents, de manera que eixiré 

una mica abans per a arribar a temps. I així, després tindré 

temps per a mi i llegir aquell llibre que tant m'agrada”.

Són dues alternatives. Tu tens el poder de decidir i “pensar 

bonic”.

Ser una persona positiva és sinònim de ser una persona feliç

Quan veiem somriure a una persona que no coneixem, 

ens agrada més que una altra que està al seu costat, seriosa 

i immutable, i que tampoc no coneixem. 

Ser una persona positiva és quasi sinònim de ser una 

persona feliç. Per això, hem intentat deixar a un costat la por 

i veure el got mig buit. Viure cada moment com una cosa 

fascinant i única. Gaudir del poder de l'ara i pensar d'una 

manera constructiva, d'una manera que ens aporte alegries, 

esperances, somnis, il·lusions, felicitat.

Ens hem esforçat a aprendre a ser persones positives, 

sense angoixes, a poquet a poquet.

“L'optimisme soluciona la meitat de cada problema.”-

Jorge González Moore-

Què ens ha ajudat a ser persones més positives?

“Pensar bonic”, ja que hi ha pensaments que ens ajuden a 

fer els passos necessaris per a arribar a ser persones positives:

 “Mal de molts, consol de bojos”

Una molt bona frase, excepte per allò de “consol de bojos”. 

La vida està plena de disgustos per a tothom i si deixes de 

mirar-te a tu mateix i fas una volta al teu voltant, veuràs que 

la vida de tot el món està ple de coses bones i coses no tan 

bones. No eres l'únic a qui li arriben mals moments.

Tot té solució

Sembla una ximpleria, però repetir-nos mentalment 

aquesta frase quan estem angoixats i pensar que tot 

canviarà, que la situació és passatgera, pot alleujar-nos molt. 

Encara que és clar que hem de posar en marxa estratègies 

per a això, perquè les coses soles no es modifiquen.

Envolta't de gent positiva

Hi ha persones que tenen un “feeling” especial per a 

nosaltres i que tenen l'habilitat de sanar les nostres ferides 

amb una abraçada sincera, unes dolces paraules i aquell 

encant especial que no tothom té. Esplaia't amb ells, 

explica'ls el que et passa, sincera't. Segur que et sentiràs 

molt més alleujat.

Cerca el teu propi refugi de pau

Cadascun de nosaltres té el seu propi refugi de pau, tan 

sols cal eixir a buscar-lo. Hi ha qui troba un profund consol 

expressant la seua tristesa a través del ball, de la música o 

de l'escriptura, uns altres prefereixen una escapada a l'aire 

lliure com ara el camp o la muntanya… la qüestió és trobar el 

lloc on la calma i la tranquil·litat siguen les teues companyes.

Evidentment hi ha situacions extremes per les quals 

tampoc tothom passa i en les quals segurament tots 

necessitaríem l'ajuda de professionals. Però davant de les 

adversitats del dia a dia, que a vegades fins i tot semblen que 

tenen interés a vindre totes juntes, jo decidisc ser positiu.

 “L'optimisme -igual que l'esperança- significa tindre una 
forta expectativa que, en general, les coses aniran bé malgrat 
els contratemps i les frustracions. Des del punt de vista de 
la intel·ligència emocional, l'optimisme és una actitud que 
impedeix caure en l'apatia, la desesperació o la depressió 
davant de les adversitats.” -Daniel Goleman-

Per això, enguany, us esperem 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.

Moltíssimes gràcies a tots i a totes.
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S
etembre sempre és un mes important per a l'Alzheimer. 

Una oportunitat de visibilitzar la malaltia i el treball que 

realitzen les Associacions d'Alzheimer tant amb les 

persones usuàries COM amb les famílies. La importància de 

la informació, assessorament i acompanyament continuat 

és part del treball fonamental que realitzen amb les famílies, 

així com les teràpies i atenció especialitzada en cada cas.

D’acord amb la programació d’activitats d’aquest any, 

comencem amb el dia 15 de setembre on els membres de la 

Junta van estar presents en una taula informativa i petitòria 

al mercat municipal. Vam tindre la visita Mariona Carbonell, 

Maria Eugenia Miguel, Paqui Ruiz i de l’alcaldessa Mireia 

Estepa, qui va destacar en una entrevista en Intercomarcal 

Televisió la important labor que realitza AFAMA i l'esforç 

per a continuar oferint a les persones usuàries les millors 

cures, sent un suport fonamental també per a les famílies. 

