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

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

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

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

Manteniment i neteja dels llavadors contestans

Neteja de les marquesines Muntatge i desmuntatge del castell de fusta de festes
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Em preocupa

J
a, pràcticament s’ha acabat l’estiu. Això no vol dir que 

la calor continuarà durant cert temps, allargant-se l’estiu 

quasi fins a la fira. L’estiu que hem passat demostra una 

vegada més el canvi climàtic.Un estiu molt calorós, amb 

altes temperatures, baixa humitat i poques pluges. Estem 

amb eixa situació climàtica que cal acceptar, prendre-la 

amb serietat i amb ganes de fer el que calga per a evitar 

que avance.

Però setembre és el mes en el qual tota la xicalla torna 

a les aules. Comença un nou curs escolar i l’alumnat ja té 

ganes de tornar a veure als seus companys i professors. 

Continua l’aplicació la nova llei, LOMLOE, en la qual 

destaquen aspectes com: garantir el dret a una educació 

de qualitat per a tothom en igualtat de condicions, atenció 

personalitzada per a evitar les dificultats d’aprenentatge 

i evitar les repeticions de curs, sols es podrà repetir una 

vegada a la fi de cada cicle, acabar amb la segregació per 

motius socioeconòmics…,

El curs que ara comença porta alguna novetat molt 

interessant: la modificació del currículum escolar, els 

continguts, materials i recursos en alguns nivells educatius.

Però l’escola no són sols els alumnes, també són elements 

molt importants el professorat i les famílies. Respecte al 

professorat, cal dir que aquesta nova llei, implica l’augment 

de les plantilles per a portar endavant tots els reptes que 

implica aquesta reforma i la rebaixa del nombre d’alumnes 

per classe per a portar endavant eixa educació més 

individualitzada i més personal.

Un altre punt a destacar i crec que molt rellevant és la 

participació de les famílies en el dia a dia de les escoles. 

Les famílies són un dels elements importants de l’escola. 

Les famílies porten als seus fills i filles a una escola, per 

tant la seua participació i col·laboració són fonamentals. 

Ha de potenciar eixa participació el màxim possible. És 

necessari que les famílies sàpiguen on porten als seus fills, 

en quines mans els deixen, que fan i com millorar l’escola. 

No sols cal deixar que els pares participen en els òrgans 

oficials com el Consell Escolar. Cal ampliar eixa participació, 

amb assemblees de classe periòdicament, pertinença a 

les associacions de mares i pares, participar amb activitats 

conjuntes que facen els centres i tot el que es puga per a 

integrar-los a l’escola.

Per a poder fer aquesta reforma és necessari que tinguem 

en compte el tema econòmic. En l'anterior llei educativa del 

PP es van rebaixar els recursos a uns nivells preocupants 

–menys del 3% del PIB. L’actual llei té prevista una inversió

mínima del 5% del PIB.

Paco Fuster

Allò que som dirà allò que fem

E
ls darrers dies i mesos m'he fet la pregunta de 

si el conformisme i el dir que sí sense demanar 

explicacions ha de ser la tònica general al nostre 

poble. Trobe que fa molts anys que la gent no ix a dir la seua 

als carrers, som un poble que s'ha conformat en allò que te 

perquè ningú l'ha engrescat a ser d'altra forma.

No obstant això, admire i valore la tasca desinteressada 

i el compromís que la gent del casc antic (Carrer Dolors, 

Santíssima Trinitat, Bisbe Mallol, Comte de Cocentaina, 

Major i d'altres que me'n deixaré) estan fent per reivindicar 

i fer-se escoltar mitjançant una acció tan senzilla com és 

posar als balcons una pancarta que expose el problema 

que té el casc antic.

SOS Casc Antic defineix un problema ben clar que tenim. 

Un problema oblidat i amagat als calaixos de l'Ajuntament 

almenys les tres últimes legislatures. No, que no ens 

enganyen, açò fa almenys 10 anys que va gestant-se. Ha 

esclatat perquè no ha hagut voluntat d'actuar políticament 

i em deixat que ens venguen fum. Encara estic esperant 

el ARRUR que l'actual regidora d'hisenda va vendre a la 

campanya electoral de 2019 i que no ha arribat mai. On 

està? Ara van convocar al veïnat per a una reunió informativa 

sobre unes ajudes per a la rehabilitació de vivendes que 

l'Ajuntament no ha demanat perquè el termini ja havia 

acabat. 

Diuen que estan treballant en les de 2023 però jo els dic 

que faran com amb tot: arribar tard i mal, com sempre. 

Realment anem a deixar caure les cases del nostre poble? 

De debò que volem que la història de Cocentaina caiga en 

l'oblit? Treballem per canviar la situació del nostre poble, 

obrim els ulls i posem a treballar a l'Ajuntament a aquella 

gent amb un projecte de poble que estime Cocentaina.

Des del Col·lectiu 03820-Compromís per Cocentaina no 

tenim cap vareta màgica però sí que hem proposat moltes 

solucions al llarg d'aquestes darreres legislatures que mai 

han sigut escoltades per l'equip de govern. Hem demanat 

que es duga a terme un Pla Integral per a la zona del Raval 

i de la Vila, també que es cree una regidoria específica per 

a aquestes zones per a impulsar projectes, hem dit que 

es demanen ajudes europees i que es duga a terme una 

estratègia coordinada per al reconeixement d'aquesta zona.

Nosaltres, volem fer feina per a totes les veïnes de 

Cocentaina. Ens estimem Cocentaina i volem treballar amb 

tu per a fer una Cocentaina habitable.

Javier A. Sansalvador Pérez

Secretari local de Mes Compromís per Cocentaina

Sempre al teu costat. 107.9 FM
Visita la nostra web radiococentaina.com
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Festes de Moros i ristians 2022. Hem tornat
Redacció. Fotos: Ull de peix

C
ocentaina ha viscut les festes de Moros i Cristians 

en honor a Sant Hipòlit. Després de dos anys de 

pandèmia, hem tornat i ho hem fet amb molta força, 

moltes ganes i fent front a les adversitats meteoròlogues 

que també van voler acompanyar-nos en aquesta trilogia 

contestana.

Des d’aquestes pàgines, donar-li les gràcies a Marc 

Pascual, Ull de peix fotografia, per les imatges que de 

seguda veurem, un gran professional que ha retratat cada 

moment de la festa.

Tanmateix, felicitem a JuanFranscisco Masanet i tota la 

seua junta per l’organització de les festes, han sigut les 

primeres i les últimes, però han sigut tres dies d’intensa 

feina.

La més sincera enhorabona als quatre càrrecs festers: José 

Rafael Llorens, capità cristià els Contrabandistes; Miguel 

Palací, capità moro dels Bequeteros; Moisés Gil, abanderat 

cristià dels Almogàvers i Vicent Torró, abanderat moro dels 

Mudèjars, dos anys d’espera han valgut la pena.

Cocentaina va tornar a demostrar l’estima que té per les 

seues festes i la devoció a Sant Hipòlit Màrtir.

Amb Saúl Gómez i Soler vam encetar la trilogia i fins a la 

tornada de Sant Hipòlit de la Manta Roja al Salvador, hem 

viscut moments que ja formen part de la trilogia 2022.

Ha sigut un any de calor, sobretot la nit de l’olla i la primera 

diana, on a més, una gran ventolera quasi aconsegueix 

desestabilitzar la nostra admirada diana, però els festers 

contestans saben guardar les formes i ni la calor, ni l’aire, ni 

l’aigua que va caure en l’entrada van paralitzar les nostres 

festes.

Aquestes van finalitzar en una novetat: un gran sopar a 

la plaça del mercat amb xaranga inclosa, on tots els festers 

van posar el punt final plens d’harmonia i bon ambient.

Ara resten les fueres i la nova elecció de la Junta de Festes 

per, en desembre, amb el concurs d’herbero i l’olleta de la 

Puríssima encetar el que seran les festes de 2023.

Visca la festa i visca Sant Hipòlit!!!

Deixem un resum de la festa en imatges, de la mà d’ull 

de peix fotografia, gràcies Marc!!!

INTERPRETACIÓ HIMNE FESTES-NIT DE L’OLLA
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1ª DIANA

ENTRADA MOROS I CRISTIANS
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DIA DE SANT HIPÒLIT

L’Ajuntament de Cocentaina, a través de 
la regidoria de Festes dona l’enhorabona 
al poble de Cocentaina per les festes de 

Moros i Cristians
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DIA DELS TRONS
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Els boatos de la festa

I
mportant són els càrrecs, però també ho és el 

desplegament d’imaginació que les filaes tenen per fer 

que el públic gaudisca en els “boatos”. Este any hem 

tingut cavalls, demostracions equines amb la quadra Peluca 

i el Contrabando i també vam poder disfrutar de la manera 

de desfilar dels “Salvatges” amb els Almogàvers i gaudir 

dels ballets com el d’Alícia Montava que va acompanyar al 

seguici dels Almogàvers i Mudèjars i el ballet de xicones de 

la filà Bequeteros.

A més, tots ells ens contaven una història: en el 

Contrabando vam poder veure el desplegament de la riquesa 

eqüestre; en els almogàvers, vam veure eixos saquejadors 

a Atenes que van vindre a Cocentaina plens d’escultures 

grecoromanes; en els Bequeteros vam seguir a un cabdill 

àrab i en els Mudèjars vam viatjar a les tribus massais.

Redacció. Fotos: Ull de peix
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Concert de festes de la colla contestana Mal Passet
Redacció

A
mb la colla de dolçaines i tabals Mal Passet encetàvem 

la setmana festera, i la d’aquest 2022, ja amb les 

festes al carrer. Va ser el diumenge 7 d’agost i al Pati 

d’Armes del Palau Comtal.

Si bé és cert que durant els dos anys de pandèmia, la 

música no ha callat i la colla contestana ha dut a terme el 

seu concert, el d’aquest any, tot i que estava preparat amb 

la mateixa cura que en les altres edicions, no va sonar igual, 

perquè estos darrers anys, la música era la nota d’esperança, 

la llum del túnel, i amb el concert d’enguany, donàvem la 

benvinguda a les festes del retorn, festes, no oblidem, en 

llaor de Sant Hipòlit, el nostre Patró.

La colla de dolçaines i tabals Mal Passet sota la direcció 

de Francisco Valor, va preparar un gran programa, i estan 

ja llestos per a ser la banda sonora de moltes filaes durant 

la setmana festera i la mateixa trilogia festera.

Dissabte 6 d’agost ja van omplir els carrers de música 

amb l’arreplegada dels nous membres de la colla Natxo 

Ferrándiz, Marc Oltra, Paula Sánchez i Salva Cortés que 

entraren a formar part del grup i a les portes estan de pujar 

als escenaris, falta un últim espentonet per ser part, al cent 

per cent, de la família mal passetera. Amb tot els donem 

l’enhorabona per aquest primer gran pas i molts ànims a 

Natxo, Marc, Paula i Salva per encarar este curs.

El programa va començar amb una peça de Saúl Gómez 

i Soler, compositor ontinyentí, que va ser l’encarregat 

d’encetar la trilogia amb la direcció de l’himne de Festes i, a 

tall de reconeixement i satisfacció pels lligams d’amistat que 

la colla té amb ell, va voler tindre’l present en el concert i obrir 

el programa amb el seu pasdoble “Andrea”. El programa va 

seguir amb la marxa mora de Damián Molina “Les covetes 

dels moros”.

