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2 Revista El Comtat febrer 2023 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!

Nou Parc infantil col·legi Real Blanc

Canvi reds pistes poliesportiu

Instal·lació reductor velocitat
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Sirimiri!!!!

E
stic observant algunes actuacions entorn al nostre 

patrimoni, en este cas, religiós, que em preocupen. 

M’explicaré. El passat 8 de desembre de 2022, al 

paratge de Santa Bàrbara, com és tradició, es va celebrar la 

Corriola i la campaneta de l’ermita sonava amb força. Dins 

de l’ermita ja es va poder veure, per primera vegada, una 

reproducció del retaule de Santa Bàrbara que antigament 

allí es trobava. 

Doncs bé, en eixe mateix lloc, anteriorment, hi havia un 

quadre en el centre, a la dreta estava la figura del Patró, (es 

va posar amb motiu del IV Centenari  en esta i en totes les 

ermites del poble) i dalt un quadre de la Mare de Déu.  No 

sap ningú per quina raó, ara els dos patrons no estan on 

estaven, la Mare de Déu està col·locada en la dreta, encara 

es pot veure, i el Patró, Sant Hipòlit, en un fornícula en la 

part esquerra que quasi com es veu. I jo em pregunte: què 

haguera costat deixar-ho como estava i els dos patrons 

seguirien presidint, junt al retaule, l’ermita?

En este poble, hi ha gent que té molta afició a llevar un 

sant per a posar-ne un altre, i així ens va. A poc a poc, com 

la pluja que va caient (sirimiri) va calant i van fent-se les 

coses, i ningú, o quasi ningú, fa res, i si ho dius, en alguns 

llocs, et silencien. A qui corresponga.

Hipòlit Borràs Martínez

Em preocupa

A 
final de l’any passat ens deixà l’artista contestà 

Aurelio Pérez Savall. Un pintor contestà que ha 

treballat molts estils amb una pintura de forta 

personalitat i que ha creat escola. Ha pintat retrats a l’oli 

increïbles, obres impressionistes insuperables destacant 

la seua obra religiosa que podem encontrar a les esglésies 

contestanes. Fou un avantguardista en tendències tècniques 

i pictòriques. També fou un enamorat de la Festa contestana 

amb els seus dissenys fantàstics per als Càrrecs festers. 

Aurelio fou una gran persona, que no fou massa valorat 

per part del poble contestà. Estiga on estiga, Aurelio estarà 

pintant i llegint i seguirà estant tant enamorat del seu poble.

Des de principi d’any, davant la gran pujada de preus al 

consum, el govern de coalició ha aprovat unes mesures 

perquè certs aliments bàsics abaixen els preus rebaixant 

o llevant l’IVA. Davant de la confusió generada que pensa 

que aquesta baixada és per a tots els aliments, cal aclarir 

el que s’ha aprovat.

S’ha llevat l’IVA que era del 4% a aquests tipus d’aliments: 

El pa comú, la massa de pa comú congelada i el pa comú 

congelat, les farines panificables, la llet, formatges, ous, 

fruites, verdures, hortalisses, tubercles i cereals que siguen 

productes naturals. Es baixa del 10% al 5% als olis d’oliva 

i de llavors, així com les pastes alimentàries.

Aquestes rebaixes estaran en vigor fins al 30 de juny de 

2023 i en el cas que la taxa interanual d’inflació subjacent 

(excloent l’energia i els aliments no elaborats) del mes de 

març siga inferior al 5,5%, la vigència acabarà l’1 de maig 

de 2023.

De la reforma laboral aprovada per l’actual govern de 

coalició els partits conservadors estan transmitent diverses 

falses interpretacions, ja que ells no estan conformes 

amb aquesta llei que està eliminant la precarietat laboral 

i afavoreix molt als treballadors. Aquests partits mal 

interpreten el contracte fix discontinu. Cal aclarir algunes 

parts.

És un tipus de contracte laboral indefinit en el qual el 

treball es desenvolupa de forma intermitent, no es treballa 

tot l’any. Hi ha un compromís de contractació per part de 

l’empresa i el treballador té el dret a indemnització si s’acaba 

la relació laboral. Es cotitza a la seguretat social com un 

treballador indefinit. La duració del contracte és de 4 anys 

prorrogable 2 anys més.

Cal estar més informat abans de fer cas a eixos partits 

conservadors que no diuen la veritat perquè no estan 

conforme amb eixa reforma laboral que tant millora les 

relacions laborals dels treballadors.

Em preocupa aquesta informació que apareix a les 

televisions i a les mal anomenades xarxes socials que tant 

perjudiquen els treballadors.

Paco Fuster
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L’Ajuntament tanca 2022 amb satisfacció
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l govern contestà tanca 2022 amb uns resultats de 

gestió que assenyalen com a «altament satisfactoris», 

on s’han invertit una gran quantitat de diners en 

demolicions de vivendes en estat de ruïna, obres de 

manteniment de les instal·lacions i dels recursos existents 

i en la sostenibilitat.

El canvi d’enllumenat a LED és una de les despeses que 

el govern socialista té en agenda tots els anys, així veïem 

que van renovant-se les luminàries de diferents carrers de 

Cocentaina. Una inversió en sostenibilitat que en 2022 ha 

vingut acompanyada de la instal·lació de plaques solars en 

la teulada de l’ajuntament i de l’oficina tècnica per reduïr 

el consum d’energia elèctrica.

Una de les millores més esperades ha sigut el canvi de 

tots els contenidors de resta, així com del camió de recollida. 

Un element que venia definit al nou contracte de RSU i que 

seguix parat per la seua judicialització. S’espera que durant 

2023 es puguen canviar també els contenidors d’envasos i 

cartró, així com els vehicles.

Destaquen els diferents plans que es van redactar durant 

l’any passat: pla d’accessibilitat de la Fira de Tots Sants, II 

pla d’Igualtat, pla director del Palau Comtal, pla director de 

la Muralla, pla especial de protecció de la Muralla, plans 

d’emergències, incendis forestals, sísmic i d’inundacions. A 

banda, s’està eleborant el pla director del Castell.

A nivell d’obres de manteniment, s’ha continuat invertint 

en el desbrossament i l’asfalt de camins de diferents 

partides del terme, així com dels carrers Literato Azorín i 

Pare Balaguer. L’acondicionament del Passeig i la renovació 

d’alguns parcs com el del Paquito el Xocolatero o el de L’Orxa 

4.4., fet que seguirà en aquest nou any.

A nivell laboral, l’ajuntament ha participat dels diferents 

programes d’ocupació de Generalitat (EMPUJUS, ENCUJUS, 

ECOVID, taller d’ocupació, etc.) contractant temporalment a 

més de 30 persones. A banda, l’entitat local ha creat el lloc 

de tècnic de personal i està treballant per crear un programa 

de treball temporal i contractar a altre TAG de contractació i 

a un arquitecte, que es dedicarà, en exclusiva, a la gestió del 

nucli històric del municipi. A més de l’ampliació de jornada 

de la psicòloga i una de les treballadores socials de Benestar 

Social, i de les dos educadores del TAPIS.

Cocentaina ha continuat amb la seua tasca de protecció 

social per a les famílies en risc d’exclusió, esdevenint 

significatiu el número de famílies d’Ucraïna a les què s’ha 

ajudat. Des d’esta regidoria també es subratlla la posada en 

marxa de la I Cursa del Dia de la Dona, de la mà de Socarun; 

les activitats de suport escolar i l’organització de les escoles 

de Pascua, d’Estiu i de Nadal totalment gratuïtes.