Aprofitem l’ocasió per agrair a Intercomarcal Televisió per 

ajudar-nos a difondre el nostre treball. 

Setembre, el mes de l’alzheimer
Afama Cocentaina

El 20 de setembre es va celebrar en el centre social el 

concert de la UDP de Cocentaina de la Rondalla i Coral 

"L'Amistat", per a les persones usuàries d’AFAMA i el 

Respir. Fou una jornada on es divertiren escoltant cançons 

que els recorda temps passats i els artistes gaudeixen al 

mateix temps de vore la felicitat que reflexa cada una de 

les cares dels assistents. Molt agraïts amb la Rondalla i 

Coral l’Amistat per compartir novament amb nosaltres la 

seua meravellosa música. Per la vesprada, es va realitzar 

al Convent de les Germanes Trinitàries la missa en sufragi 

dels difunts d’AFAMA.

El dimarts 21, va ser el dia principal de la programació ja 

que celebrarem el Dia Mundial de l’Alzheimer. Començarem 

el dia amb una entrevista de ràdio Cocentaina amb la directora 

Inés Sánchez i el president Jose A. Terol, acompanyats per 

Susana Juan i Alicia Montava, protagonistes de l'acte benèfic 

del dia 24. 

Al mateix temps, en representació d’AFAMA hi van assistir 

la Vicepresidenta Paqui Ripoll i el vocal Pedro Iñíguez a l’acte 

de celebració del Dia Mundial de l’alzheimer FEVAFA en 

les Corts Valencianes. Durant, l’acte es va fer entrega dels 

Premis Federació, en els quals vam rebre un diploma com 

a finalistes per la candidatura” Col·laboració amb Carrefour 

per a celebrar el Dia Mundial de l’AlzheimerI i els 20 anys 

d’AFAMA Cocentaina” al Premi a la Labor Social, i que en 

aquesta ocasió s'adjudicà a Afa Guadassuar, a la que volem 

donar la nostra més sincera enhorabona.

Per la vesprada, a les 18:30 va tindre lloc al Centre Social 

la lectura del manifest de la mà del president d’AFAMA 

destacant la importància del lema d’aquesta campanya 

“InvestigAcció” en el qual es va reivindicar un any més 

l'aportació d'ajudes de les administracions i la inversió 

en investigació per a pal·liar aquesta terrible malaltia. Al 

finalitzar el manifest, es va donar lloc la globotada de globus 
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verds.

A continuació, Mari Nieves Pascual va ser l’encarregada 

de la presentació de l’acte, on va donar pas a la xarrada 

“Covid i Alzheimer” a càrrec del metge d’AFAMA Jorge 

Santonja Sanz i a la presentació del calendari del 2023. Per 

últim, l’alcaldessa Mireia Estepa va tancar l´acte traslladant 

el seu suport municipal destacant la importància d'aquesta 

classe d'associacions en la societat. Agrair l’assistència a 

tots els que ens van acompanyar, a Mari Nieves i a Jorge 

Santonja per la seua col·laboració desinteressada i per la 

seua sensibilitat cap al nostre col·lectiu.

Seguint amb la programació i com ve sent tradicional, el 

dia 24 es va realitzar el viatge dels socis al Llac d’Anna, que 

es possible gràcies a la subvenció que hem rebut per part 

de la Excma. Diputació d’Alacant en la seua Convocatòria 

de subvencions destinades a sufragar les despeses de 

desplaçament d’activitats de promoció de la convivència a 

través de l’oci i temps lliure.

El dissabte 25, al Centre Cultural el Teular es va donar lloc 

un Concert Benèfic a Càrrec de Susana Juan i el Ballet de 

Alicia Montava. Va ser molt emotiu escoltar la preciosa veu 

de Susana acompanyada de les magnífiques coreografies 

del Ballet d’Alicia Montava. Des d’ací volem aprofitar per 

agrair-vos la vostra inestimable col·laboració, així com a tots 

els que hi vau assistir. 