I la colla canviava de director per rebre a un company 

percussionista que deixava les baquetes per la batuta. 

Marcos Verdú ens va presentar el pasdoble “Arrels”, obra 

que va obtindre el 1r Premi al 2n concurs de composició 

per a colla de dolçaines i percussió “Joan Antoni Martínez 

i Martínez” de Bocairent l’any passat. La primera part, la 

van concloure amb altre dels compositors de casa. De José 

Rafael Pascual Vilaplana la colla va interpretar “El Català”.

En la segona part, acompanyaren a la colla de dolçaines i 

tabals Mal Passet un conjunt de vent-metall per enriquir més si 

cap, el programa que la colla contestana havia preparat en la 19 

edició del concert que enceta la setmana festera contestana.

Mal Passet, des de fa uns anys, ha tingut en aquest 

esdeveniment un vessant solidari. El que es va arreplegar 

dels donatius voluntaris es donarà a Càrites Cocentaina per 

a l’ajuda als refugiats ucraïnesos, no els agradaria haver de 

fer-ho, perquè no ens agraden les guerres i menys quan 

són problemes que es deurien resoldre en el despatx i 

no pagant-ho gent innocent que ha hagut de deixar casa, 

família, records…tota una vida. Per tant, Mal Passet donava 

les gràcies al públic per la seua aportació, i tant de bo que 

la música puga ser instrument de pau.

Francisco Valor dirigia “Unda et sanguine” de José 

Rafael Pascual Vilaplana obrint la segona part. Tot seguit 

estrenàvem a Cocentaina en concert el ballet “Ulugh Beg” 

del director de l’himne de Festes Saül Gómez i Soler, obra 

que va ser dirigida per ell mateix. Després escoltàvem 

“Cavalló” d'Iñaki Lecumberri, amb la particularitat del fet que 

s’estrenava la versió per a metall i dolçaines, versió que la 

colla li va dir que fera; perquè està la versió per a dolçaina i 

percussió, la versió per a banda, però ens faltava aquesta. 

Va ser el mateix autor qui va estrenar al capdavant del grup 

musical aquesta nova versió.

De nou la música de Saül Gómez envaïa el pati d’armes del 

Palau i també les ones de Ràdio Cocentaina, amb la marxa 

mora “Alam Mudéjar” que forma part de la suite Mudèjar 

que sonaria en l’entrada d’Ontinyent.

Tot seguit va sonar “Alfonso Almogàver” un ballet cristià 

de German Estévez que va ser l’obra guanyadora al III 

Concurs de Composició de Música Festera del Verger. I 

per últim, tancant el programa de mà, ens vam remuntar a 

l’any 2012, Francisco Valor componia aleshores, 8 peces 

per a la capitania dels Cids. Aquestes 8 obres tenien com 

a fil conductor la marxa cristiana “Llegenda” que a més, 

dona títol a la segona monografia del compositor contestà. 

D’eixes 8 obres, ens oferiren el ballet “Dinàmics” que entra 

dins d’aquestes composicions que van acompanyar la 

capitania dels Cids.

Encarant la recta final del concert, es donava pas a la 

paraula. Ho van fer amb el president de la colla Alfonso 

Sánchez i el president de la Junta de Festes, Juan Francisco 

Masanet.

L’himne de festes tancava aquesta 19 edició del concert 

de festes i obria la setmana festera contestana.
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M
úsica i Festa, el concurs de Ràdio Cocentaina, va 

tornar a les nostres ones amb el seu horari habitual 

després de la pandèmia. Tot i que durant aquests 

dos anys, no hi ha hagut festes, el concurs ha estat a la 

graella de la ràdio, el féiem de matí i tan sols amb una 

setmana de duració, però en aquest 2022, el concurs ha 

tornat en força, al seu horari a les 19 h de la vesprada i dues 

setmanes en antena. Sens dubte és el concurs que ens avisa 

que les festes de Moros i Cristians ja estan tocant a la porta.

El concurs és possible gràcies al personal humà de la 

ràdio que dobla torns per fer-lo possible i també a la gran 

col·laboració dels comerços i entitats que segueixen creient 

en aquest format: és el concurs estrela de l’estiu i el més 

esperat per grans i menuts. Enguany a més, hem tingut 

una ajuda extra, la de Curro García Colomina que ha estat 

ajudant-nos en la realització tècnica del mateix.

Des d’aquestes línies, donem les gràcies a la comissió 

d’arxiu i patrimoni de la casa del fester per facilitar-nos 

preguntes; al patrocini de Licores Sancho i Caixa Ontinyent i 

com no als diferents comerços que han apostat un any més 

pel concurs amb els seus grans regals. Les més sinceres 

gràcies a: Electrodomésticos Vial; Maymi joiers; Núria Esport; 

Cooperativa agrícola de Cocentaina; Rellotgeria i joieria Javier 

Moltó; Tien 21; Mutualidad de Levante; Lencería Merceria 

Borrás; Óptica Agulló; Francisco Valor compositor i director; 

De nens, moda infantil; La Solana vivers; De cap a peus; 

Papereria Laupe; Pa i dolços Paula; Cockteleria Crown; 

Gelats la Ibense; Essence; Smile regals&fotos; Bar cafeteria 

Centre Social; Carnisseria Casa Rosalineta; Carnisseria 

Rafa; Associació de comerç el Comtat de Cocentaina, la 

Música i festa de ràdio Cocentaina, el concurs de l’estiu

Junta de Festes de Cocentaina i la regidoria de Turisme de 

l’Ajuntament de Cocentaina. I no ens oblidem de la regidoria 

de festes i del mateix ajuntament perquè enguany hem tingut 

dos grans premis finals: la cistella, atorgada per la regidoria 

de Festes i dues cadires per veure l’entrada en la tribuna 

principal donades per l’Ajuntament.

Totes les vesprades vam tindre més de 20 cridades i el dijous 

vespra de l’olla, es feia el sorteig final tant de la cistella com de 

les cadires de tribuna i casualitats o curiositats de la vida, els 

premis van anar a parar a dos cosins: Daniella García Moltó 

guanyava les dues cadires per veure l’entrada en la tribuna 

principal i Aleix Moltó Gisbert s’enduia la gran cistella final.

Des d’aquesta casa donem les gràcies a tots els oients, tant 

els qui participen com els qui ens escolten perquè passem 

unes vesprades molt bones i divertides, és un plaer per a 

nosaltres seguir en aquest concurs que és un dels programes 

més veterans que conserva la nostra graella estiuenca.

Majorals i majorales Sant Hipòlit 2023
Jorge Millan Haro 

Roberto Pérez Cortés

Juan Antonio Valverde Picazo

Jordi Pla Valor 

Manuel Agulló de la Prida 

Sergio Castelló Sirvent 

Óscar Juan García 

Germán Agulló Soler 

Eugenio Giner Figuerola 

Adrià Ferrándiz Pérez 

Mateo Toquero Plaza 

Pedro Martínez Blanco 

Joan Oltra Tomás 

RESERVES: 

Juanlu Andrés Carrión 

Mateo Cloquell Cortés 

Víctor Reig Miralles

 Jordi Sanz González 

Bruno Barrachina Giner 

Óscar López Soler 

Javier Sanz Masanet

María José González Marset 

Isabel Jordá Faus 

Blanca María Cerdá Ibáñez

Laura Lledó Ferrer 

Cristina Gilabert Brotons 

Teresa Botella Agulló 

Marcela Vilaplana Martínez 

Ana Sanz Llorens 

Mª Carmen Franco Pla 

Josefa Valls Llorca 

Elisa Ferrer Aguilar 

Eva Navarro Cloquell 

María Cardona Montelegrino 

RESERVES: 

Antonia Fenollar Baidal 

Irene Torres Aguilar 

Núria Insa Tomás 

Encarnación Masegosa Motos 

Mª Ángeles Cardona Cantó

Milagro Pla Valor 

Rosario Belda Vicedo

Devot agraciat amb la imatge: Rosa Moreno Maldonado
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Gran participació en la L edició del trofeu de ciclisme 
Sant Hipòlit
Redacció

E
l dissabte 30 de juliol, el club ciclista contestà 

organitzava, després de 50 anys, una nova edició del 

trofeu de ciclisme Sant Hipòlit: les noces d'Or d’aquest 

trofeu que és un dels més antics de tota la Comunitat.

En aquesta edició hi van participar més de 300 ciclistes 

des de la categoria de cadets, cadets i júnior femení, i 

totes les categories d'escola. La cursa es va iniciar al carrer 

Almudaina (enfront del parc de la zona 4:4) amb un anell 

pròxim als 1100 m. A les 9:30 h arrancaren els cadets 

(2 mànegues classificatòries), i després es va iniciar la 

Gymkhana de Promeses.

Des del club ciclista contestà, i amb Vicent Belda com a 

president donaven les gràcies “a totes les persones que fan 

que açò siga possible sobretot als voluntaris del club. A tots 

els nostres patrocinadors, a les filaes i als càrrecs festers i a 

l'ajuntament de Cocentaina”.

La jornada també va servir per a reconéixer a dos membres 

del club ciclista contestà que fa més de 30 anys que estan 

col·laborant: Gimeno com a voluntari en totes les proves 

organitzades pel club i com a director de l'equip de cadets 

que van tindre fa 25 anys i a Miguel com a persona que està 

per a tot el que necessita el club, un gran suport.
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Unes festes lliures i segures i la sostenibilitat han marcat 
les diferents campanyes de l’Ajuntament de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina va llançar una campanya 

per promoure la sostenibilitat i el feminisme els dies 

grans de les festes de Moros i Cristians.

Per una banda, des de la regidoria de Neteja Viària va 

facilitar a les barres de la revetla 5000 gots de plàstic 

reutilitzables. Així, la primera vegada que algú es demane 

una consumició havia de pagar 1€ de fiança pel got, 

que havia de reutilitzar en les darreres consumicions. Si 

necessita canviar-lo perquè està brut no tindrà cap cost i 

a totes aquelles persones que tornaren el got se’ls tornava 

l’euro de la fiança. «D’aquesta forma pretenem reduir 

considerablement l’ús de plàstic en Festes i apostar per la 

reutilització i el reciclatge», explica Paqui Ruiz.

Per altra banda, el regidor de Festes va posar en marxa la 

campanya «Per unes Festes segures i lliures» facilitant a les 

filaes, tapagots, una iniciativa molt vista en les festes més 

concorregudes del nostre territori. També trobàrem tapagots 

a les barres de la revetla oficial. Octavio Cerdá comentava 

que «s’havien fet 2000 unitats per tal d’arribar al màxim de 

gent jove possible, que és a qui va adreçada, especialment, 

aquesta iniciativa».

Per últim, des de la regidoria de Benestar Social i 

amb el suport econòmic del Pacte d’Estat, s’ha editat 

la campanya «Vocabulari amb trellat» que pot seguir-

se a Instagram i a les marquesines de Cocentaina. Una 

iniciativa que ocupa els espais locals publicitaris i que 

s’ha acompanyat de l’exitosa campanya dels tovallons 

de paper reciclat. Com en altres edicions es van facilitar 

tovallons de paper reciclat a l’hostaleria contestana de 

forma gratuïta, en ells es poden veure suggerents frases 

d’empoderament i igualtat acompanyades del telèfon de 

la Policia Local i el d’emergències. «Volem unes Festes 

lliures de comportaments masclistes, unes festes que no 

posen l’accent en l’obligació subliminal de què la dona 

ha de protegir-se de qualsevol mena d’agressió, sinó en la 

responsabilitat dels possibles agressors de comportar-se com 

a persones educades i no participar dels actes del nostre 

poble si no són capaços de comportar-se com a tal. I per fer 

possible açò, necessitem de la complicitat de tota la societat, 

per això ens resulta molt important que els llocs d’oci també 

participen de la campanya», raona Mireia Estepa.