Els centres educatius també s’han beneficiat en 2022 de 

les inversions en càrrec al romanent, sumant despeses en 

equipament i renovació d’instal·lacions per un valor superior 

als 107.000 €.

Aprofitant l’entrega del Pla Director del Palau Comtal, 

es van iniciar algunes obres de restauració de la coberta 

i altres elements de l’edifici BIC finançades, en part, per 

Generalitat, per un total de 46.500 €. Està previst fer unes 

cates a la capella de Sant Antoni per unes restes de pintura 

aparegudes i seguir invertint donant compliment al pla, 

especialment, al capítol d’accessibilitat de l’edifici. Proseguix 

l’excel·lent relació amb l’IVCR que ha facilitat la restauració 

d’un gran llenç del monestir de la Mare de Déu del Miracle 

i d’alguns Corts de Justícia de l’ajuntament.

Pel que fa a les inversions en cases en ruïna, són 200.000 

€ les despeses que han ocasionat a l’ajunatment, de les 

quals 114.013,21 € s’han invertit en inmobles que NO són 

propietat municipal però que suposaven un perill per a la 

via pública i calia tombar-les. Així mateix, el govern seguix 

amb el seu pla d’intervencions en vivendes en estat perillós 

i ja té prevista altra actuació, així com la intervenció i posada 

en valor en Pintor Borràs, que espera inciar-se en 2023 amb 

un projecte valorat en uns 700.000 €.

A l’àrea d’Esports també han sigut moltes i molt diverses 

les inversions fetes en manteniment del poliesportiu, sent 

especialment significativa, la reforma dels vestidors de la 

piscina que ja està acabada i que continuarà amb l’obra de 

la tanca que l’envolta, una obra valorada en 266.413, 50 €.

Respecte a la Fira de Tots Sants, l’any passat va superar 

totes les expectatives trencant el rècord de la xifra de visitants 

i del volum de negoci que s’esperava en un moment de crisi 

econòmica com aquest.
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El govern socialista encara 2023 amb optimisme i amb 

una quantitat interessant de projectes per acabar i donar 

inici. Entre tots ells destacarà la finalització de les obres 

d’unificació del col·legi del Bosco, un projecte que portava 

més de 30 anys parat i que va vore el seu inici en abril de 

2021. També en la línia d’Edificant, l’ajuntament espera 

que Conselleria done les competències a la corporació 

per licitar les obres de l’IES Pare Arques. Altra obra molt 

esperada i que ja es troba en licitació és la de la renovació 

de la xarxa d’aigua del carrer Dolors, que anirà seguida 

d’altres licitacions com les de la remodelació de Jaume I i 

les Moreres (clavegueram i voreres), les millores del centre 

cultural El Teular, la rampa d’accés al centre social i també 

la del centre comercial.

«Este any que hem acabat ha sigut complicat treballar 

amb una plantilla que ha vist com figures importants 

canviaven, a nivell de contractació açò ha paralitzat alguns 

projectes que haguèrem volgut tindre ja iniciats; a banda, 

els canvis constants de preus han trastocat algunes de les 

obres que ja estàven pressupostades», apunta l’alcaldessa, 

Mireia Estepa, que afegix que «Sabem que un any electoral 

sempre relentitza més la contractació de noves inversions 

i obres. Seran molts els projectes que deixarem inciats per 

al nou equip que entrarà a governar Cocentaina i acabarem 

amb la satisfacció de la feina ben feta, la consciència molt 

tranquil·la per l’estat en que deixem l’ajuntament tant a 

nivell econòmic com de plantilla millorada, i amb les ganes 

de veure com van finalitzant-se tots els camins que ja hem 

deixat encetats per seguir fent que el nostre poble siga el lloc 

on els nostres veïns i veïnes desitgen viure. Com sempre, si 

en alguna decisió hem errat, demanem disculpes, ja que 

sempre hem amb tota la voluntat i cor del món».
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L’Ajuntament de Cocentaina dona a conèixer les propostes 
que s’han presentat al Pressupost Participatiu 2023
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 15 novembre de 2022 es va posar en marxa 

el procés del Pressupost Participatiu per a l’anualitat 

de 2023 amb la finalitat d’avançar tots els expedients 

i que hi haja més temps per a executar les propostes.

Com ve sent habitual en cada anualitat, la presentació 

va començar amb una campanya publicitària que donava 

a conèixer el termini per a presentar propostes, que es 

va tancar el passat 31 de desembre, fruit del qual s’han 

presentat un total d’11 propostes de diversa índole que 

engloben diferents àmbits i sectors.

Seguidament, es fa pública la llista de les propostes que 

s’han presentat dins del termini ordenades per la data del 

registre d’entrada. La informació completa de les propostes 

es pot consultar en la pàgina web de Cocentaina Participa:

https://www.cocentainaparticipa.com/ca/

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, dona les 

gràcies a totes les persones i entitats que han presentat les 

seues propostes i agraeix la seua participació, sense la qual 

no seria possible portar a terme aquest procés democràtic 

en què la ciutadania participa en la gestió municipal decidint 

de manera directa a què es destina una part del pressupost.

Així mateix, Maite Valls remarca que algunes de 

les propostes que s’han presentat és possible que no 

siguen viables per diferents motius: o bé «perquè no són 

competència municipal», o bé «perquè s’haja d’actuar 

en propietat privades», o bé «perquè la proposta es puga 

entendre com a una subvenció». En tot cas, puntualitza la 

regidora, «seran els informes tècnics els que determinen 

la viabilitat de les propostes» i recorda que hi haurà, com 

sempre, «uns dies per a poder presentar al·legacions per a 

aquelles propostes que hagen resultat com a no viables».

Finalment, Maite Valls anuncia que la votació s’obrirà el 

dilluns dia 20 de febrer i es tancarà el diumenge dia 26. 

Enguany, com a novetat, s’ha tornar a recuperar la votació 

presencial després dels anys de pandèmia, de manera 

que tornarà a instal·lar-se una urna física en un punt fix de 

votació.

Propostes presentades al Pressupost Participatiu 2023 

ordenades per data d’entrada:

1. Crear un jardí horitzontal amb herbes aromàtiques i 

medicinals a la zona del polígon de l’Alcúdia

2. Restaurar el parc de persones majors del costat del 

Centre Social Real Blanc amb imatges de còmics de Marvel

3. Catalogar i posar en valor les cares d'aigua del nucli històric

4. Col·locar 11 murals Socarrats al nucli antic

5. Fer un monument escultòric a les víctimes de la Covid-19

6. Fer una zona d'aparcament a la pedania dels Algars

7. Instal·lar un sistema de megafonia al Poliesportiu municipal

8. Publicar un llibre sobre el pare Torró

9. Recuperar els cabuts de Cocentaina

10. Recuperar i adequar la séquia del sender de la Palisana

11. Senyalitzar la Via Verda per a bicicletes

La regidoria d’Educació inverteix 97.100 € en equipament 
per als centres educatius de Cocentaina, la major inversió 
feta mai del romanent
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria d’Educació ha invertit 97.100 € del romanent 

en continuar renovant i millorant les instal·lacions de les 

escoles públiques, Real Blanc, Bosco i FPA Beniassèn, 

quantia que es suma a la del pressupost general anual.

Tot i que la inversió destinada als centres hauria de vindre 

de la Conselleria d’Educació, ja que els ajuntaments no 

tenen competències en aquesta àrea, més enllà del pur 

manteniment dels edificis, des del consistori s’ha volgut 

invertir en la millora de les escoles.