Per finalitzar, volem mostrar el nostre agraïment a 

l’Ajuntament de Cocentaina per la subvenció atorgada amb 

un import de 3.000€,  destinats al manteniment dels serveis 

per a les persones usuàries. 
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Tornada al Respir

P
er a acomiadar-nos, a finals del mes de juliol vam 

gaudir de l'esmorzar especial de Fi de curs. Enguany 

ha sigut especial, ja que després de dos anys, a causa 

de la Covid, no s'havia pogut celebrar. Tant les persones 

del Centre de Respir com també l'equip de treballadores, 

juntament amb familiars i el suport voluntari del Taller 

d'ocupació Dinàmic Cocentaina vam poder gaudir d'un dia 

molt agradable i animat en què, com sempre, no va faltar 

la música i el ball.

El 29 d’agost, el Centre de Respir va obrir les portes 

amb més entusiasme si això és possible. Durant el mes 

de setembre s’han realitzat, després de l’activitat de 

psicomotricitat diària, els tallers de pintura i manualitats 

per a decorar les sales del Centre de Respir. La finalitat és 

mantenir la persona usuària orientada, potenciar la memòria 

espaciotemporal com també l’estat anímic, o proporcionar 

benestar a través de l’estimulació física, cognitiva i de 

participació activa en la relacions socials amb l’objectiu 

d’evitar l’aïllament.

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

D
issabte 17 de setembre es va 

fer al matí a les 10 hores la IV 

Competició il·lusiona´t -tennis 

taula- discapacitat intel·lectual (dues 

modalitats adaptat i  habil i tats)- 

Decathlon Cocentaina, en el seu 

expositor.

Tornem a organitzar una competició 

de tennis taula des de l'any 2019, a causa de la pandèmia 

del virus del covid 19, que ens va fer paralitzar a tots, però 

cal seguir avant i amb la col·laboració del Club Tennis Mesa 

Ontinyent- Cepivall   i Decathlon, s'ha pogut fer aquest 

campionat on han jugat i han gaudit els competidors.

Posem la Tribuna de Trofeus aconseguits:

Modalitat- Adaptat

1º Borja Sanchis (Cepivall)

2º Bea Fita (Cepivall)

Semifinalista- Víctor Cubells (Cepivall)

Semifinalista- Mario Alujes (Cepivall)

Modalitat- Habilitats

1º Luis Prats (Il·lusiona´t)

2º Tono Moscardo (/Cepivall)

Semifinalista- Juan Sanchez (Il·lusiona´t)

Semifinalista- Alan Sanjuan (Il·lusiona´t)

Agraïm a Decathlon per deixar-nos les seues instal·lacions 

per a fer l'esdeveniment i per tot el material en-tregat i tota 

l'ajuda prestada per tot el personal conduït per Nestor. I 

donar les gràcies una vegada més al Club Tennis Mesa 

Ontinyent dirigits per Enrique Brotons i als seus jugadors 

que posen el gran nivell a la competició.
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Amb bici per la Via Verda

E
l passat diumenge 25 de setembre va tindre lloc una 

nova edició d e “Amb Bici per la Via Verda”. Una 

activitat per a tota la família que va anir des d'Alcoi a 

Vilallonga, passant per Cocentaina, Muro, Gaianes, Beniarrés 

i L'Orxa. 

Va ser un dia d’allò més divertit, unint pobles i comarca 

amb l’esport a través de la regidoria d’esport de l’Ajuntament 

de Cocentaina.

Comencen les lligues, arranca la temporada 2022-2023

E
l poliesportiu torna a presentar la seua cara tardorenca, 

una època en que les pretemporades han ocupat gran 

part de la primera quinzena de setembre i que han 

donat pas a les competicions lligueres.

Els clubs i entitats han preparat no sols als primers equips, 

sinó que també ja han tenen llestos els calendaris per fer 

us de les instal·lacions municipals amb la participació de 

les pedreres, les seues bases que li donen vida i força al 

primer equips.

El CD Contestano ha començat la temporada 2022-2023 

i en el primer partit van aconseguir sumar . 

JORNADA 1: C.D. CONTESTANO 3- 2 U.E. MONTAVERNER

Dos gols de Víctor Alzina i Octavio Cerdá va marcar de 

penal.