La reconquesta del vidre a Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina i la Junta de Festes, 

juntament amb Ecovidrio, van posar en marxa la 

campanya ‘La Reconquesta del Vidre’, dirigida a 

incentivar la conscienciació del reciclatge d'envasos de vidre 

durant les festes de Moros i Cristians de 2022.

La iniciativa pretenia inculcar a la ciutadania de 

Cocentaina, i especialment als festers la importància de 

separar selectivament els residus d'envasos de vidre durant 

el transcurs de les pròximes festes. Per a això, se'ls va fer 

lliurament de poals amb rodes a cada local fester per a 

facilitar la labor de reciclatge i es van instal·lar en el municipi 

contenidors decorats amb la imatge de campanya.

En aquesta edició de ‘La Reconquesta del Vidre’ participen 

una trentena de municipis de la Comunitat Valenciana, els 

quals competeixen per ser la població que més s'involucre 

amb el reciclatge de vidre durant les festes.

Els guanyadors de cada categoria en les quals es divideix el 

concurs (Atabales, Darbukas i Dolçaines) rebran un trofeu de 

la Reconquesta del Vidre, que els acredita com el municipi 

més reciclador de les festes. En aqueix sentit, Cocentaina 

participa en la categoria Darbukas.

Així mateix, totes les filaes implicades activament en 

la campanya i que reciclaren correctament els residus 

d'envasos de vidre, entraran en el sorteig, en cada municipi, 

d'un dispensador de vidre exclusiu amb la imatge de 

campanya.

D'altra banda, també és realitzaran sis promocions en línia 

en la web www.lareconquistadelvidrio.es amb preguntes 

sobre reciclatge d'envasos de vidre i els festes de Moros 

i Cristians. En aquestes promocions, els participants que 

responguen correctament a les preguntes podran guanyar 

un exclusiu miniglú de ‘La Reconquesta del Vidre’.

Tota la informació i bases legals de la campanya, 

podran ser consultades en www.lareconquistadelvidrio.es
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L’Ajuntament de Cocentaina obri la convocatòria de 
quatre línies d’ajudes

NP Ajuntament de Cocentaina

Les ajudes es poden sol·licitar dins del mes de setembre a través de la Seu 
Electrònica o bé acudint presencialment al Registre General de l’Ajuntament

D
os d’aquestes convocatòries són de l'àrea de 

Promoció Econòmica C’Crea, una línia d’ajudes 

amb finançament 100% municipal per a fomentar 

els negocis o les activitats econòmiques que hagen estat 

constituïdes entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 de 

juliol de 2022. Aquestes ajudes es porten a terme per part 

de l’Ajuntament de Cocentaina des de 2016. L’altra línia 

de la mateixa àrea de Promoció Econòmica es C’Activa 

Cocentaina, amb finançament de la Diputació d’Alacant, 

l’objecte principal de la qual és pal·liar el efectes que han 

pogut tindre les pimes i micro-pimes a causa del Covid-19. 

El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes dues 

convocatòries s’acaba el 15 de setembre.

La resta de d’ajudes que actualment es poden sol·licitar 

són les convocatòries d’ajudes per a la rehabilitació i 

millora de façanes, tancament i cobertes. Aquestes ajudes 

presenten la novetat que les actuacions subvencionables 

tenen caràcter retroactiu des de 2021, cosa que significa 

que poden entrar dintre d’aquestes ajudes totes aquelles 

actuacions realitzades entre 2021 i finals de 2022, sempre 

que les actuacions estiguen previstes en les bases de 

les convocatòries i estiguen en les zones d’afectació, en 

concret engloben tot el casc antic, el barri de fraga i totes les 

pedanies, a banda de totes les edificacions que tinguen una 

antiguitat igual o superior a 50 anys. La dotació econòmica 

per aquestes línies és de finançament municipal, dotades 

amb més de 50.000€ en cada convocatòria.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina, en concret la regidora 

d’Hisenda, Mariona Carbonell, explica que «és un bon 

moment per a poder sol·licitar les ajudes que s’acaben 

de publicar, tant les de l’àmbit de Promoció Econòmica 

per a pimes i el C’Crea per al foment de l'emprenedoria a 

Cocentaina. I, per descomptat, les ajudes per a la rehabilitació 

dels edificis, ja que és una molt bona oportunitat per a fer-

ho, és per això que anima a totes aquelles persones que 

estiguen interessades a sol·licitar-les el més aviat possible.»



ACTUALITAT16 Revista El Comtat setembre 2022

L’Ajuntament  de Cocentaina aprova les subvencions per 
a les associacions valorades en més de 581.000€
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha començat a notificar les 

subvencions a les entitats de la localitat, es contemplen 

tant les subvencions de caràcter nominatiu com les 

de concurrència competitiva. A banda també s’inclouen 

dos quanties específiques tant per al Centre d’Estudis 

Contestans com per al Patronat Cor de Jesús pels seus 50 i 

100 aniversari respectivament, des de les seues fundacions.

Aquestes subvencions es van aprovar al pressupost 

municipal el passat mes de març i ascendeixen a un total 

de 581.958,92€.

És recorda des de la regidoria d’Hisenda «que les 

entitats beneficiàries han de tramitar en temps i forma 

tota la documentació necessària i que estem a la seua 

disposició de  per explicar-los, tots els anys, com presentar 

bé la documentació i així evitar que la perden per no haver 

complit correctament amb el procediment i la data màxima 

de presentació de documents. Fet que, lamentablement, ha 

passat en el cas d’algunes associacions en 2021".

A continuació es detallen les entitats i la quantia que van 

a percibir durant aquest any:

-ASOCIACIONES BIENESTAR SOCIAL 5.000,00

-CONVENIO CÁRITAS SANTA MARÍA-EL SALVADOR 10.000,00

-SUBV. ASOC. RESPECTEM-NOS (DEFENSA ANIMAL)1.000,00

-SUBV. ASSOCIACIÓ ALUMNAT BENIASSENT 4.380,00

-SUBV. UNIVERSIT. ALACANT PER LA SEU UNIVERSITÀRIA 

8.000,00

-SUBV. AMPA C.E.E. COMARCAL TOMAS LLÀCER 500,00

-SUBV. AMPA COLEGIO SAN FCO. DE ASÍS 3.380,00

-SUBV. AMPA IES PARE ARQUES 3.380,00

-PIA UNIÓN VIRGEN DEL MILAGRO 4.920,00

-CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS 4.035,00

-SUBV. UNIÓN MUSICAL (ESCUELA DE MÚSICA) 1.300,00

-SUBV. ATENEO MUSICAL (ESCUELA DE MÚSICA)1.300,00

-CONVENI COORDINADORA PEL VALENCIÀ 3.000,00

-SUBV. GARBERA CULTURAL EL GUARET 700,00

-SUBV. DOLÇAINES I TABALS MAL PASSET (ESCUELA DE 

MÚSICA) 1.300,00

-SUBV. PARROQUIA FESTES MARE DE DÉU DEL CARME 

800,00

-SUBV. PATRONAT COR DE JESÚS   800,00

-JUNIORS M.D. SOL SORTIT  700,00

-JUNIORS M.D. GENERACIÓ OBERTA  700,00

-JUNTA DE FESTES MOROS I CRISTIANS 42.000,00

-CERTAMEN CORAL FIRA  8.000,00

-SUBV. ACTIVIDADES CLUBES DEPORTIVOS 33.000,00

-SUBV. YE FAKI FUTBOL SALA 10.000,00

-SUBV. C.D. CONTESTANO 14.600,00

-SUBVENCIÓ JOVES ESPORTISTES 5.000,00

-SUBV. ASOCIACIÓN DE COMERCIO  3.000,00

-SUBV. C’CREA  30.000,00

-SUBV. ESPECIAL ANIVERSARIO ALBERRI CEC 5.000,00

-SUBV. ANIVERSARIO PATRONAT COR DE JESÚS 5.000,00

-SUBV. NOMINATIVA FÓRUM DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

700,00

-II CERTAMEN FESTER 6.500,00

-SUBV. COMUNITAT REGANTS BENIASSENT-ALGARS 

6.000,00

-SUBV. A LA REHABILITACIÓN VIVIENDAS 50.000,00

Per altra banda, l’equip de govern va portar al plenari del 

proper dijous 28 un suplement de crèdit i crèdit extraordinari 

finançant per el romanent de tresoreria 541.913€ i 149.175€ 

respectivament aprovat per tots els partits polítics excepte el

Col.lectiu-Comrpomis, amb el que van a dur-se a terme 

diferents inversions com 40,000€ per a millorar diversos 

carrer de la població i pedànies, millores a l’escoleta, 

20.000€ per a inversions en participació ciutadana, 10.000€ 

per a promoció turística, 25.000€ per a la compra d’un 

vehicle de la policia local entre altres inversions.
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L’Ajuntament de Cocentaina demana una subvenció a 
Generalitat per rehabilitar i posar en valor la torre i el 
tram de la muralla del Portal de l’Àngel
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina sol·licita les ajudes 

destinades a promoure la protecció, el foment i el 

desenvolupament del patrimoni i l’adequació i renovació 

de béns municipals que s’oferixen des de Presidència de 

la Generalitat Valenciana per dur a terme l’execució del 

projecte de recuperació de la torre i el tram de muralla del 

Portal de l’Àngel.

El govern local explica que es tracta d’un projecte molt 

ambiciós que inclou tant l’enderrocament de les cases 

adherides a la muralla com la recuperació de la mateixa i 

de la torre, així com la urbanització de l’entorn.

El projecte té un caràcter reversible perquè, encara que 

s’han fet cates muraries per conèixer l’estat de la muralla i la 

seua continuïtat, no serà fins al moment en què s’eliminen 

els elements aliens, quan es determine si hi han dades 

rellevants que cal tenir en compte al projecte per a la posada 

en valor d’aquest Bé d’Interés Cultural.

El tram de muralla que es conserva en aquesta zona 

encara presenta el camí de ronda,  característica que s’ha 

perdut en bona part de la muralla i per tant serà un element 

a conservar i restaurar per què es puga gaudir d’ell.

Amb aquesta intervenció també es té previst modificar 

l’aliniació de la vorera del costat nort del carrer Pintor Borràs, 

facilitant l’aparcament en bateria.

L’import total del projecte sol·licitat a Generalitat Valenciana 

és de 668.847,66 € i amb ell, «a banda d’acabar amb un 

problema de seguretat, s’aconseguiria recuperar i posar en 

valor una part de la muralla contestana, avançant-se així, al 

compliment d’una de les mesures previstes al Pla Director 

d’aquesta», explica la regidora d’urbanisme, Eugenia Miguel, 

que es mostra molt esperançada amb aquest projecte.

Cocentaina obri el termini d’ ajudes  C’CREA 2022  per al 
suport econòmic de la creació empresarial i l’emprenedurisme
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de l’any 2011 el departament de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Cocentaina va 

ser pioner en concedir un programa d’ajudes a 

emprenedors que iniciaven noves activitats econòmiques a 

la localitat, per tal d’ajudar a fer front a les dificultats inicials. 