El Real Blanc ha sigut qui ha rebut la quantia més alta 

de les inversions del romanent, ascendint a vora 52.000 

€ per a instal·lar un nou parc infantil, canviar i disposar 

de més monitors (pissarres digitals), megafonia per al 

pati i insonorització del menjador. Aquesta escola també 

disposava d’una partida de més de 18.000 € per pintar el 

centre, que finalment no s’ha pogut dur a terme, en primer 

lloc pels canvis de concepte plantejats des del centre i, 

posteriorment, perquè cap empresa va voler presentar-se 

al contracte menor, un problema que les administracions 

es troben sovint.

El CEIP San Juan Bosco ha invertit 32.100 € en adquirir 

una nova fotocopiadora, ordinadors i monitors (pissarres 

digitals). Pel que fa a la FPA Beniassèn també ha optat per 

dotar de més monitors al seu centre i renovar els existents 

amb una quantia de 13.000 €.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa, destaca «el treball 

que han fet diferents tècnics de l’ajuntament, ja que mai 

hem tingut tècnic d’Educació i entre diverses persones han 

hagut d’assumir la feina extra de tramitar cadascun dels 

contractes, amb la càrrega que això suposa per al seu dia 

a dia». A banda, assenyala que «estic molt satisfeta perquè 

esta inversió és la més gran que ha fet mai l’ajuntament 

des del romanent i perquè han sigut les respectives 

direccions dels centres qui han fet les propostes d’allò que 

necessitaven».
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Sostenibilitat i autoconsum: l’ajuntament de Cocentaina 
instal·la panells solars en edificis municipals
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina aposta per la instal·lació de 

panells solars fotovoltaics d’autoconsum en la coberta 

de dos edificis municipals, concretament a l’oficina 

tècnica al carrer Sant Cristòfol i a l’edifici central a la plaça 

la Vila núm.1 on està l’ajuntament.

Aquesta és una de les mesures que l’Ajuntament ha 

adoptat per reduir el consum energètic i la petjada de 

carboni a les dependències municipals amb una inversió 

de 21.000 € que s’ha portat a terme mitjançant el romanent 

de tresoreria. 

L’autoconsum elèctric permet produir energia renovable 

per al consum propi d’aquests dos edificis, amb un 

rendiment òptim de les instal·lacions, ja que l’ús majoritari 

de consum d’energia es produeix durant el dia, quan major 

rendiment tenen les plaques solars.

El projecte contempla les mesures d’ancoratge, 23 panells 

solars, que produeixen 1.800w cadascun d’ells, comptant 

amb una potència de 5.400 W a l’edifici de la plaça la Vila 

i de 4.950 W a l’oficina tècnica, així com el manteniment 

de la instal·lació i el monitoratge de la producció d’energia 

enfront del consum d'aquesta, per tal de dur un control real 

de l’estalvi energètic i que la població puga consultar-ho a 

través de les pantalles instal·lades als edificis.

Aquesta actuació s’ha coordinat des dels departament 

de Medi Ambient i Obres i Serveis, la qual segons, ens 

expliquen les regidores «és una accions que portem a terme 

buscant una major sostenibilitat i respecte del medi ambient, 

ja que hem d’anar assumint que aquestes inversions en 

matèria energètica seran habituals perquè resulta evident la 

necessitat de l’eficiència energètica i l’autoconsum. També 

recordar que hi ha dos projectes d’eficiència energètica per 

al poliesportiu i la biblioteca pública, que es varen presentar 

a les línies de finançament europeu Next Generation PIREP 

i PREE, pendents de resolució i en les que confiem per 

poder desenvolupar més accions eco-friendly. Aquesta 

acció es suma a les inversions que fa alguns anys fem des 

de l’ajuntament quan canviem l’enlummenat públic per 

il·luminació LED de baix consum.»

Cocentaina mostra en FITUR les novetats de la seua Fira 
de Tots Sants i les diferents apostes turístiques

U
n any més, Cocentaina ha estat present en la Fira 

Internacional de Turisme (FITUR) celebrada a 

Madrid per a donar a conèixer la seua oferta turística 

fortament lligada al patrimoni, a més de fer balanç de la 

passada edició de la Fira i donar compte de les diferents 

novetats introduïdes.

Des de la Regidoria de Turisme de Cocentaina es fa una 

valoració positiva de l’assistència aquest any a FITUR, el 

passat dijous 18 de gener. Una presència marcada per la 

presentació del balanç de l’edició 676 de Fira de Tots Sants 

al videowall de l’estand de Costa Blanca, on també s’han 

valorat les diferents millores incorporades, principalment en 

matèria d’accessibilitat i noves tecnologies.

Per un altre costat, des de l’Ajuntament s’ha donat 

suport a la Cooperativa Agrícola de Cocentaina a través 

d’una degustació del seus olis coordinada per la marca 

gastronòmica l’Exquisit Mediterrani. A més a més, des de 

la Regidoria de Turisme s’ha traslladat tot el treball que està 

realitzant-se a fi de potenciar Cocentaina amb la programació 

de rutes locals, l’aposta per dinamitzar i protegir les festivitats 

i les tradicions, la creació de la Film Office a Cocentaina, 

la celebració d’activitats amb gran afluència com ara les 

Jornades de Recreació Històrica o la redacció del nou Pla 

Estratègic 2024-2028.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, ha destacat la 

importància d’assistir a FITUR per a traslladar tant les 

iniciatives com les propostes que venen treballant-se des 

del departament Turisme i de Fira, com també es mostrava 

molt satisfet per l’inici de la redacció del nou pla estratègic 

de Turisme, un document que marcarà les diferents línies 

de treball i actuacions, des de la planificació i la participació 

pública i privada, per a donar impuls al sector. La trobada 

de treball amb l’empresa contractada per realitzar-lo, va 

tindre lloc en Madrid dins de l’espai per a reunions a l’stand 

Turisme Comunitat Valencina de FITUR.

El viatge al certamen internacional de turisme va ser 

també aprofitat per l’Associació de Fires d’Espanya, de la 

que és membre la Fira de Tots Sants, per celebrar la seua 

assemblea general al matí del dijous 19, reunió a la què 

assistiren l’alcaldessa i la regidora de l’àrea.

NP Ajuntament de Cocentaina
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Eugenia Miguel revisa el 2022 de les regidories d’Urbanisme, 
Medi Ambient, Seguretat Ciutadana i Fira de Tots Sants
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria d’Urbanisme, l’any 2022, ha estat marcada 

per les depeses que han originat diferents propietats 

privades, que pel seu abandonament i pèssim estat de 

conservació, s’han demolit per tal d’evitar el perill, tant per als 

vianants com per al veïnat d'aquestes. Concretament s’han 

invertit 114.013,21 € en execucions subsidiàries, ja que els 

propietaris de les vivendes no s’han fet càrrec d’aquestes 

despeses. També s’ha invertit en 3 propietats municipals: 

una casa al carrer Bisbe Mallol, que s’ha rehabilitat per 

poder emprar-la en cas d'emergència, i s’han iniciat els 

projectes de reurbanització en altres dues zones, la plaça 

Sant Antoni i el carrer Caramanxel, amb una primera fase de 

demolició de les construccions i adequació dels solars per 

poder continuar aquest any 2023 amb els projectes prevists. 

La despesa total feta en retirar el perill de les propietats per 

a la via pública ha estat, aproximadament, de 200.000 €.