JORNADA 2: U.D. OLIVA 2- 1C.D. CONTESTANO 

El gol roget va ser de Lucas Bou. Revés fora de casa per 

als rogets.

JORNADA 3: C.D. CONTESTANO 2- 0 U.D. PORTUARIOS 

Gols de Pablo Cremades i Lucas Bou. De nou torna a ser La 

Via el millor escenari per sumar punts en aquest inici de lliga

En aquesta nova temporada, l’esport contestà es veu 

incrementat amb un equip de handbol femení. Coordinat 

i gestat al sí del Patronat Sagrat Cor de Jesús, Cocentaina 

comptarà amb un equip femení en categoria infantil que 

aquesta temporada començarà a rodar, donant-li visibilitat 

a dita disciplina esportiva i recolzant l’esport femení. Aquest 

equip servirà també per nodrir al primer equip d’handbol 

de la comarca, el club de handbol de Muro.

Per la seua banda els grans comitès també han arrancat 

les seues competicions comarcals: tant la lliga de futbol 

sala com la lliga de futbol 7 van començar a jugar el primer 

cap de setmana d’octubre, amb partits que es diputen a 

Cocentaina, Alcoi i Muro.

L’Hoquei club Cocentaina també ha començat a rodar el 

stick en les competicions i en diferents categories i el ciclisme 

segueix creixent gràcies a les dos escoles contestanes. El 

club ciclista contestà i el club ciclista Rafa Valls.

I no ens deixem esports més minoritaris com la pilota, on 

ara ja al 9 d’octubre tindrem present al club que es prepara 

per seguir duent la tradició als nostres carrers, el calitx, la 

petanca, els escacs...tots ells tenen el calendari dissenyat 

per tindre ja una temporada sense covid.
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Ye Faky

E
l Ye Faky, segueix elaborant la seua plantilla, un equip 

fort que de segur ens donarà també moltes alegries 

en aquesta temporada en la tercera divisió. Alguns 

puntals han desaparegut, altres es mantenen i cares noves 

nodreixen al primer equip: Alejandro Cabello Navarro, és 

un nou jugador del Ye Faky. Ha estat internacional amb 

Espanya sub 17 i ha passat per totes les categories de la 

selecció valenciana. A més ha jugat a segona B amb el 

Nueva Elda. Amb només 19 anys ve a Cocentaina a mostrar 

la seva qualitat en la passada i intel·ligència en el 40x20. A 

més segur que deixa molt bones accions individuals per a 

l'afició; Andoni, segueix. El de Tibi va arribar la temporada 

passada per a ajudar l'equip a 2ªB i aquesta temporada 

continua a 3ª per aportar la seva experiència. El canó de Tibi 

continuarà fent gaudir al públic del seu gran colpeig de baló 

amb les dues cames, tota una garantia des de la distància; 

Jorge Latorre, és latra de les novetats de l’equip. El jugador 

natural d'Elda ve al Ye Faky procedent del Nueva Elda on ha 

jugat 2 anys al seu juvenil de divisió d'honor i 2 anys a 3ª. 

Ve disposat a mostrar la seva qualitat i la bona lectura del 

joc. Tota una garantia per a l'equip i de segur que fa gaudir 

al públic de Cocentaina; Jose Peiró Escrivà "Peru" , torna 

de nou al club. Peru formarà, novament, part del Ye Faky 

aquest any, sempre disposat a ajudar tornar a pujar a aquest 

vaixell per ajudar l'equip. Tot un segur sota els pals, un dels 

millors porters que ha passat per Cocentaina, però sobre tot 

una de les millors persones; Cristian, renovat. L'alma mater 

d'aquest equip i uns dels històrics del club seguirà donant 

guerra un any més, enguany com a primer capità. Cristian 

continuarà un any més aportant la seva saviesa i veterania 

a la pista i deixant-nos detalls de la gran qualitat que té als 

seus peus. Una de les peces fonamentals de l'equip i del 

club, un garantia dins i fora del camp.