Tant el  requisits com les quanties i les bases reguladores han 

anant adaptant-se a les necessitats  de la situació econòmica 

i social de la comarca.

C’CREA 2022, té com objectiu es el foment de la creació 

i assentament de empresses al municipi, així com la 

diversificació econòmica de l’activitat industrial, per tal de 

aconseguir la inserció laboral de desocupats.

El programa continua generant una grata expectació 

per part d’altres localitats  que veuen amb bons ulls la 

innovació que cada anualitat presenta  el projecte comú de 

dinamització econòmica local.

Recordem que a més de les quanties bàsiques, de 1.500 

€ per a projectes que justifiquen en despeses un mínim de 

5000€ i de 3000€ per a aquells projectes que justifiquen 

despeses mínimes de 15.000€, hi ha un paquet de quanties 

complementàries socials, les quals incrementen aquestes 

ajudes en 500€ en cas de complir qualsevol dels següents 

requisits: dones, menors de 30 anys, majors de 45 anys o 

discapacitat almenys del 33%.

També com a quantia complementària econòmica 

sectorial, s'incrementen en 500€ si compleixen algun 

dels següents requisits: activitats de disseny industrial, 

agroalimentari, productes ecològics, marques de qualitat, 

productes típics, noves tecnologies, turisme, treballs 

forestals, activitats mediambientals i de serveis per a la 

conciliació familiar.

Així mateix, aquesta quantia és aplicable a la instal·lació 

d'activitats en el barri antic del municipi o en el barri de 

conservació de Fraga, les quals queden delimitades en el 

llistat que es regula en les bases.

La regidora de Promoció Econòmica, Paqui Ruiz, anima a 

totes aquelles persones que han creat la seua empresa com 

a nova activitat a Cocentaina durant l'anualitat 2021/2022 al 

fet que sol·liciten aquestes ajudes, sempre que complisquen 

amb els requisits de les bases reguladores d'aquestes.

El termini de presentació de sol·licitud d’ajudes, serà  de 

10 dies hàbils  comptats des de l’endemà de la  publicació  

de l’extracte de la convocatòria en el Bulletì Oficial de la 

Província d’Alacant

Al Departament de Promoció Econòmica de l’ajuntament 

de Cocentaina (Cr Sant Cristòfol, 6-8) es pot resoldre 

qualsevol dubte al respecte.

 T  965590051 extensió 264

 M  peconomica@cocentaina.org

 W   https://www.cocentaina.es/ca/programa-ccrea
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Cocentaina va modificar els horaris dels serveis de neteja 
viària  per prenvindre els colps de calor
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de la setmana del 20 de juny, els horaris dels serveis 

es van avançar en una hora, passant a començar la 

jornada laboral dels treballadors en l'horari d'estiu a les 

6.00 hores, amb la finalitat d'evitar que els operaris estiguen 

exposats a les hores de temperatures més elevades. Així 

mateix, i durant la setmana passada, es va acordar que els 

treballs de desbrossament i bufat d'elements en calçades i 

voreres, no es realitzaran després de les 11.00 hores.

En l'horari de servei de vesprada, s'anul·la l'escombratge 

manual i qualsevol activitat que puga comportar un risc per 

a la salut dels treballadors de neteja viària, a causa de les 

altes temperatures, passant alguns efectius a reforçar el torn 

del matí, de manera que queden així a les vesprades tan 

sols serveis que puguen realitzar-se mitjançant maquinària 

motoritzada, excepte les labors que puguen sorgir derivades 

d'alguna emergència.

La regidora delegada de RSU i Neteja Viària, Paqui 

Ruiz, posa l'accent principalment que en aquests dies 

especialment calorosos, a causa de l'onada de calor que 

s'estén per tot el territori nacional, és quan hem de demostrar 

més encara el nostre civisme, facilitant en la mesura que 

siga possible la labor del personal de neteja, especialment 

en les zones menys accessibles de la població, en les quals 

l'escombratge es realitza manualment, ja que la salut i el 

benestar dels treballadors és la nostra major preocupació.

NP Ajuntament de Cocentaina

L
a corporació municipal va aprovar per unanimitat al ple 

extraordinari d’ahir l’inici del procediment de l’ordenació 

detallada de la unitat d’execució denominada Textiflok 

al Pla General de Gestió Urbana del municipi.

Amb aquesta acció s’inicien els tràmits per a desenvolupar 

aquesta unitat d’execució, l’última que queda dins del 

municipi pendent de desenvolupar i que comportarà la 

millora de la xarxa viària exterior, completar la urbanització 

que queda pendent de desenvolupar i gestionar la cessió de 

les dotacions públiques previstes en el Pla General a favor 

de l’Ajuntament de Cocentaina, que es corresponen amb 

l’edificació de la nau industrial de Textiflok així com una zona 

verda que es disposarà al voltant de la mateixa.

Aquest projecte du treballant-se des de fa mesos per part 

de la regidoria d’Urbanisme conjuntament amb els propietaris 

dels terrenys per tal d’obtindre els informes  favorables de les 

diferents Conselleries que tenen competències en aquesta 

matèria com són la Conselleria de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat i la Conselleria de Cultura i Patrimoni, ja 

que l’edificació corresponent a la nau industrial i la vivenda 

que queda dins l’àrea de modificació, estan  catalogades 

amb grau de protecció estructural, per tant s’han de 

respectar les façanes i volums tal com indiquen les normes 

urbanístiques.

La regidora d’Urbanisme, Eugenia Miguel, desgrana que 

«s’enceta ara una possibilitat preciosa per a reconvertir la 

zona en un espai verd per al gaudi de la ciutadania, amb 

un edifici de grans dimensions a disposició de l’ajuntament 

i altre espai on, problablement, s’intal·larà una important 

marca comercial». Afig també, que des del consistori estan 

treballant ja en algunes idees per al futur edifici municipal 

però que «de moment són molt embrionàries perquè la 

inversió en obra serà important a l’hora d’adequar tota la 

zona».
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Activitats de la UDP El Comtat
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 29 de juliol, l’Associació de Jubilats i 

Pensionistes de Cocentaina, va organitzar un sopar 

de germanor als jardins del Centre Social, on van 

participar un gran nombre de socis i sòcies, que van voler 

compartir tots junts, una vetlada alegre i divertida, en una 

nit calorosa i bascosa, la qual, no va ser obstacle per a què 

l’harmonia i l’alegria que caracteritza a la gent major, fora 

la gran protagonista de la nit.

La vetlada va finalitzar d’una manera molt animada, com 

no podia ser d’altra manera, amb ball per a tots, on totes i 

tots van mostrar les seues habilitats amb el ball; demostrant 

una gran agilitat de moviments, tots ells acompanyats d’unes 

coreografies molt ben harmonitzades.

Igualment, el dia 31 de juliol, el saló d’actes del Centre 

Social, es va vestir de gala per a celebrar, “la festa eivissenca”. 

Després de dos anys sense poder-la celebrar, a causa de 

la pandèmia, enguany per fi hem pogut tornar a reprendre 

aquesta singular i animada festa. La sala es va enllumenar, 

amb la claredat de la indumentària clàssica eivissenca, de 

tot el nombrós públic assistent a l'acte. Finalitzant aquesta 

alegre i divertida vetlada amb música per a tots, com ja és 

habitual en aquestes celebracions.

Aquests actes van ser com a cloenda de totes les activitats 

celebrades en el curs, 2021-22. Quan vostés tinguen en les 

seues mans aquest article, ja estarem a punt de començar 

el nou curs 2022-23. La junta directiva encapçalada per la 

seua presidenta Milagro Carbonell, els convida i els anima 

a participar en tots els actes i activitats que es practiquen, 

organitzats per l’Associació.

Nuestra sostenibilidad
Cooperativa Agrícola Católica   COOP. V.

D
esde todos los puntos de vista caminar por la senda 

de la sostenibilidad medioambiental figura en el 

ADN de todas las personas que intervienen en el 

campo, de todos los sectores económicos que intervienen 

en el desarrollo de la humanidad, sin duda la agricultura 

desempeña un papel fundamental y puede afirmarse que 

la existencia de una agricultura sostenible es condición 

necearía para el desarrollo de la humanidad.

Esta sostenibilidad es un eje sobre el que siempre 

han girado las actuaciones de nuestra cooperativa, 

sostenibilidad económica que requiere que la agricultura 

sea económicamente viable, sostenibilidad sociocultural que 

nos exige que la actividad agraria sea social y culturalmente 

aceptable y sostenibilidad medioambiental que requiere 

que la agricultura sea compatible con el mantenimiento 

de procesos biológicos en que se fundamentan los   

ecosistemas naturales

Dentro de estas actuaciones y con el apoyo de las 

instituciones valencianas hemos completado recientemente 

otra instalación fotovoltaica que da servicio a nuestras 

instalaciones y que se sumará a la ya existente en la 

almazara   y a otra que consume el hueso de nuestras 

aceitunas molturadas en la calefacción de la bodega de 

nuestra almazara.
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“El judici de l’aigua” de l’escriptor contestà JuanFran 
Ferrándiz guardonada amb el premi “Los cerros de Úbeda”
Redacció

E
l mes d'agost es feia públic la fallada del premi “Los 

cerros d'Úbeda” a la millor novel·la històrica publicada 

en 2021 del Certamen Internacional de novel·la 

històrica d'Úbeda.

El jurat, compost per 42 membres, procedents de totes les 

comunitats autònomes d'Espanya, l'Argentina i l'Uruguai, ha 

fallat per àmplia majoria que “El judici de l'aigua” de Juan 

Francisco Ferrándiz, és la millor novel·la històrica publicada 

a Espanya en 2021, d'entre les cinc finalistes que van arribar 

a la deliberació final. Les 5 novel·les històriques finalistes 

que van aspirar amb guanyar el premi d'aquest any 2022 

eren: “Noticias del gran mundo”, de Paulette Jiles (Editorial 

Almuzara); “Pelayo”, de José Ángel Mañas (Editorial La 

esfera de los libros); “Spiculus”, de Juan Tranche (Editorial 

Suma de letras); “El juicio del agua”, de Juan Francisco 

Ferrándiz (Editorial Grijalbo) i “Lordemano”, de José Zoilo 

(Ediciones B).

El jurat ha considerat que “El judici de l'aigua” és una 

novel·la escrita amb una gran intensitat que t'atrapa des 

del primer moment. És molt nova quant al plantejament 

triat sobre la cerca i la recuperació del dret romà enfront 

de la superstició, la por i la foscor de la Catalunya del Segle 

XII. Aconsegueix que alguna cosa en aparença tan llunyà

com el dret i les lleis locals de la Baixa Edat mitjana siguen 

per al lector atractius, fascinants i molt entretinguts. L'autor 

l'aconsegueix amb una ambientació impecable i una trama 

ben ordida. Excel·lentment escrita, amb un estil directe que 

aporta intensitat i veritat a la trama, els capítols són curts, el 

ritme és excel·lent, els personatges estan ben perfilats, les 

seues motivacions són clares. Hi ha intriga, hi ha misteri, 

acció i romanç. Enfront d'altres novel·les històriques que es 

queden en una simple trama negra o romàntica, aquesta 

novel·la va més enllà en la seua originalitat, el tema del dret 

i els canvis que la seua aplicació produeix en la societat 

medieval li afigen un valor molt per damunt de la resta de 

les novel·les del gènere històric. 