D’altra banda, s’ha treballat per a  poder dur endavant 

l’ordenança de minimització d’impacte ambiental de 

vivendes en sòl no urbanitzable per a poder iniciar els 

expedients de regularització d’aquestes i també s’ha redactat 

el projecte de minimització col·lectiva de l’àrea denominada 

Polisixto a la Plana de Cocentaina.

Aquesta anualitat, també s’ha dut endavant la fase final 

del Pla Especial de Protecció i el Pla director de la muralla, 

que s’espera que en breu siga aprovat definitivament i ja 

s’ha estat programant alguna de les actuacions que es 

preveuen dins aquest Pla urbanístic, com és la prevista 

a la zona del Portal de l’Àngel, als carrers Pintor Borràs i 

Cura Montagut. Per a aquesta actuació ja s’ha redactat el 

projecte que preveu tant la restauració i posada en valor de 

la muralla i la torre existent en aquest emplaçament, com 

també la reurbanització de la zona i també tots els treballs 

d’investigació arqueològica. La totalitat de l’actuació està 

valorada en 668.847,66 € i per a aquesta s’ha aprovat 

una subvenció de 150.000 € per part de Presidència de la 

Generalitat Valenciana.

Un altre projecte que cal destacar pel que fa al 

planejament és l’aprovació del Pla de Reforma Interior 

de la unitat d’execució denominada Textiflok en el Pla 

General d’Ordenació Urbana del municipi. Aquesta actuació 

d’iniciativa privada comportarà la millora de la xarxa viària,

la urbanització que queda pendent de desenvolupar a 

la zona i la gestió de la cessió de les dotacions públiques 

previstes al Planejament General a favor de l’Ajuntament, 

que es corresponen amb l’edificació de la nau industrial 

de Textiflok, que forma part del catàleg d’edificacions amb 

protecció estructural, així com una zona verda que es 

disposarà al voltant d’aquesta.

Des de les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient, també 

s’han dut a terme diferents plans com són el d’Agenda 

Urbana i Agenda 2030, així com el Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible, que marcaran les directrius de futur del municipi 

en matèria de sostenibilitat i que són imprescindibles per 

a poder optar a diferents ajudes de la Unió Europea i els 

Plans d’emergència Municipals, específics per al risc sísmic, 

el risc d’inundacions i el risc d’incendis forestals. Aquest 

últim s’està finalitzant en l’actualitat, ja que ha estat el més 

complex pel risc que comporta les elevades dimensions de 

la franja d’interfície urbana-forestal i les vivendes aïllades 

dins de la zona forestal. Els primers mesos d’aquest any es 

faran diferents reunions amb el veïnat que viu en aquestes 

zones per tal d’explicar quina ha de ser la seua actitud i com 

s’han de protegir davant un incendi forestal. Al mateix temps 

s’aprofitaran aquestes reunions per tal de recordar el pla de 

prevenció d’incendis forestals amb totes les recomanacions 

i treballs de manteniment d’aquestes zones per tal de 

previndre els incendis forestals a l'època estival.

Aquest any també s’ha redactat el pla tècnic de gestió 

forestal del mas de Llopis que amb el de Santa Bàrbara i al 

pla de prevenció d’incendis forestals determina les diferents 

actuacions que aniran realitzant-se per al manteniment de 

les zones forestals en condicions òptimes.

Des de la Regidoria de Medi Ambient se segueix apostant 

pel projecte d’horts urbans l’Alcavonet, que en l'actualitat 

compta amb 24 parcel·les i un hivernacle i on hi ha una gran 

diversitat cultural aportada pels usuaris, ja que conviuen 

dotze nacionalitats diferents (Espanya, Ucraïna, Portugal, 

Senegal, Romania, Tailàndia, Marroc, Suècia, Bolívia, Algèria, 

Alemanya, Rússia i Anglaterra) que proporcionen al projecte 

un intercanvi molt productiu de les diferents formes de dur a 

terme l’activitat agrària, com també la riquesa dels productes 

que es cultiven, donant una visió de la riquesa cultural que 

té Cocentaina. També als horts de l’Alcavonet s’està duent 

a terme un projecte d’agrocompostatge, iniciat de la mà 

de la Universitat Miguel Hernández i que en l'actualitat 

compta amb el suport dels mateixos usuaris dels horts.

Continuem invertint en seguretat ciutadana amb 

l’adquisició de senyalització viària i de reductors de velocitat 

col·locats en diferents punts i la posada en funcionament de 

càmeres de seguretat, actuació valorada en 14.798 €, per tal 

de poder controlar infraccions de trànsit, actes  vandàlics i 

fins i tot robatoris que han servit per a identificar les persones 
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que han comés aquests delictes.

També s’ha invertit en formació per a la plantilla de la policia 

local, que ha fet cursos homologats d'aparells de detecció de 

drogues i de l’ús de les Taser, així com les habituals pràctiques 

de tir i s’ha adquirit una càmera gelada per poder comprovar 

el correcte funcionament de les armes de la policia.

A la 676 edició de la Fira de Tots Sants s’ha seguit apostant 

per les dues línies que permetran que la Fira guanye en 

qualitat: l'accessibilitat i la sostenibilitat.

S’ha acabat de redactar la segona part del pla d’accessibilitat 

i ja a l'última edició, s’han incorporat mesures per tal que 

qualsevol persona que vinga durant els dies de Fira a 

Cocentaina puga gaudir de tota l’oferta cultural, gastronòmica, 

turística i comercial que ofereix aquest esdeveniment.

En l’última edició del certamen també s’ha dut molta 

cura per tal de poder reduir els consums energètics, tant 

per part de l’Ajuntament com dels mateixos expositors que 

han utilitzat lluminàries de baix consum.

Amb el 2022 encetàvem el primer congrés Fira de Tots 

Sants, fent-lo coincidir amb el mig any de Fira, on vam tindre 

una ampla oferta cultural i gastronòmica que va dinamitzar la 

població durant uns dies. La valoració del I congrés va resultar 

molt positiva per als expositors oficials de fira que van poder 

gaudir de xarrades on se’ls va orientar en diferents àrees com 

són l’econòmica, la publicitat i el màrqueting o l’accessibilitat.

Les inversions en aquesta anualitat de fira han anat 

enfocades en tres línies. La primera d’elles ha estat 

l’adquisició de tauletes tàctils, per al personal informador i 

els punts d’atenció al visitant, contribuint a la reducció de 

l'ús de paper i facilitant el treball d'aquests. La segona línia 

ha estat la millora i mecanització dels distints pàrquings 

que s’han habilitat per a facilitar l’aparcament de vehicles 

tant als visitants com al veïnat afectat pel muntatge de fira. 

Al mateix temps també s’ha reforçat la senyalització dels 

pàrquings i les estructures de seguretat que s’empren de 

forma habitual durant els dies que dura el certamen. La 

tercera línia ha estat la millora en la pàgina web, amb la 

inclusió de l’aplicació de reserva de pàrquing.

La Fira torna a batre un rècord de visitants, 534.548 

persones la van visitar, posant de manifest que, amb la seua 

declaració d’Interés turístic Internacional, és un aparador 

per a mostrar al món el patrimoni cultural i natural de 

Cocentaina, a més de recolzar la gastronomia, la cultura o 

l’esport amb les diferents activitats que es proposen i que 

s’estenen en el temps més enllà dels dies de Fira com són les 

diferents exposicions d’artistes locals, els concerts realitzats 

per les entitats musicals de Cocentaina, el Certamen Coral, 

el Trail o el concurs d’AOVE.

Com sempre, se seguirà treballant des d’aquestes 

regidories per tal que Cocentaina tinga el millor.