I la lliga va començar el 17 de setembre i els yefaquians 

començaren amb victòria a casa d'uns dels millors equips 

de la categoria. Els gols de Nacho Peris, Andoni i Bili, van fer 

possible dur els 3 punts cap a Cocentaina. | El primer temps 

acabava en empat a 2 gols amb l'empat de Nacho Peris a 

falta d'un segon. Al segon temps s'avancen els socarrats 

i els il·licitans empataven a 3, però Bili posava el definitiu 

3-4 final. Gran victòria fora de casa per començar sumant!

La segona jornada es jugava a casa i el Ye Faky va patir un 

dur revés, caient derrotats epr la mínima front el Novelda. 

Tanmateix, el Ye Faky segueix apostant per l’equip femení 

i ha renovat pràcticament tot el planter per a aquesta 

temporada, on seguiran militant en la Lliga Valenta. El Ye 

Faky femení va començar la lliga sofrint però sumant. Carme, 

Aitana i Mari capgiraven el segon temps, el 0-2 amb el qual 

es van posar les de Villena al primer temps.

I no ens oblidem de la base. Aquesta temporada el Ye 

Faky segueix donant suport a la cantera i ho fa amb equip 

Juvenil, cadet i aleví-infantil.  Mentre que el juvenil ja ha 

començat la lliga, els altres dos equips estan entrenat i 

disputant diferents amistosos.
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Pòdium contestà en el 24 hores Cyclo Circuit Festival

E
l dissabte 30 de juliol es va disputar en el circuit 

Ricard Tormo en Xest el 24 hores Cyclo Circuit 

Festival. Aquesta competició consisteix en una carrera 

de resistència on els ciclistes han d’aconseguir anotar el 

màxim nombre de kilòmetres. Fins allí es van desplaçar 

dos integrants de l’equip de Rafa Valls per competir a la 

categoria de duos mixtos 24 hores, Juan Andrés González 

i Mª José Vañó. 

Juan Andrés va aconseguir un total de 400’5 km durant 

12 hores a la carrera de relleus mentre que Mª José, 377 

km, obtenint un total de 777 km durant 24 hores. Tots dos 

es van classificar en la segona posició de la seua categoria, 

convertint-se així en subcampions d’Espanya d’aquesta 

competició. 

Un dels primers reptes personals de tots dos, marcat per 

molta calor, humitat, baixades i anècdotes entre amics que 

va concloure en un gran resultat i satisfacció.

El C.B. Iris Contestà inicia la temporada 2022-2023 amb 
junta directiva  i energies renovades

L
a temporada 2022-2023 del C.B. IRIS Contestà de 

bàsquet ha començat en setembre amb energies 

renovades. Moltes són les novetats per al present curs 

esportiu, la primera d’elles el canvi de la junta directiva, ara 

presidida per Noelia Sellés Valor, Abel Cortés Cortés com 

a vicepresident, Jordi Jordà Sanoguera com a secretari, 

Silvia Llopis Prats com a tresorera i tres vocals: Vicent Torró 

Hernández, Andrés García Ucles i Cheli Pérez González. Una 

junta que ja està realitzant actuacions per a consolidar i fer 

més gran un projecte esportiu amb ganes i il·lusió.

En el plànol esportiu, cal destacar que enguany la base del 

club s’ha ampliat fins a quatre equips, en categories cadet, 

infantil, aleví i benjamí. Vora 35 xiquets i xiquetes practicaran 

bàsquet al veterà club contestà, amb David Rodríguez 

Arroyo com a coordinador esportiu un any més. El club ha 

fet una  bona campanya de difusió del bàsquet als col·legis, 

jornades de portes obertes al poliesportiu, al Decathlon i al 

parc del Puntarró, tot per motivar als joves de Cocentaina a 

practicar un esport que tantes alegries ens ha donat en les 

últimes dècades. En l’aspecte negatiu, cal lamentar el fet 

que l’equip de l’IRIS  de lliga local a Alcoi no jugarà aquesta 

temporada, a causa de diferents circumstàncies com lesions 

o motius professionals.

Pel que fa a la pretemporada, els entrenaments s’han 

iniciat amb normalitat, acompanyats de la motivació extra 

que dóna el campionat europeu de bàsquet, amb  el 

grandíssim triomf de la Sel·lecció Espanyola davant França 

(88-76). Al llarg del mes els xiquets i no tant xiquets han 

vist diferents partits de l’europeu, fent bona pinya i aprenent 

dels millors. Qui sap, si en un futur un dels menuts arriba 

a ser un jugador professional, seguint el camí de Montse 

Brotons Pascual.