L’escriptor contestà JuanFran Ferrandiz assenyalava que 

“encara que semble que cada alegria en aquest ofici caiga 

del cel, la veritat és que sempre he tingut la sensació que 

tot m'ha costat molt. Em va costar molt arribar a publicar, 

guanyar-me a poc a poc als meus lectors, publicar a 

l'estranger... Per això, rebre el premi d'un certamen de 

prestigi internacional m'emociona especialment. De veritat, 

és un honor i ja estic ansiós de poder acudir al certamen i 

compartir el guardó amb tots els assistents.”
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Visita Mare de Déu dels Desemparats
Redacció

E
l dimecres 3 d’agost, la imatge peregrina de la Mare 

de Déu dels Desemparats va visitar Cocentaina, una 

visita esperada i que s’emmarca dintre dels actes del 

centenari de la Coronació de la Mare de Déu dels valencians 

i valencianes.

Durant tot l’any ha estat recorrent cada diòcesi de la 

Comunitat i just la primera setmana d’agost, el Maremòbil 

va vindre a tots els pobles que conformen l’arxiprestat Mare 

de Déu del Miracle.

La jornada va començar en una Missa al monestir de la 

Mare de Déu, oficiada per frai Fernando Fuertes. Després, al 

voltant de les 9:30h del matí, la Imatge peregrina entrava en 

el Pla entre aplaudiments dels qui allí esperaven a la Verge. 

El Maremòbil va parar just davant les portes del Monestir i 

on els devots i fidels van fer una oració a la Verge. 

Després, hi va haver temps per a poder retratar-se i 

guardar eixe moment en mil imatges.

La visita va continuar cap a L’Alcúdia on també va ser 

esperava i venerada i diferents pobles de la comarca.
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Les confraries contestanes encaren ja el nou curs amb 
els canvis de junta corresponents
Redacció

T
res són les confraries que restaven per conéixer els 

seus nous presidents: Confraria del Carme, confraria 

de l’Ecce Homo i la confraria de Jesús de l’Hort. Doncs 

bé, durant aquest mes d’agost ja s’han fet públics els nous 

presidents i junta que s’encarregaran de dur endavant dites 

entitats durant un període de tres anys.

Recordem que la confraria del Crist dels Llauradors farà el 

seu canvi de junta el dissabte 1 d’octubre amb Xelo Carbonell 

i Kike Pascual com a presidents i que ens resta per renovar 

també la junta de Festes, que durant aquestos tres anys ha 

estat presidida per Juan Francisco Masanet

Pepa cuesta, presidenta de la Confraria del Carme per al 

període 2023-2025.

La Confraria de la Verge del Carme de Cocentaina, han fet 

pública la nova junta directiva per al període 2023-2025.

La presidenta votada per unanimitat és Pepa Cuesta 

Desamparados. L’acompanya en el càrrec el vicepresident 

Sergio Moncho Moya.

La resta de vocals de la junta la componen: Ana Callado 

González, María Julia Lloret Verdú, Mª Carmen Brotons 

Trenzano, Concha Ibáñez Lucas, Mª Carmen Botella 

Vicent, Sara Garrido Pérez, Carmen Mª Sanchís Fenollar, 

Josep Pérez Pérez, Ángel Colomina Jordá, Ramsés Mullor 

Desamparados, Cristian Barrachina Pastor, Vicente Ferri 

Galera, Pablo León Vidal i Adrián Moncho Albadalejo.

Mari Angeles Pascual Jover i Juan Ramón Carbonell nous 

presidents de la confraria del Ecce Homo

Una altra de les confraries que presenta canvi de junta és 

la de l’Ecce Homo. En aquest cas, tocava fer el canvi l’any 

passat però a causa de la pandèmia es va decidir prorrogar 

la junta un any més perquè pogueren ajudar en l’organització 

des de la confraria, de la Setmana Santa contestana. Doncs 

bé la nova junta està conformada per Mari Angeles Pascual 

Jover i Juan Ramón Carbonell Reig com a presidents. La 

resta de la junta la completen: Alexis Agulló Borrell, Juan 

Carlos Sanjuanbaustista Verdú, Robert Pérez Cortés, José 

Alberto Agulló Brotons, M. Dolores Sansalvador Botella, 

Chelo Brotons Figuerola, Mitos Barrachina Jover i Rosa 

Maria Juan Carrión.

Juan Enrique García Aznar i María José Jover Pozuelo nous 

presidents de la confraria del Jesús de l’Hort

I l’última confraria que feia públic els seus nous membres 

va ser la confraria de Jesús de l’Hort (la que trobem al 

convent dels Pares Franciscans).

En aquest cas la presidència recau en Juan Enrique 

García Aznar i en María José Jover Pozuelo. Durant tres anys 

estaran acompanyats per: Ana Montava Ripoll, Demetrio 

Vicent Lluch, Anaís Penáguila Alós, Juan Carlos Marín 

Magaña, Mari Gloria Jover Pozuelo, Amadeo Gironés Palací, 

Beatriz Cortell Soler, Juan José Pérez Llorens, Mª Luisa 

Juan Casasempere, Joaquin Barrachina Jover, Verónica 

Jover Vendrell, Fernando Jover Àvila, Eva Sandín Cortés i 

Joaquín Bravo Valls.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

OFICINA D'INFORMACIÓ DEL PAISATGE PROTEGIT DEL 

SERPIS.

Recentment s'ha obert una oficina d'informació del 

Paisatge Protegit del Serpis a Cocentaina, està situada en 

l'Oficina Tècnica en la primera planta, amb un horari d'atenció 

al públic els dimecres i divendres de 9.00 a 14.00h. Entre els 

seus objectius es troba promoure l'educació ambiental entre 

els diferents centres educatius del municipi i la ciudadania 

en general; les visites guiades en el paisatge protegit del 

Serpis tenen com a objectiu formar i sensibilitzar al visitant 

sobre els valors naturals i culturals de l'espai natural protegit, 

sobre aspectes generals de la naturalesa i el medi ambient i 

sobre les normes i comportaments en la naturalesa, respecte 

al medi ambient, i en concret el paisatge protegit.

El Paisatge Protegit del Serpis, amb aproximadament 

12.000 ha, pertany al conjunt d'espais naturals protegits 

de la Comunitat Valenciana des de l'any 2007.Afecta 

territorialment als termes municipals d'Ador, Alcocer de 

Planes, Alcoi, Almoines, Beniarjó, Beniarrés, Beniflá, 

Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gandia, l'Alqueria 

d'Asnar, l'Orxa, Muro de Alcoy, Palma de Gandía, Plans, 

Potries, el Real de Gandia i Vilallonga 

En l'actualitat, no obstant això, el riu discorre per municipis 

amb una intensa activitat econòmica, social i territorial, 

la qual ha de fer-se compatible amb la conservació i l'ús 

sostenible dels valors ambientals. 

Dades contacte: 

Telèfon:669 08 96 92 

E-mail: paisatge_serpis@gva.es 

DIA MUNDIAL SENSE COTXES, 22 DE SETEMBRE

El 22 de setembre és el Dia Mundial sense Cotxes, 

una iniciativa que tracta de potenciar el transport públic, 

la bicicleta o els desplaçaments a peu com a mètodes 

alternatius al cotxe; així com de conscienciar als ciutadans 

sobre els efectes que els automòbils tenen en el medi 

ambient.

Tampoc cal oblidar els problemes que causen els cotxes; 

els embusos, el soroll o un estil de vida sedentari basat en 

el desplaçament a quatre rodes. Els ciutadans han perdut 

l’espai del carrer, la qual cosa ha afectat a les relacions 

socials. Els vehicles actuals perpetuen el model energètic 

basat en els combustibles fòssils. 

 Les persones haurien de ser els veritables protagonistes 

de les ciutats, i no els cotxes que fan dels seus carrers llocs 

insalubres. I no hauria de ser una pràctica estranya.

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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Obert el termini d’inscripció per al Trail Fira de Tots Sants 
de Cocentaina
NP Comunicació Fira de Cocentaina

E
l Trail Fira de Tots Sants de Cocentaina, organitzat 

per l'entitat esportiva Soca-Run Club d’Esports de 

Muntanya amb el suport de la Fira de Cocentaina, 

va obrir el dilluns, 1 d'agost el termini d'inscripció per a la 

carrera que se celebrarà diumenge que ve, 6 de novembre 

de 2022, a les 09:00h, i en la qual podrà participar qualsevol 

persona, major d'edat, sense distinció de sexe o nacionalitat.

Les inscripcions es podran realitzar a través dels següents 

mitjans:

-Inscripció anticipada a través d'Internet en:

https://sportmaniacs.com/es/races/v-trail-fira-de-tots-

sants

-Inscripció el mateix dia de la prova, fins a mitja hora 

abans de l'inici d'aquesta, amb la condició de no superar 

el límit de participants.

Només s'admetran 500 participants sumant les tres 

modalitats, de manera que arribat a aquest límit NO 

s'admetran més inscripcions, ni de forma anticipada ni el 

mateix dia de la prova.

Aquest esdeveniment esportiu consta de tres carreres: 

Trail Llarg, de 20km de recorregut; Sprint Trail de 8km i 

Marxa no competitiva de 8 km. El recorregut compta amb 

dos traçats diferents, discorrent tots dos, en la seua gran 

majoria, pel Parc Natural de la Serra de Mariola. El traçat 1, 

per a la Carrera de 20km, té un desnivell aproximat de 1.140 

metres de desnivell positiu, mentre que el traçat 2, per a la 

Carrera de 8km i la marxa no competitiva, s'ha dissenyat amb 

un desnivell aproximat de 515 metres de desnivell positiu.

L'import de la inscripció serà, per al recorregut de 20km, 

de 16€ la inscripció anticipada, 20€ el mateix dia de la 

prova. i de 13€ la inscripció anticipada, 16€ el mateix dia 

de la prova, per al traçat de 8km i marxa no competitiva.

Tant l'eixida com la meta es localitzen en la Plaça del Pla 

de Cocentaina. Tota la informació de la carrera, inclosos els 

diferents recorreguts es poden consultar els recorreguts en 

la web del Trail Fira de Tots Sants:

http://trailfiradetotssants.com/

Des de la seua creació, en 2016, el nombre de participants 

en cada carrera ha anat en augment, convertint-se en un 

referent dins de les carreres de muntanya a nivell provincial 

i autonòmic, acollint corredors de més de 40 localitats 

diferents tant dins com fora de la Comunitat Valenciana. 

Després de dos anys d'aturada forçosa a causa de la 

pandèmia de Covid19, el Trail Fira de Tots Sants espera 

enguany tornar a situar-se en xifres de l'última edició de 

2019, quan per primera vegada en la història del certamen 

es va penjar el cartell de ‘complet’.
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El Fòrum tenim necessitat de continuar la nostra tasca, 
perquè després de les vacances i les nostres festes, el fet 
de recordar per fer justícia
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

A
quest mes de setembre el FÒRUM juntament amb, 

CAMDE-PV i Col·laborer els Ajunt. de Cocentaina, 

Muro i Alcoi i Patrocina: XMH- FVMP + GVA (CPTCQD). 