El 2022 en les regidories d’Ocupació, Personal, Pedanies 
i Cementeri
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es d'aquestes regidories es tanca el 2022 amb un 

total d'inversions realitzades de 171.637,65 € i una 

concessió de subvencions que ascendeix a la quantia 

de 828.252,94 €, la qual ens permet una gestió dels 

recursos municipals més equilibrada.

Pel que fa a Ocupació, durant aquest any 2022 s'han 

sol·licitat totes les línies de programes d'ocupació que es 

llancen des d'altres administracions, com els programes 

d'Ocupació Empuju, Ecovid, Emcorp i Explus, que han 

sigut concedides i destinades a pal·liar l'atur de llarga 

duració amb la contractació de 12 aturats amb la duració 

de contracte d'un any i en altres programes, la incorporació 

dels nostres Jóvens al mercat laboral, amb la contractació 

de 7 jóvens per un any. També es van sol·licitar i van ser 

concedits, Programes de Formació combinant la Formació 

i Ocupació. Aquests programes formen i empren 20 aturats 

de llarga duració així com a 4 aturats per al personal docent, 

al final d'aquests tallers d'ocupació els participants obtenen 

Certificat de Professionalitat.

Des de la Regidoria de Personal, s'han dut a terme el 

procés selectiu de sis places d’auxiliar administrativa, ja 

incorporades en les seues places, així com a l’inici del procés 

selectiu de 8 places de peó de neteja, que actualment està 

en procés. S'ha creat la plaça de TAG de Recursos Humans 

donant una nova dinàmica al departament de Personal. 

S'ha iniciat el procés d'estabilització per a 31 places dins de 

l'estructura d'aquesta administració, publicant-se les bases 

en el temps i forma establit per la llei estatal.

La Regidoria de Pedanies, ha continuat prestant l'atenció 

que es mereixen els nostres veïns pel que fa a la solució 

d'incidències vàries. Com també, donar suport econòmic i de 

material per a la realització de les festes en cadascuna d'elles.

Pel que fa a la Regidoria de Cementeri, amb l'ajuda del 

departament d’Urbanisme, se li ha donat solució als terrenys 

per a l'ampliació del cementeri municipal. Tenint ja redactat 

el plec de condicions tècniques, per a la licitació de la 

redacció de projecte.

“Una gestió que dins de les dificultats, entenc satisfactòria 

i sempre millorable. Com sempre si en alguna decisió no ha 

sigut correcta, demane disculpes”, apunta Toni Hernández, 

responsable de les àrees.
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L’Ajuntament de Cocentaina «margina i deixa de costat 
al Raval i la Vila»
NP Col·lectiu- Compromís

U
na vegada més, i com exemple de falta de planificació 

i de gestió, l’equip de govern local no ha volgut 

presentar cap projecte a les subvencions de la 

Generalitat per tal de rehabilitar el nucli antic de Cocentaina. 

Alcoi, en canvi, ha aconseguit 9,2 milions d’euros per a la 

Font Dolça i el Sagrat Cor.

Des de Compromís per Cocentaina lamenten profundament 

aquesta decisió i consideren que, de forma injusta, s’està 

marginant i deixant de costat al Raval i la Vila. A més, 

«el consistori municipal no ha tingut mai cap intenció de 

presentar un projecte per al nucli antic i per al nostre poble, 

pel que hem perdut moltes i valuoses oportunitats», explica 

Jordi Pla, portaveu a l'Ajuntament i candidat a l’Alcaldia.

No obstant això, «tot i que ja s’arriba tard, des de 

Compromís demanem urgentment la creació d’un pla 

d’inversions clar i valent amb l’objectiu de millorar les nostres 

cases i carrers tant al Raval com a la Vila. Encara som a 

temps de revertir aquesta situació. Encara som a temps 

d’aconseguir la Cocentaina que volem».

Fesep se convierte en el sindicato más votado en el 
ayuntamiento de Cocentaina
NP Fesep

E
l pasado día 19 de enero de 2023 entre las 9 y las 

15 horas se llevaron a cabo las elecciones sindicales 

en el Ayuntamiento de Cocentaina. Los más de 100 

trabajadores del consistorio acudieron a las urnas para 

realizar su derecho a la representación Sindical y escoger 

a sus 14 representantes sindicales. 

El sindicato FESEP consiguió un total de 7 delegados, 

por delante de UGT con 4, CCOO con 2 y CGT con 1, 

convirtiéndose por primera vez en la fuerza sindical 

mayoritaria gracias a los votos de los trabajadores y 

trabajadoras del Ayuntamiento de Cocentaina que 

depositaron su confianza en este sindicato, reconociendo 

así el trabajo ejercido durante estos últimos cuatro años.

La acción sindical de este sindicato siempre ha estado 

encaminada a garantizar el cumplimiento y respeto de los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento 

de Cocentaina. Tenemos muy claro nuestra línea a seguir 

y hemos demostrado con creces que hemos defendido y 

respaldado todas las necesidades de los trabajadores y 

trabajadoras con el oportuno asesoramiento. 

Para abordar las reivindicaciones de los trabajadores 

y trabajadoras, y poder dar una solución acorde a sus 

problemas, el camino siempre será el diálogo porque ante 

los problemas siempre buscamos las mejores soluciones, 

ofreciendo la mano a los demás sindicatos para tratar 

acciones conjuntas y poder mejorar así las condiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras de este 

Ayuntamiento. Durante los próximos 4 años vamos a seguir 

el mismo camino que hasta hoy hemos trabajado para 

mejorar la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras del 

Ayuntamiento de Cocentaina. Seguiremos con la lucha de 

vuestros intereses generales, que intentaremos conseguir 

mediante el diálogo, la negociación, la mediación, y como 

último recurso y si no hay más remedio la vía Judicial para 

defender al empleado público y reconocer de sus derechos. 

Los representantes sindicales del FESEP, Elio Manuel 

Tenorio Arcas y Carlos Blasco Ferris queremos agradecer 

enormemente la confianza depositada en nosotros. Gracias 

por tener en cuenta nuestro trabajo sindical, que muchos 

vosotros sabéis que no ha sido nada fácil por la gran cantidad 

de enfrentamientos que hemos tenido con los representantes 

Municipales por su gestión llevada a cabo en los últimos 

cuatro años.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los 

conserjes, ordenanzas, personal administrativo, trabajadoras 

sociales, secretarios, trabajadores de urbanismo, personal 

de mantenimiento, cultura, limpieza, policía, a TOD@S 

agradeceros vuestro voto de confianza, y dejar claro a 

los que no nos han votado que no se preocupen, porque 

defenderemos sus derechos igualmente.

FESEP, el derecho del colectivo por delante del interés 

personal y  por una defensa digna de tus derechos.
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Implantación de un modelo de producción ecológica 
sostenible en la comarca del Comtat. “Objetivo conseguido”
Cooperativa agrícola católica Coop. V.

E
l jueves 12/1 en el Centro Social Real Blanc, la 

Cooperativa Agrícola celebro una reunion informativa 

para un importante grupo de socios integrados en el 

grupo de implantación del cultivo ecológico, en el mismo 

y como primer punto se dio cuenta de que habíamos 

cumplido con el objetivo propuesto pasar  del cultivo 

convencional al ecológico iniciando un periodo de transición 

que durara tres años y en los que se implantara el sistema 

ecológico en el cultivo del olivar en una parte  importante 

de las explotaciones de los  socios de nuestra cooperativa, 

representa para todos la satisfacción en la ejecución de un 

proyecto que puede representar el futuro y la sostenibilidad 

de cultivo  en nuestra comarca, con la certficacion de nuestra 

almazara ( ya en la campaña pasada)para la producción de 

aceites ecológicos en una de sus líneas, cumplimos con todo 

lo necesario para afrontar el futuro con mayores garantías.    