Des del club es convida a pujar al poliesportiu a tot aquell 

jove que vullga practicar bàsquet, un esport ple de valors 

com el companyerisme, la puntualitat, la perseverança, la 

presa de decisions o la superació personal, valors que són 

essencials dins de la pista, però també per a la vida.

Ja ho sabeu, si voleu jugar al bàsquet, pugeu al poliesportiu 

per cridar amb nosaltres…1,2,3…IRIS!!!

Cada dimarts, l’esport és protagonista 
a Ràdio Cocentaina
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

HERBES REMEIERES PER L’ÀCID ÚRIC-GOTA (2ª part)
DIETA POBRA EN PURINES PER A L'ACID URIC-GOTA:

En primer lloc:

Evitar el dejuni prolongat

Mantindre el pes adequat

Beure 2 litres d'aigua diaris

Evitar l'alcohol

Disminuir els menjars d'aliments rics en purines

REMEIS NATURALS:

Aigua (2 litres dia)

Fruita (maduixes, peres d'aigua, pomes, raïm, mores).

Verdura, tota 

Líquid (aigua, suc de fruita, caldo de verdura, Infusions).

INFUSIONS:

En dejú i havent sopat, infusions d'alguna d'aquestes 

plantes medicinals:

Fleix (Antiinflamatori per al reumatisme i artròsis).

Ortiga o Picapatos ( Diurètica i antihemorrágica).

Cua de cavall (Diurètica i remineralizant).

Dent de lleó (Diurètica i depurativa).

Cabellera de dacsa (Potent diurètic, activa la producció 

de orina, elimina l'àcid ùric, i les arenilles del renyó).

 

CALDO DEPURATIU:

Poseu a bullir en una olla gran d'aigua amb un grapat de 

picapatos, ceba, api, porro, carlota, etc (Col.lar). Durant tot 

el dia, s’ha de beure el caldo obtingut amb una mica d'oli 

d'oliva i suc de llima.

Cua de cavall Picapatos
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Salud mental en adolescentes

L
a salud mental de los adolescentes se ha convertido en un 

tema muy preocupante puesto que 1 de cada 7 adolescentes 

padece algún tipo de trastorno mental, una cifra que ha 

empeorado desde la pandemia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suicidio 

es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y 

1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de 

trastorno mental. 

Los tres principales problemas de salud mental entre los 

adolescentes son la depresión, la ansiedad y los trastornos del 

comportamiento. Y aunque las cifras sean alarmantes, este tipo 

de patologías siguen en gran medida sin recibir el reconocimiento 

y el tratamiento debidos.

Además, según la propia OMS, los adolescentes que sufren un 

determinado trastorno mental son más vulnerables a sufrir exclusión 

social, discriminación, dificultades educativas, comportamientos 

de riesgo, problemas de salud, etc.

La adolescencia es una etapa compleja que puede ser también 

vulnerable, un período crucial para el desarrollo de hábitos 

emocionales y sociales, esenciales para poder disfrutar de un buen 

estado de equilibrio y salud mental. Para lograrlo es importante 

contar con un entorno favorable de protección en la familia, la 

escuela y la comunidad en general, con independencia de que 

se sufra o no un trastorno mental. Sin embargo, si además el 

adolescente sufre un trastorno mental, la situación se complica 

y es cuando aparecen los riesgos anteriormente mencionados. 

Algunas claves para entenderlos pueden ser las siguientes: 

- Comprender que su cerebro está cambiando

Durante la adolescencia, los circuitos cerebrales se reestructuran; 

se forman nuevas conexiones y otras desaparecen. Es importante 

conocer estos cambios para entender y acompañar mejor a los 

adolescentes en sus diferentes procesos y cambios conductuales, 

emocionales, etc. Ya que cerebro, conducta y emociones están 

conectados.

- Mostrarles apoyo desde diferentes ámbitos

El trabajo en equipo es imprescindible: padres, madres, centros 

educativos y especialistas deben comunicarse y caminar juntos en 

el diálogo para facilitarle al adolescente con problemas de salud 

mental (o sin ellos) la transición a la vida adulta. 