Realitzarem les I JORNADES DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

A  L'ALCOIÀ I EL COMTAT, DEL 22 DE SETEMBRE AL 7 

D'OCTUBRE DEL 2022. Seran unes jornades que el Fòrum  

per consolidar-se com a associació memorialista no, només 

de Cocentaina, sinó en l'àmbit de les comarques, seran 

quatre activitats als municipis de Cocentaina, Muro i Alcoi. 

Conferències, exposicions i documentals, esperem tindre la 

participació ciutadana i suport constitucional perquè l'èxit 

corresponga a la qualitat de les jornades.

Cocentaina: 22 de setembre. Centre Cultural el Teular.

19:00 h. Inauguració de l'exposició “No tindreu pau després 

de la guerra”, Diputació de València. A càrrec de Àlex Barber, 

president del FÒRUM. Amb la intervenció: Representant 

FVMP. Gabriel Tomás, alcalde de Muro. Antoni Francés, 

alcalde d'Alcoi. Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina. 

En acabar, es celebrarà un àpat ambals assistents.

Muro: 23 de setembre. Espai d'Art Arpella.

19:30 h. Salutació de benvinguda de l'alcalde de Muro.  

Inauguració de l'exposició a Paco Aura Boronat “Últim 

deportat a Mauthausen”, Ajuntament d'Alcoi. A càrrec 

d’Àngel Beneito i Paco Blay, biògrafs de Paco Aura. 20:00 

h. Conferència: Història i arqueologia del camp d’Albatera.

Felipe Mejías López, arqueòleg i director del treballs al 

camp de concentració d'Albatera. Presenta:  Àlex Barber, 

president del Fòrum.

Cocentaina: 29 de setembre. Centre Cultural el Teular.

19:30 h. Projecció del documental “Els àngels caiguts”, 

produït per la (CQD). Intervenen: Rosa Brines, guionista 

i directora del documental. Cándido Polo, psiquiatra i 

historiador.

Presenta i modera: Josep Company, membre del Fòrum.

Alcoi: 7 d’octubre. Espai Àgora.

19:00 h. Salutació de benvinguda de l'alcalde d'Alcoi. 

Conferència: “La nova llei de memòria democràtica”. 

José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal 

Suprem. Modera: José Ramón Juániz, jurista, expert en 

Drets Humans.

20:00 h. Clausura de les jornades: Francesc Jover, 

vicepresident del Fòrum. Representant FVMP. Àngel González, 

president de CAMDE-PV. Rosa Pérez, consellera GVA.

Fossa comuna núm. 27 cementiri d’Alacant

El Fòrum acompanyarem als familiars de RAFAEL 

FERRER AGULLÓ, "BOLENGO". Que el passat 11 d'agost, 

cinc dies del 82é aniversari de l'assassinat, la família ha 

visitat la fossa comuna núm. 27 dons és possible, segons 

la documentació del cementiri d'Alacant, que es troba el 

cos, amb una subvenció de la (GVA), les explicacions de 

les responsables de les excavacions  han estat essencials 

perquè la família continuen amb l'esperança de trobar-se 

i recollir el cos del seu avi, moltes gràcies a tots els que 

participen en el projecte.

14 de març de 1892 - Alacant, 7 agost de 1940. Llaurador, 

Militància: PSOE, UGT. Jutjat a Alacant; condemnat a mort; 

reclusió a les presons de Cocentaina, Alcoi (Suec) i Alacant; 

afusellat.

El juny del 1935, Rafel Ferrer Agulló era regidor de 

l'Ajuntament de Cocentaina. El 19 de novembre de 1936, 

va prendre possessió com a membre CMC. Treballava les 

seues pròpies terres. Va ser el primer que va posar totes les 

seues terres en mans de la socialització, va obrir una escola 

nocturna a Fraga, on feia classes  als infants i adolescents 

que treballaven al camp.

Rafael per precaució se’n va anar a Fuenteálamo 

(Albacete) a casa d’uns parents. Un falangista local, FS, va 

anar en un taxi detindre-lo.
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El poble opta per la revolució (14)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l Fòrum de la Memòria vol manifestar la seva actitud 

front aquell moment que és rebel·laren contra la 

República una part de l’exercit. Volem invitar els 

ciutadans a pensar i reflexionar aquell  fet sense cap tabú. 

La garbera de paperassa escrita que hi ha d’aquest tema, i 

la que podem veure a les xarxes socials, pot acostar-nos a 

descobrir allò que s’acosta prou a la veritat. Es qüestió d’estar 

interessats en el que va ser la República i el franquisme. 

Hem repetit moltes voltes les coses que se’ns han ocultat 

o tergiversat d’aquest tema. El 19 de juliol de 1936, quan

encara no estava gens clar ni concís el que passava, les 

primers reaccions que van haver-hi a pobles i ciutats 

fou crear el seu propi Comitè de Defensa Revolucionària 

(CDR). Ens sembla que actuaven més per intuïció que pels 

coneixements què tenien de la situació. Tot estava molt 

confús i potser eren guiats pels remors que corrien de boca 

en boca durant els mesos anteriors. 

Una cosa pareixia clara: l’aparell de la República va quedar 

relativament lliure. Fou una part minoritària la que havia 

sucumbit, perquè ací el contacte amb el govern legítim no 

s’havia tallat. A més, la reacció del govern va ser immediata 

posant tot el seu poder contra l’agressió feixista. Aprofite per 

dir que en aquests casos, els partidaris dels Drets Humans, 

mai utilitzen tot el poder que tenen. 

Les memòries de Juan Garcia, diuen haver nombrat el CRD 

i que tot seguit anaren a l’Ajuntament i el alcalde els oferí 

que s'instal·laren allí. De fet, prengueren el poder municipal 

i a partir d’ara governarien i gestionarien el municipi. 

La primera consigna republicana era controlar les forces 

que s’havien rebel·lat, confiscar les armes que pogueren i 

fer avortar la rebel·lió. La comunicació solament era telèfon 

i telègraf i suposem que tot quedaria bloquejat. No és difícil 

imaginar moments d’impacient espera i tensió als carrers. 

Potser hi hagué algun enfrontament verbal de caràcter 

personal.

L’estiu de 1936 la República havia il·legalitzat grups 

feixistes per la seva acció violenta. Sembla que la rebel·lió 

estava amplament preparada i cal destacar d'aquest 

temps la radicalitat que optaren els membres del Front 

Popular. També foren radicals les masses, les que eren 

tant eufòriques feia cinc anys. Potser la pròpia decepció a 

tantes esperances va motivar el clima general de defensa 

radical a la República. Podíem dir que el poble va ocupar 

el poder al carrer en un moment que s’havien de prendre 

decisions ràpides.

Quan quedaren definits clarament els territoris on 

estava cada bàndol, Espanya va quedar en dues zones: la 

republicana i la «nacional»; nom que va adoptar el govern 

de Burgos. El nostre País Valencià, entre altres, va quedar 

a la zona republicana, on no havia tingut èxit la rebel·lió.

Hi havien els components adequats perquè la situació 

es descontrolara. Podem entendre que en aquell moment 

hi hauria molta gent desconcertada que difícilment podria 

contindre la ràbia. Circulava pels carrers un clima adequat 

per cometre errors. Podem també deduir les masses que 

veien en perill els seus legítims drets que a tothora recordaven 

els pamflets i mitjans d’informació de la República.

Tot un món s’enfonsava inexplicablement al voltant 

d’un veïnat  que s’havia il·lusionat en un canvi de vida, 

més moderna més equitativa, més digna... Que pensaven 

en aquell moment les classes populars que havien optat 

per la República? Vist ara de lluny no entenem com un 

dels bàndols es va rebel·lar contra els guanyadors d’unes 

eleccions legítimes. Hui sabem amb certesa que mai podem 

allunyar-nos i bandejar els Drets Humans que són referents 

insuperables per construir una societat en pau. 

Com podem imaginar-nos va esclatar una autèntica 

revolució on les exaltades masses i el govern del Front 

Popular va creure que calia defensar la legalitat. No hi havia 

altra forma: rendir-se o fer front violentament. Es va optar 

per la defensa armada i revolucionària contra el feixisme. És 

quan la República va quedar totalment desbordada sense 

poder imposar un mínim d’ordre al mig de tanta confusió.

Aquell estiu i tardor es van cometre a la rereguarda 

republicana el major crims de capellans i polítics 

conservadors. A més, greus  destrosses d’esglésies.  
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FPA Beniassèn Cocentaina-Muro ha obert el període de 
matriculació del mes de setembre

A 
partir del dimarts dia 6 de setembre, el centre de 

formació de persones adultes FPA Beniassèn de 

Cocentaina i Muro, va orbir el període de matriculació 

de setembre per al curs 2022-2023. 

La informació completa amb els horaris de tots els tallers 

i els fulls de matrícula s’han d’arreplegar en qualsevol dels 

dos centres o s’han de descarregar de la pàgina WEB https://

portal.edu.gva.es/fpabeniassent, tot i això, FPA Beniassèn 

recomana, que abans de formalitzar el pagament de la 

matrícula, l’alumnat vinga al centre per a informar-se sobre 

les places que queden, ja que alguns tallers es van completar 

amb la matrícula del mes de juliol. 

El centre manté i amplia l’oferta educativa del curs anterior, 

ja que, per una banda recupera el 100% dels grups anteriors 

a la pandèmia, i per una altra ampliarà l’oferta educativa 

amb un taller de meditació a Cocentaina, i amb el programa 

‘Educa en digital’ promogut per la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Govern 

Valencià. 

Per a resoldre qualsevol dubte, l’equip directiu recomana 

posar-se en contacte amb el centre en els telèfons 

965533650 de Cocentaina i 608563587 de Muro. 

FPA Beniassèn recorda tots els models de formació 

que oferix: 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...). 

L’equip directiu recorda que les classes per a tots els grups 

i per a tots els ensenyaments començaran a partir del dia 

19 de setembre en l’horari que corresponga a cada grup.
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U
n any més, des dels programes TAPIS i PAC 

del Departament de Benestar Social de 

l'Ajuntament de Cocentaina, ens adherim a 

la campanya de la Confederació de Salut Mental 

d'Espanya que ha elegit, per votació popular, el 

lema per al Dia Mundial de la Salut Mental 2022: 

«Dona-li like a la Salut Mental. Pel dret a créixer en 

benestar», que se celebra el pròxim 10 d'octubre.

Com en anys anteriors, la Confederació ha obert 

un procés de votació popular en línia, que va 

començar el passat 19 de maig i va acabar el 26 

de maig, per a seleccionar una de les cinc opcions 

presentades per a aquesta edició, que ha estat 

molt renyida.

Igual que en edicions anteriors, SALUT MENTAL ESPANYA 

atén el tema proposat per la Federació Mundial de la Salut 

Mental (WFMH), la salut mental i el benestar per a totes les 

persones com una prioritat global, encara que, en aquesta 

ocasió, s'ha centrat el focus en la infància i en la joventut, dos 

grups de població als quals no se sol prestar massa atenció 

en matèria de salut mental i, a més, dels més afectats per 

la pandèmia.

L'adolescència i la primerenca joventut és, per a qualsevol 

persona, una època de constants canvis en tots els ordres. 

La consciència, el llenguatge, el pensament, l'afectivitat, la 

percepció, l'atenció, el judici i la intel·ligència es troben en 

ple desenvolupament. 

Una gran part dels trastorns mentals tenen la primera 

aparició entre els 14 i els 20 anys. No obstant això, és 

comú veure xiquets amb 5 anys que ja evidencien trastorns 

d'ansietat i fòbies.