En un segundo punto se explicaron los beneficios del 

cambio y los apoyos en esta transición tanto de la propia 

Cooperativa como de la Unión Europea y de la Conselleria, 

apoyos que vienen concretados entre otros  en mayores 

subvenciones de la PAC , iniciando un camino que sin duda 

esta orientado por las directrices que vienen de Bruselas y 

que confluyen en una mayor sostenibilidad del planeta y 

poder optar a lo que piden los mercados en la actualidad.

En tercer lugar, se explicación  los apoyos técnicos y de 

gestión que el equipo técnico de la cooperativa prestara en 

este periodo y que ya se inició con un  grupo más reducido  

creado entre los socios  donde se han comprobado que el 

cambio era posible y además las producciones alcanzadas 

son iguales o incluso superiores al  cultivo convencional a 

igualdad de costes productivos por hectárea, igualmente 

como se venía realizando con anterioridad en  reuniones  

exproceso, se  explicaron  las diferentes  posibilidades de 

abonados, precios de los mismos y características nutritivas 

para  las plantas asi como los fertilizantes autorizados para 

el cultivo ecológico, poda , labores del suelo etc., apoyando 

al socio en este trayecto.   

Fitur, un año más la Cooperativa estuvo presente
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

U
n año más la Cooperativa estuvo presente el jueves 

diecinueve de Enero en el Pabellón de la Comunidad 

Valenciana en Fitur, con una cata de nuestros aceites, 

se presentaron y degustaron los allí presentes nuestro 

aceite sin filtrar y el Coupage 1916, las características 

organolépticas y beneficios para la salud de cada uno de 

ellos fueron explicadas por nuestro técnico Iñaki Aracil que 

hizo en primer lugar una presentación del video corporativo 

de la Cooperativa y en segundo lugar inicio la cata de los 

aceites que fueron muy elogiados por las personas allí 

presentes, la cooperativa aprovecha estos eventos para dar 

a conocer nuestra marca, la variedad de nuestros productos 

en monovarietales y coupages directamente al público  y 

mantener en este caso  contactos con empresas dedicadas 

al oleoturismo principalmente.   

Como en los años anteriores contamos con la presencia y 

el apoyo de la alcaldesa Mireia, la Regidora de Fira, también 

la de Juventud y de Turismo, los allí presentes alabaron 

la calidad de nuestros aceites, les recomendamos que 

vinieran a nuestra Fira y que conocieran nuestra historia y 

monumentos y como no, a través de nuestra tienda online 

que  compraran nuestros aceites.  
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Saúl Santonja, nou president de l’associació de comerç, 
hostaleria i serveis de Cocentaina
Redacció

P
assades les festes de Nadal, l’associació de comerç, 

serveis i hostaleria de Cocentaina va tindre una reunió 

per tal de liquidar la junta anterior, presidida per Mateo 

Gozálbez i donar pas a una nova etapa.

Saúl Santonja va decidir tirar endavant i assumir el 

càrrec. Saúl estava en la junta anterior i aleshores no li era 

desconeguda la tasca que suposa presidir dita associació.

La decisió la pren perquè sabia que tenia un bon grup de 

treball, no li va costar formalitzar una junta perquè gran part 

d’ella va ser la que el va animar a tirar endavant, recolzant-lo 

en aquesta legislatura amb l’objectiu de treballar i fomentar 

l’economia del poble a través dels comerços, establiments i 

servies, que són el motor i la vida de qualsevol lloc.

El panorama al qual s’enfronta la nova junta no és fàcil, 

ja que per culpa de diferents problemes burocràtics, s’han 

perdut subvencions i aleshores aquest primer any, hauran de 

servir-se de nous projectes i noves idees, però sense tindre 

una subvenció real, amb tot, des del consistori contestà i de 

la regidoria de comerç, s’han compromés a recolzar-los per 

dur endavant campanyes. Tanmateix, l’associació treballarà 

al costat de la Unió Gremial, ens que té com a propòsit 

incentivar i potenciar el comerç local.

Parlàvem amb Saúl i es mostrava preocupat per la situació 

del comerç, servei i hostaleria local “som un poble amb una 

gran capacitat comercial i d’hostaleria i de serveis, ara com 

ara som 75 associats, però en podríem ser molt més. És 

una llàstima que les discrepàncies ens facen estar dividits, 

i des de la nostra junta intentarem llimar espereses i com 

no, treballar junts i lluitar pel bé comú, no hem d’oblidar que 

el motor i l’economia d’un poble la meneja el comerç, els 

bars i restaurants, els pubs, els establiments de serveis...i 

Cocentaina té de tot i a més, amb qualitat. Hem d’aprofitar el 

que tenim i des de l’associació arribar a tothom per a poder 

realitzar campanyes que sens dubte, beneficien als clients 

locals i de fora i que siguem un referent per a la comarca. 

Volem que Cocentaina tinga vida i eixa vida la trobes al 

comerç local, on l’atenció és personalitzada i ens coneixem 

i sabem que et va millor o no; la trobes en una tauleta on 

la conversa al voltant de la taula crea un espai d’oci que 

també necessitem...i pense que tenim un gran potencial, 

falta que ens ho creguem i els clients confien en nosaltres 

i els nostres productes”.

La lluita enfront de les grans superfícies i el comerç on-line 

és un gran hàndicap per al xicotet comerç que veu minvades 

les seues forces davant grans multinacionals, però també és 

cert, que eixa atenció personalitzada, eixa facilitat de veure 

les coses i que t’aconselle el professional que hi ha darrere 

l'aparador no el trobarem mai en un centre comercial, com 

deia el mateix Saúl “està clar que cada vegada ens hem fet 

més còmodes i recorrem a les compres on-line, però ahí es 

perd el tacte sensorial d’un producte i la personalització de 

la compra, amb eixa conversa amb el dependent que sens 

dubte, mirarà el millor per a tu. Tanmateix, la compra de 

fruites o verdures....internet ens facilita la compra, però sens 

dubte ens lleva qualitat del que adquirim. Les xarxes socials 

són fonamentals, no obstant això hem de saber aprofitar-les 

i utilitzar-les per atraure els clients i encara que existisca la 

possibilitat de compres on-line, preferim que l’usuari puga 

disfrutar de l’atenció personalitzada.”

Des de l’associació s’han proposat diversos objectius com 

ara fomentar les campanyes de rebaixes,  Sant Valentí, dia 
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del Pare, dia de la Mare, recuperar el quinto i tapa com 

es feia a l’inici o tornar a traure el comerç al carrer entre 

altres propostes. Com deia el president “tornar a tindre la 

il·lusió i les ganes per a preparar esdeveniments de carrer 

i campanyes novedoses” A banda, no hem d’oblidar la 

implicació que el comerç i l’hostaleria té en totes les festes i 

tradicions de Cocentaina, mimetitzant-se en elles i adaptant 

cada aparador a les diferents efemèrides contestanes: Fira, 

corriola, Nadal, Mare de Déu o festes de Sant Hipòlit.