- Acompañar sin juzgar

Debemos acompañar tanto en los aciertos como en los errores, 

en la gestión de las dificultades y en la toma de decisiones. Y, sobre 

todo, cuando el trastorno aparezca.  Es entonces cuando deben 

sentir que hay alguien a su lado que no les juzga, que tan solo les 

escucha. Porque en esas conversaciones pueden explicar qué les 

ocurre y dónde pueden decidir pedir ayuda.

- Fomentar una comunicación de calidad

Es necesario seguir un estilo basado en la escucha activa, 

mostrarnos disponibles y flexibles y escuchar con empatía y 

aceptación incondicional.

No juzguemos al adolescente, que además lo está pasando mal; 

al contrario, reforcemos el hecho de que nos explique lo que le 

sucede o de que esté pidiendo ayuda, etc.

- Gestionar las nuevas tecnologías

Se calcula que al menos 1 de cada 5 menores en España estaría 

haciendo un uso problemático de la red. Por ello, es importante 

que usemos las nuevas tecnologías con criterio y prediquemos con 

el ejemplo; no las prohibamos, pero sí limitémoslas. Formemos y 

ayudemos a nuestros hijos a adquirir las competencias sociales 

adecuadas.

- Pedir ayuda

El acompañamiento psicológico (y a veces también psiquiátrico) 

es fundamental para un abordaje adecuado de los trastornos 

mentales en la adolescencia. Es importante pedir ayuda cuándo los 

síntomas sean de intensidad y duración considerables, si cambia 

el rendimiento, la conducta o aparece malestar que interfiere en 

su vida.

- Promover una vida sana

Para cuidar de la salud mental de los adolescentes es 

imprescindible que estos mantengan una vida sana, a través de 

un buen estado nutricional, un estilo de vida saludable, la práctica 

de deporte regular, una buena calidad de sueño diario, etc. 

Entender a un adolescente no es una tarea fácil, pues requiere 

de un gran esfuerzo por parte de los adultos, que observan como 

ese joven antaño comprensible y cercano parece ahora arisco 

y distante. Una distancia que la gran mayoría de veces puede 

significar el querer experimentar su propia vida y descubrir sus 

propios límites. El adolescente comienza a vivir una etapa de su 

vida en la que necesita una mayor independencia y autonomía.

No hay que olvidar que el joven comienza a pensar de forma 

más racional y abstracta. Su cuerpo está cambiando, y con él su 

cerebro y su forma de ver el mundo. Necesitan afirmarse, salir de la 

comodidad del control paterno y encontrar su propio código ético.

La empatía es necesaria en todas las facetas de la vida pero 

especialmente de cara a la compresión de un adolescente. 

La capacidad para ponernos en su lugar y comprender sus 

sentimientos y procesos mentales es básica.

Entender a un adolescente solo es complejo si se llega tarde. Pero 

con la información adecuada y la actitud empática y comprensiva 

necesaria no tiene por qué ser una tarea ardua o cargada de 

frustración.
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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: 6- 11- 15- 16- 18- 24- 28- 31

Dies:  5- 8- 12- 17- 21- 23- 27- 29- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina OCTUBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 3- 7- 9- 13- 19- 22- 25

Dies: 1- 2- 4- 10- 14- 20- 26

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)



¿CÓMO FUNCIONA?/ COM FUNCIONA?
Si eres mayor de 18 años y estás empadronado/a en Cocentaina.
Compra  y utiliza el bono consumo desde el día 17 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2022 

Si eres major de 18 anys i estàs empadronat/a a Cocentaina.

¿DÓNDE?ON?
En la plataforma web anunciada en 
www.cocentainabonosconsumo.es

El listado de establecimientos adheridos donde se podrán canjear los bonos los encontrará en la página web de la campaña.
El llistat d’establiments adherits on es podr  utilitzar el bo, es podrà trobar a la pàgina web de la campanya.

Compra i utilitza el bo consum des del dia 17 d’octubre fins el 3 de novembre de 2022

/ 

!incentivemos el comercio local!
incentivem el comerç local!