Sabem que els trastorns d'ansietat apareixen ja en xiquets 

de 5 anys i que els trastorns de conducta alimentària són 

cada vegada més freqüents en adolescents de 13 i 14 anys.

Disposar d'un rang d'edat en el qual determinades 

condicions clíniques comencen a ser predominants ens pot 

ajudar en diversos fronts. El primer, en la prevenció. El segon, 

en una millor atenció i resposta en tots els àmbits: social, 

mèdic, educatiu, psicològic, etc. Tots som susceptibles 

de desenvolupar un problema de salut mental, els xiquets 

inclosos.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 

cinquanta per cent de les malalties mentals comença als 

14 anys i les tres quartes parts ho fan sobre els 20-24 anys.

Les malalties i els trastorns mentals abasten diverses 

tipologies i espectres de gravetat. Moltes vegades 

s'entremesclen els uns amb els altres, apareixen en un 

moment puntual de la nostra vida o, potser, són una 

constant. Siga com siga, hi ha alguna cosa que sempre 

hem de considerar. Cada persona és única i cada individu 

presenta una realitat pròpia que cal comprendre.

Malgrat això, hi ha patrons i aquests fets que tendeixen a 

repetir-se en la població són els que permeten a la ciència 

establir millors diagnòstics. D'aquesta manera, treballs de 

recerca tan recents com el que ha realitzat la universitat 

de Cambridge en col·laboració amb el College de London, 

la universitat de Pàdua a Itàlia i la de Toronto al Canadà, 

assenyalen una cosa important.

Ara, disposem d'uns percentils que ens adverteixen 

en quins moments temporals comencen a manifestar-se 

determinades condicions psicològiques. 

Vegem, per tant, les cohorts d'edat per a cada condició 

psicològica:

Trastorns del neurodesenvolupament (trastorn d'atenció 

amb hiperactivitat (TDAH), trastorns de l'aprenentatge, de 

la comunicació o el trastorn d'espectre autista (TEA): de 

mitjana, apareixen als 5 anys i mig.

Ansietat i fòbies: 5 anys

Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia, 

fartades…). Apareixen ja als 14 anys.

Trastorn obsessiu compulsiu (TOC): 14 anys.

Els trastorns per estrés solen aparéixer als 15 anys.

Trastorns de l'estat d'ànim: 20 anys.

Addiccions: 19 anys.

Trastorns de la personalitat: 20 anys.

Esquizofrènia: 19-21 anys.

Saber a quines edats apareixen els trastorns de salut 

mental no és mera curiositat, és de rellevància clínica. Ho 

és perquè estudis com aquest ens demostren que estem 

descurant els nostres adolescents. Moltes vegades, atribuïm 

determinades conductes als problemes de l'edat, a la 

maduració de la personalitat en la qual, segons molts, són 

comuns els alts i baixos, les crisis, les angoixes…

Pensar que el que li passa a la nostra filla de 14 anys «és 

només una fase» o això que diu o fa el nostre fill de 15 és 

«cosa de l'edat i que ja se li’n passarà» és un error.

Una dada que ens demostren bona part de les 

investigacions és que prop del 50% dels trastorns de l'edat 

adulta van tindre el seu inici en l'adolescència. Descurar 

l'ansietat del xiquet de 7 anys pot fer que amb 15 caiga, per 

exemple, en conductes autolesives o conductes de porga 

(fartades i vòmits posteriors). Més tard, correrà el risc de 

desenvolupar una depressió major.

En essència, l'atenció a la infància i a l’adolescència 

en matèria de salut mental és un pilar imprescindible en 

qualsevol societat avançada. El xiquet i el jove que són 

atesos i ajudats de manera efectiva, adequada i integral 

tenen més possibilitats de convertir-se en adults feliços, 

amb eines adequades per a afrontar els problemes de la 

vida. Per això, ens sembla tan important el lema d'enguany, 

ja que els joves són el futur.

Igual que en edicions anteriors, l'objectiu és interpel·lar 

i involucrar en la cura i en la protecció de la salut mental 

des de la primera infància, no sols a institucions i agents 
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decisors, sinó també a joves i a adolescents, com també 

a familiars amb xiquetes i xiquets de curta edat, i a les 

comunitats educatives, perquè paren atenció a la salut 

mental i li atorguen la importància que té en la vida de les 

persones, pràcticament des que naixen.

A partir d'aquesta premissa, integrants del Comité Pro Salut 

Mental En Primera Persona de SALUT MENTAL ESPANYA 

i de la Xarxa Estatal de Dones de la Confederació, així com 

de l'equip tècnic de la Confederació, han treballat per a 

proposar els cinc lemes que s'han disputat les votacions.

Finalment, «Dona-li like a la salut mental. Pel dret a créixer 

en benestar», ha sigut l'eslògan triat i el que SALUT MENTAL 

ESPANYA i les entitats que en formen part empraran per 

a elaborar la campanya que commemorarà el Dia Mundial 

de la Salut Mental.

«Una bona salut mental comença en la infància i en la 

joventut» és el lema que ha quedat en segon lloc, amb el 

28% dels vots, seguit de «Salut mental. El sistema necessita 

reiniciar-se», amb un 19,8%, «Per una educació emocional 

en infància i joventut», amb el 14,4%, i «Protegeix la 

infantesa, només n’hi ha una. Crear una societat de visibilitat 

i escolta és possible!», que ha aconseguit el 8,4% dels vots.

Les activitats que realitzarem per a commemorar aquest dia 

seran la difusió de la campanya pel Dia de la Salut Mental 

mitjançant la distribució de cartells per tots els col·legis i per 

l’institut de Cocentaina, un esmorzar de convivència amb els 

nostres amics del TAPIS de Muro, una sessió de Mindfulness 

que es realitzarà al Centre Social Real Blanc impartit per 

Lucia Martínez amb l'objectiu d'oferir una eina efectiva per 

al desenvolupament i el creixement del benestar i la salut 

mental de tots, i un programa de ràdio amb la participació de 

la psicòloga de la Unitat de Salut Mental d'Alcoi en Infància 

i Adolescència, Rosalía García Boví, que aportarà la seua 

visió sobre el tema.

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

S
eguim avant amb la Campanya de Taps Solidaris 

per a Sofia Sarmiento Chiquito, per a col·laborar 

en medicació i teràpies que precisa, amb la vostra 

participació continue millorant.

Sofia és una xiqueta de 6 anys, té la síndrome de Pallister 

Killian- que presenta múltiples anomalies congènites i 

deficiència mental, i per la seua precisió necessita ajuda. 

Està diàriament en el col·legi d'educació especial Tomas 

Llàcer d'Alcoi on l'ajuden per al seu millor avanç.

Hem contribuït en Medicació per a la seua millora:

-Complement de vitamines i antioxidants, per a la neteja 

de l'organisme i millorar els atacs epilèptics.

-Olis per a renovar cèl·lules, neurones del cervell i reforçar 

els ossos.

-Tractament per a ajudar a transferir el sistema immunitari, 

millorant les defenses de l'organisme.

També col·laborem en teràpies que es precise per a 

millorar la mobilitat del seu organisme. Desitjant que 

progresse i continue avançant en la complexa situació que 

té ella i la seua família.

Recordar que el dissabte 10 de setembre de 2022, 

fem al matí de 10 h a 13 h, en l´expositor de Decathlon, 

la IV Competició Il·lusiona´t - Tennis Mesa - Discapacitat 

Intel·lectual Decathlon Cocentaina.

Participaran: Cepivall, Club Tennis Taula Ontinyent i 

Il·lusiona´t.

Us esperem.
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Renovació Junta A.F.A.M.A. Cocentaina 2022-2025

E
l passat 9 de juny en la celebració de l’Assemblea 

General de l’entitat, es va renovar la junta directiva de 

l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer 

i altres malalts dependents de Cocentaina i Comarca 

composta per els mateixos càrrecs.

President: José Antonio Terol Hilario

Vicepresidenta: Paqui Ripoll Sanoguera

Tresorer: Sofia Montava Pascual

Secretaria: Lia Cardona Castelló

Vicesecretaria: Anunciación Llopis Llopis

Vocals: Mª Dolores Donate Pérez , Josefa Gisbert Carchano, 

Pedro Íñiguez Jordà i Rafael Pedro Berenguer Santonja 

Es pretén continuar amb els diferents programes que 

l’associació ofereix al poble de Cocentaina, i específicament 

a les persones amb algun tipus de demència o malaltia 

dependent i a les seves famílies. A.F.A.M.A. Cocentaina està 

a la disposició de les persones i continuarà treballant de la 

mà de l’Ajuntament de Cocentaina i la seva Regidoria de 

Benestar Social, així com de la Comunitat de les Germanes 

Trinitàries. 

DETALL COMMEMORATIU DE LA IMPRENTA DOMÍNGUEZ

A finals de juliol A.F.A.M.A. Cocentaina va rebre una visita 

molt inesperada i especial. La Imprenta Domínguez ens 

va lliurar una estatueta commemorativa pel seu centenari. 

Des de l'associació volem donar-los les gràcies per haver 

pensat en nosaltres i fer-nos entrega d'aquest obsequi tan 

representatiu i significatiu de la seua empresa. 

PROGRAMACIÓ DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER 2022

Pel matí: Taula informativa i petitòria al mercat. 

Pel matí: Concert per als usuaris a càrrec de la Coral i 

Rondalla l’Amistat.

Per la vesprada: Missa en sufragi dels difunts.

Celebració Dia Mundial de l’Alzheimer:

A les 12 hores Programa especial a Ràdio Cocentaina.   

A les 18.30 hores llegida Manifest i Globotada.

 Viatge Cultural per a socis als “Lagos de Anna”. 

A les 19.30 hores al Centre Cultural el Teular, Concert 

Benèfic a càrrec de Susana Juan i amb la col·laboració del 

ballet de Alicia Montava.
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Recepció joves esportistes a l’Ajuntament de Cocentaina

E
l divendres 12 d’agost (nit de l’olla), l’Ajuntament de Cocentaina va tindre un acte molt senzill, en petit comité però 

molt gran: de la mà del regidor d’esports Octavio Cerdá i de la mateixa alcaldessa Mireia Estepa, es va fer una recepció 

a les joves promeses de l’esport que estan triomfant en els seus respectius esports.

Octavio Cerdá, va presentar un per un als esportistes i l’alcaldessa els va fer entrega d’un detall al mateix temps que els 

animava a seguir lluitat en la seua disciplina. Cocentaina és terra d’esportistes i tenim una ampla representació en diversos 

esports: futbol, futbol sala, bàsquet, hoquei, atletisme, gimnàstica artística, hípica, ciclisme…un gran reconeixement per a 

aquestes futures promeses de l’esport que donaran molt i que dir, duent a Cocentaina a l’Olimp de l’esport.

Enhorabona a tots!!!

Paula Santonja, BMX Xavi Cherro, BMX Óscar Giner, gimnàstica artística
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Míriam López, futbol sala Mauro Gozalbez, futbol

Laura Cantó, hoquei

Hugo Ponsoda, atletisme

Claudia Ortiz, futbol

Álvaro Hernández, hoquei Joan Oltra, hoqueiJordi Navas, hoquei

Lucas Gilabert, hoquei
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La regidoria d’esports 
de l’Ajuntament de 

Cocentaina felicita a 
les joves promeses...