El nou president, Saúl Santonja animava al poble “a què 

compre en el comerç local i que participe de les diferents 

campanyes que es realitzen, que recolzen l’economia del 

poble perquè ens beneficia a tots. Ens agradaria que els 

comerços, establiments o serveis que no estan adherits 

deixaren les seues diferències i s’uniren a l’associació, 

quants més siguem, més coses podrem aconseguir i 

lluitar per un bé comú. Jo voldria que la gent jove tinguera 

en Cocentaina un referent i que s’animaren a obrir nous 

comerços, que no tinguérem unes tendes de gent que va 

jubilant-se i aleshores van tancant-se, sinó que hi haja un 

traspàs generacional per a mantindre esta vida del comerç 

local tant al nucli antic, com a la part més jove de Cocentaina, 

tant al Raval com la Vila... que el comerç i l’hostaleria ens 

convide a passejar-nos per Cocentaina. Confiem en la 

gent que treballa en les tendes, en els bars i restaurants 

o en els serveis, som tots part de la vida del poble i pense 

que Cocentaina té molt per a oferir i garantir qualitat en el 

producte i en el servei”.

La junta que legislarà els pròxims anys el comerç, 

serveis i hostaleria de Cocentaina està formada per:

Presidència: Saúl Santonja, de Saúl Santoja Atelier

Vicepresidència: Laura Bonifacio de la sabateria 

Sociedad Limitada

Secretaria: Minerva Cortés de Pa i dolços Paula

Tresorer: Rafael Estevan de Mani musical

Vicetresorera i arxiu: Carolina Ibáñez, de la tenda de 

moda infantil De nens

Xarxes socials: Carmina Monter de merceria Borrás

Vocals: Júlia Bonet de Per tu, ajuda a domicili; Elia 

Moya de Maymi joiers i Natalia Valls de Idearte
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Cocentaina celebra La I Gala de Premis «Vila de Cocentaina»

Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Cocentaina va organitzar la 
I Gala «Vila de Cocentaina». Aquesta cerimònia, que ve a substituir la tradicional Gala 
de l’Esport, pretén ser una celebració que aglutine totes les persones i entitats del poble.

A
l llarg dels darrers mesos ha anat gestant-se al si dels 

diferents consells, però especialment en les reunions 

del Consell de Participació Ciutadana, l’organització 

de la Gala «Vila de Cocentaina», que va tindre lloc el passat 

dissabte 28 de gener. Així, després de diferents reunions, 

cada consell ha anat fent les seues respectives propostes 

de cara a guardonar en l’esmentada Gala una persona o 

entitat que, per la seua trajectòria, mèrits o rellevància, s’ha 

considerat que mereix aquest guardó.

La gala es va celebrar al Centre de cultura el Teular i al 

llarg de l’acte hi van participar també algunes components 

del l’Escola Esportiva de Gimnàstica Rítmica, i també va 

tindre lloc l’actuació de Josué Ribera. 

El disseny i la realització del premi que es va entregar ha 

estat obra de l’artista contestà Moisès Gil. 

Hi van haver un total de quatre guardons distribuïts de la 

manera següent:

1. UN GUARDÓ AL RECONEIXEMENT I A LA TRAJECTÒRIA 

EN L’ÀMBIT CULTURAL proposat pel Consell de Cultura per a 

les Dones del Raval que han conservat la tradició de fer Nanos

2. DOS GUARDONS AL RECONEIXEMENT I A LA 

TRAJECTÒRIA EN L’ÀMBIT ESPORTIU proposat pel Consell 

d’Esports per al futbolista Lucas Torró i el ciclista Rafa Valls

3. UN GUARDÓ ESPECIAL AL CIUTADÀ proposat pel 

Consell de Participació Ciutadana per al nefròleg Dr. Vicent 

Torregrosa

Maite Valls, regidora de Participació Ciutadana a 

l’Ajuntament de Cocentaina, explicava que amb «aquesta 

gala s’intenta, amb la millor intenció i de la manera més 

humil possible, donar un guardó que reconega els mèrits 

i la trajectòria d’una persona del poble, que destaque en 

algun dels àmbits que representen els diferents consells». 
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La Fira de Cocentaina 2023 arrenca l’any amb força i 
ja prepara la seva 677 edició
NP Departament Fira de Tots Sants

C
ocentaina prepara ja la que serà la 677 edició de la Fira 

de Tots Sants. Ha arrencat l'any amb força, assistint a 

FITUR on ha pogut mostrar al món els atractius d'un 

dels esdeveniments firals amb més públic de la Comunitat 

Valenciana. Així mateix, ha format part de l'Assemblea 

General anual de l'Associació de Fires Espanyoles (AFE) 

organitzada en les instal·lacions de IFEMA MADRID, 

aprofitant la celebració de FITUR.

El president d’AFE, Xabier Basañez, ha declarat que 

“després d'un any 2022 que inicialment ja qualificàvem com 

el de la consolidació i recuperació del sector, aquest exercici 

que ara comença celebrarem un nombre d'esdeveniments 

programats pels membres de la nostra associació similar al 

dels anys prepandèmia i també preveiem el creixement de tots 

els paràmetres que defineixen l'evolució de l'activitat firal”.

Fins a FITUR ha viatjat una comissió formada per 

l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa; la regidora de 

Fira, Eugenia Miguel; el regidor de Turisme i Cultura, Iván 

Jover i la regidora d'Innovació i transparència, Participació 

Ciutadana, Sanitat i Joventut, Maite Valls. Segons ha 

destacat Mireia Estepa, “presentem una 676 edició de la 

Fira de Tots Sants on s'han superat les expectatives tant a 

nivell econòmic - comercial com en nombre de participants 

on hem batut rècord d'assistència i hem arribat a més de 

535.000 visitants. La majoria de les fires d'Espanya encara 

no han recuperat les xifres de visitants prepandèmia, no 

obstant això, Cocentaina ja les ha superat, amb més de mig 

milió de persones”.

La Fira de Tots Sants de Cocentaina no és només un 

esdeveniment de xifres i negoci, en el centre estan les 

persones i aquest ha estat un dels eixos tant per a l'edició 

de 2022 com la de 2023, on es focalitzaran “tots els nostres 

esforços per a dotar-la de major qualitat”, ha destacat la 

primer edil contestana.

L'edició de 2022 ha estat marcada per dos aspectes 

fonamentals, d'una banda, la Tecnologia, utilitzada per a 

conèixer millor l'esdeveniment i totes les dades que faciliten 

una millor organització; i per una altra, l'Accessibilitat, fent 

del certamen un esdeveniment disfrutable per a totes les 

persones, independentment de les seves capacitats motores 

i sensorials. A aquesta edició 2023 se suma, a més, la 

Sostenibilitat. Tecnologia, Accessibilitat i Sostenibilitat seran, 

doncs, els tres eixos que configuraran l'organització de la 

pròxima Fira de Cocentaina 2023.

A més, la Fira de Tots Sants manté la seva aposta per 

dinamitzar i donar suport als esdeveniments esportius de les 

nostres comarques. A més del Trail Fira de Cocentaina que 

se celebra cada any en dates pròximes al certamen firal, la 

Fira suma la seva imatge i col·laboració al Aitex Terra Trail 

que ha reunit durant el passat cap de setmana a més de 

1000 corredors.
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Relleu de comtes, mossèn i suplicant per a les festes 
patronals de la Mare de Déu de 2023
Redacció

E
l passat 14 de gener, data propera a la festivitat de 

Sant Antoni Abad, es va celebrar el relleu  de càrrecs 

per a les festes patronals de la Mare de Déu de 2023.