Cocentaina és esport, 
Cocentaina és futur

Irene Ferri, futbol Emma Pascual, futbol

Rubén Mengual ha participat en el campionat europeu 
de doma U25

A 
finals de juliol, la selecció espanyola feia públic l’equip 

nacional que representaria Espanya en el campionat 

europeu de doma U25. Entre els convocats es trobava 

el contestà Rubén Mengual i el seu cavalla Belfast.

La competició es va dur a terme a Hongria del 24 al 28 

Setembre...comencem un nou curs, una nova temporada

D
esprés de les vacances, toca posar-se les piles i encarar 

una nova temporada esportiva.

Els clubs contestans han començat ja les seues 

pretemporades, amb les noves incorporacions i les baixes i 

altres també han començat a preparar els equips base que 

són el futur de les entitats.

Els grans comités, també estan acabant de perfilar els 

horaris de la nova temprada i des del poliesportiu es recupera 

l’horari d’oficina i també es treballa de valent per a oferir 

a l’esportista una gran qualitat en les nostres instal·lacions 

per a l’ús i disfrute dels mateixos (estan ja finalitzant les 

obres als vestidors de la piscina municipal i altres xicotetes 

actuacions que s’han dut a terme).

d’agost i Espanya va quedar en quarta posició, amb unes 

sensacions molt bones i una molt bona projecció per a les 

properes competicions eqüestres, on de segur, Rubén torna 

a ser part fonamental per a l’equip espanyol.

Tanmateix, des del poliesportiu a través de la regidora 

d’esport s’han obert els terminis per poder inscriure’s i 

participar en les escoles esportives municipals. A la web 

de l’Ajuntament trobem totes els disciplines que s’ofereixen 

per a aquest curs que arrancarà en octubre i la informació 

sobre el procés de matrícula, cal clicar en l’apartat “Esport 

i Joventut” de la web de l’Ajuntament de Cocentaina.

A poc a poc començaran les competicions i tant a la ràdio 

com a la revista anirem actualitzant els resultats de les 

competicions i recuperant el nostre “protagonista del dia” 

cada dimarts a les 12 del migdia.

Bon inici de temporada a tots!!! Arranquem... a per la 

temporada 2022-2023!!!
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

HERBES REMEIERES PER L’ÀCID ÚRIC-GOTA (1ª part)

Q
ui no ha patit una acumulació d'àcid úric o un atac 

de gota?

És normal que el cos sa destruïsca i elimine 

constantment l'àcid úric, però en algunes circumstàncies 

perd aquesta facultat i l'àcid úric s'acumula, cosa que origina 

una sèrie de trastorns que ens porten al fet que puga haver-

hi un atac de gota .

Les persones que generalment tenen atacs de gota és 

perquè, en moments puntuals, l'organisme no té el poder 

natural per a cremar i eliminar l'excés d'àcid úric. Aquest 

àcid s'acumula en algunes parts del cos, preferentment en 

les articulacions.

En definitiva, la GOTA és una malaltia produïda pel 

depòsit d'àcid úric en forma de cristalls a l'interior d'una 

cavitat articular, que condueix a episodis d'inflamació en 

l'articulació afectada.

L'àcid úric és el producte final de la degradació de les 

purines, i en condicions normals es troba en la sang en una 

concentració inferior a 7 mg/dl. Les concentracions superiors 

es consideren anormals i constitueixen la denominada 

HIPERURICÈMIA.

Perquè aparega la gota és necessària la presència 

d'HIPERURICÈMIA, però no totes les persones que 

presenten aquestes concentracions d'àcid úric pateixen 

gota.

CAUSES:

1r.- Producció exagerada d'àcid úric, com a conseqüència 

d'una alimentació antinatural. (carn roja, marisc, embotits).

2n.- Deficient destrucció d'àcid úric.

3r.- Mala eliminació d'aquest.

SÍMPTOMES:

Com es reconeix el recàrrec en àcid úric?

L'orina és àcida, espessa i de color vermellós.

Deixa un sediment de color roig rajola.

A vegades, irrita la bufeta i la uretra.

Produeix atacs aguts d'inflamació articular, generalment 

en una sola articulació. El primer episodi apareix de forma 

brusca amb dolor intens amb signes inflamatoris acusats, 

com ara inflor, enrogiment i calor en l'articulació afectada 

(generalment en el dit gros del peu). Sol aparèixer febre que 

no supera els 38 graus.

L'atac aconsegueix la seua màxima intensitat a les 24-48 

hores. Si se segueix un règim alimentari adequat, al cap 

d'uns dies la inflamació disminueix, i normalment remet 

als 7-10 dies.

DIAGNÒSTIC:

Analítica de sang per a veure la concentració d'àcid úric 

que hi ha (< 7 mg/dl.). Si es troben nivells elevats d'àcid 

úric en sang, es confirma la presència d'HIPERURICÈMIA, 

sobretot si aquests nivells es mantenen alts al llarg del temps.

Una vegada tingam el diagnóstic podrem vore com es pot 

ajudar per mig de la medicina natural.

Fleix Dent de lleó
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ANSIEDAD ANTICIPATORIA

L
a ansiedad anticipatoria es un proceso que realizamos a 
nivel mental, donde imaginamos lo peor que puede pasar 
ante una determinada situación futura que nos provoca 

estrés o inquietud. 
En cierto modo, es normal sentir cierta ansiedad antes de 

una entrevista de trabajo, un examen, una cita, etc. El problema 
surge cuando te pasas el día anticipando posibles resultados 
negativos ante esas situaciones. Michel de Montaigne, 
escritor y filósofo francés del S.XVI decía “Mi vida ha estado 
llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca 
sucedieron”. Seguro que nos sentimos identificados con la 
frase de Montaigne.

Si pudiéramos evaluar los eventos negativos que hemos 
atravesado en la vida con perspectiva y distancia, nos daríamos 
cuenta de que la mayoría de ellos no han sido en realidad tan 
dramáticos como los habíamos imaginado.

La mayoría de las veces son nuestros pensamientos sobre 
las cosas lo que más nos perjudica, mucho más que el 
acontecimiento en sí, ya que sufrimos de forma innecesaria por 
algo que después es mucho más fácil. Esos acontecimientos 
o consecuencias, llegado el momento no tienen lugar pero
nosotros ya nos hemos preocupado y dañado por ello.

Tratamos de anticipar el futuro porque la incertidumbre nos 
produce inseguridad, pero no debemos dejarnos llevar por los 
pensamientos que nos hacen temer siempre lo peor. La mayor 
parte de nuestro sufrimiento está en nuestra mente y debemos 
ser conscientes de ello.

La mente intenta predecir todas las posibles situaciones 
desagradables como forma de poder controlarlas en caso 
de que aparezcan. Esto ocurre porque nos gusta tener la 
sensación de tener las cosas bajo control y porque no toleramos 
la incertidumbre de no conocer lo que nos deparará el futuro. 
Anticipamos lo peor sin darnos cuenta que esa idea nos bloquea 
y frena todos nuestros recursos para afrontar cualquier reto u 
objetivo.

Pocas experiencias resultan tan invalidantes como la de 
quedar bloqueados por esa angustia permanente, donde 
nuestro cuerpo y pensamientos quedan paralizados por el 
miedo.

Tener preocupación por algo no es un problema, siempre 
y cuando, eso sí, dichas preocupaciones las manejemos de 
manera adecuada. ¿De qué manera? Haciendo uso de un 
nivel de ansiedad justo y equilibrado, además, con un enfoque 
mental flexible y positivo mediante el cual poder encarar las 
dificultades del día a día.

Ahora bien, lograrlo no siempre es tan fácil. Y no lo es porque 
nuestro cerebro se rige antes por los instintos que por la razón. 
Algo así provoca, por ejemplo, que ante una situación de 

incertidumbre nuestra imaginación tienda a anticipar lo peor. 
Esa sensación de angustia estimula al instante a la amígdala, la 
región cerebral relacionada con el circuito del miedo, encargada 
de ‘disparar’ todo un torrente de respuestas fisiológicas al liberar 
hormonas como el cortisol.

La razón por la que ciertas personas y no otras acaban 
desarrollando ansiedad anticipatoria podría relacionarse 
precisamente con esta estructura. Así, en un estudio llevado a 
cabo en la Universidad de Wisconsin-Madison y publicado en 
la revista Nature, nos indica que hay cerebros más ‘reactivos’ 
a la incertidumbre y la amenaza. Es decir, hay personas que 
neurológicamente, toleran mucho peor este tipo de situaciones 
y, por lo tanto, reaccionan con elevada ansiedad.

Asimismo, a esa sensación de alerta constante le acompaña 
la sensación de inseguridad, de tristeza por sentirnos indefensos 
y también de ira y enfado por no saber reaccionar de manera 
adecuada.

Vivir con ansiedad anticipatoria es vivir con miedo. Esto 
supone, por lo tanto, experimentar los más diversos síntomas 
físicos, desde temblores, sudoración, dolor de estómago, 
taquicardias, contracturas musculares, mareos, etc. y lo peor 
de todo es que esta condición psicológica puede acabar 
provocando  incluso  ataques de pánico.

Quien tiene el control de tus pensamientos eres tú. Así que 
no dejes que tu mente ronde demasiado tiempo por esos 
agujeros negros donde habita el miedo que paraliza. Oxigena 
tu mente, flexibiliza el pensamiento focalizándolo en el exterior 
para relajarte, para hallar el equilibrio en el momento presente. 
Lo que importa es el ahora, el mañana aún no ha sucedido.

Detecta los pensamientos negativos que estás teniendo ya 
que éstos son la causa de la ansiedad anticipatoria, páralos y 
desmonta cada uno de los pensamientos. Una vez que has 
descubierto estos pensamientos negativos, coge uno a uno 
e imagina cuál sería el peor escenario que podría ocurrir. 
A menudo el peor de los escenarios no es tan malo como 
imaginas, es tan solo que estás magnificando las consecuencias 
en tu mente y por eso te da tanto miedo.

Para eliminar la ansiedad anticipatoria necesitas cambiar la 
actitud, lo cual significa que deberás centrarte en los aspectos 
positivos. Ya has pensado en todo lo que podría salir mal, ahora 
piensa en todo lo que podría salir bien.

La incertidumbre forma parte del juego de la vida, por lo que 
será fundamental acostumbrarse a dejar que todo fluya, que no 
siempre tenemos el control y que todo ocurre como tiene que 
suceder. Vivamos el presente sin más. Para la escritora Corrie 
ten Boom “La preocupación no elimina el dolor del mañana, 
sino que elimina la fuerza de hoy”.
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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: 2- 8- 14- 17- 18- 20- 26- 30

Dies:  1- 7- 10- 11- 13- 19- 23- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina SETEMBRE

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

Dies: 5- 9- 15- 21- 24- 25- 27

Dies: 3- 4- 6- 12- 16- 22- 28

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

Dimarts: Pedanies i nucli urbà

Dimecres: Comerços i indústria

Dijous: Nucli urbà

Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 20:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS- 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
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Pague con tarjeta o domicilie su recibo.
Puede domiciliar hasta el 26 de septiembre. 
Se lo cargaremos en cuenta el 3 de octubre.

Evite colas y citas previas...

10/10
HASTA EL

EXCEPTO ALICANTE Y XÀBIA

IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES
Y OTROS TRIBUTOS 
MUNICIPALES

www.suma.es
965 292 000