Va ser un acte íntim, emotiu i senzill que va començar en 

l’oració de vespres a la capella de Sant Antoni del Palau, lloc 

sagrat i inici de la devoció contestana perquè va ser allí, on el 

dijous  19 d’abril de 1520 es va realitzar el prodigiós miracle 

de les 27 llàgrimes de sang. Un fet que es va produir durant 

l’Eucaristia que celebrava mossèn Onofre i en el que estava 

present la comtessa i el fill del Comte de Cocentaina, també 

el xiquet Gaspar que feia d’escolà i que va ser la primera 

veu que va proclamar el miracle que va canviar per sempre 

el sentir contestà.

Després del res de vespres, es van beneir les medalles que 

acompanyaran els protagonistes en aquestes festes de 2023 

i van ser els càrrecs del 22 qui van donar relleu i continuïtat 

a estos personatges de la bonica història del Miracle.

-German Figuerola li va fer entrega del centre a Nicolás 

Jiménez que serà el comte per a les festes de 2023

-Elia Martínez li va donar el rosari a la propera comtessa, 

Daira Seguí
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-Bruno Montaner li va passar el quadre de la Mare de Déu 

a Mateo Torró, mossèn 2023

-Vicent Seguí li va entrega del text de la súplica de 

Francisco Maíquez i Canet a Inés Sánchez que serà la veu 

que ens representarà a tots els contestans amb la súplica.

Tot seguit es van dirigir al Monestir de la Mare de Déu on 

van tindre el privilegi de pujar al Camerí i i estar davant la 

Mareta.

Amb el “Flevit amare” es posava punt i final a aquest acte 

que enceta el comte enrere per a les festes de la Mare de 

Déu del Miracle 2023.

I és que cada vegada queda menys per a viure una nova 

edició de les festes Patronals, un any en què s’estrena una 

nova junta presidida per José Torró i Maria Dolores Franco i 

que tenen la missió d’organitzar els actes al voltant de la festa.

Recordem que aquestes festes tenen el títol d’Interés 

Turístic Local i que viuran els dies de màxim esplendor el 19, 

20 i 21 d’abril, amb tot, abans estarà el septenari i els concerts 

que les entitats contestanes dediquen a l’excelsa Mareta.

Recordar també altres dades: el dissabte 18 de març 

i al monestir de la Mare de Déu es presentarà el cartell, 

encarregat enguany a l’artista local Francisco Albaladejo i 

la revista que coordina Joanjo Llorens i ja el dissabte 25 de 

març, a l’Església de Santa Maria, es celebrarà el pregó a 

càrrec de la germana agustina Ana Maria Juan. Aquestos dos 

actes podran ser seguits pels canals YouTube del Monestir 

de les clarisses i de l’Església de Santa Maria.
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El franciscà contestà José Manuel Sanchis Cantó va 
presentar el llibre “Maestra en el amor y esperanza en 
la aflicción. Estudios sobre los títulos marianos Virgo 
dolorosa y Mater misericordiae”
Redacció

J
osé Manuel Sanchis Cantó, franciscà contestà, va 

presentar el llibre “Maestra en el amor y esperanza en 

la aflicción. Estudios sobre los títulos marianos Virgo 

dolorosa y Mater misericordiae”.

Es tracta d’una recopilació d'estudis marians sobre 

els dos títols que millor defineixen, segons el parer de 

l'editor, la icona de la Mare de Déu del Miracle. Mitjançant 

un recorregut sistemàtic, dividit en tres parts, els autors 

dels estudis aborden qüestions bíbliques, aspectes de la 

venerable Tradició cristiana dels Pares de l'Església i autors 

medievals, i qüestions de teologia dogmàtica, en referència 

als títols marians Verge dolorosa i Mater misericordiae.

L'acte es va dur a terme al monestir de la Mare de 

Déu el dissabte 21 de gener a les 17h i en el mateix 

va intervindre, a banda de l’autor, el padre Fernando 

Fuertes, guardià del Convent dels Pares Franciscans i 

capellà del Monestir, el P.Stefano Cecchin, ofm, president 

de la  Pontifícia Accademia Mariana Internationalis 

i professor de Mariologia en la Pontifícia Universitat 

Antonianum de Roma; d. Eduardo Rengel, director 

espiritual de la Pia Unió Mare de Déu del Miracle i José 

Torró i Maria Dolores Franco presidents de la Pia Unió.

En paraules de frai José Manuel i en la sinopsis d’aquest 

estudi llegim que “els títols marians Virgo dolorosa i Mater 

misericordiæ s'entenen a partir de la Sagrada Escriptura i 

d'ella depenen: María, al peu de la creu i en els inicis no 

sempre fàcils de l'Església, acompanya al Fill de Déu i al 

deixeble fidel en totes les situacions de la vida, especialment 

en les més fosques i incomprensibles, i desborda 

misericòrdia per onsevulla, abraçant en el seu etern i seré 

rostre a qui se sent necessitat d'amor i reconciliació. La sana i 

venerable Tradició de l'Església ha reflexionat abundantment 

sobre aquests títols, dedicant-li pàgines plenes d'unció, 

expressant així una saviesa que va més enllà dels mers 

paràmetres conceptuals. Allò que tants teòlegs, místics, 

pastors i fidels han dit i escrit sobre la benaurada Mare de 

Déu en el misteri del dolor i la misericòrdia s'ha plasmat, 

després, en una sistematització teològica fecunda i en una 

pietat popular devota, que han acompanyat l'oració dels 

cristians al llarg dels segles.

En aquest volum presentem una Collectio d'estudis que 

aborden el sentit i el significat dels apel·latius marians Virgo 

dolorosa i Mater misericordiæ. Els treballs apareixen ací 

classificats d'acord amb el trípode fonamental de la vida 

de l'Església catòlica: la Sagrada Escriptura, la Tradició i el 

Magisteri acompanyat de l'ensenyament teològic.

Aquesta obra té el seu fonament i origen en la celebració 

del V Centenari del Miracle de les llàgrimes (1520-2020), 

ocorregut en la icona de la Verge del Miracle, el rostre del qual 

engalana la portada d'aquesta Miscel·lània. A ella, que és 

tendre consol i esperança ferma, confiem la lectura meditada 

dels treballs dels estudiosos que han col·laborat en aquest 

volum; a ella, que és arca perenne del magisteri cristià la volem 

venerar com a misericòrdia i amor en la vida dels fills de Déu”.

L’acte va congregar a un gran nombre de gent i el llibre 

està a la venda en l’estacn del Pla i en el moestir. Recordem 

que avui en dia, frai José Manuel Sanchis és professor de 

Cristologia en la Pontifícia Universitat Antonianum de Roma.
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Balanç 2022 regidoria de festes de Moros i Cristians
NP Ajuntament de Cocentaina

«F
inalitza l'any 2022 i el primer que volem ressaltar 

és que hem tornat a l'absoluta normalitat respecte 

als dos anys anteriors que no volem tornar a 

recordar i que la veritat podem dir que hem gaudit d'unes 

festes molt dignes i que tots hem pogut gaudir en gran», 

comenta el regidor de l’àrea, Octavio Cerdà.

Destaquem enguany l'ajuda per valor d'uns 11.000 euros 

a les empreses locals que treballen en el món de la festa, 

que ha consistit en la substitució dels decorats de festes que 

any rere any han anat deteriorant-se i, per tant, entre les 

festes passades i les que venen, podrem veure un decorat 

nou tant a la plaça de l'Ajuntament com a la plaça del Pla.

Aquestes festes recalquem que s’han fet actes nous que 

mai s'havien realitzat i que la veritat és que han deixat a 

tots amb un molt bon sabor de boca: podem destacar el 

dia de les paelles amb DJ’Many, després de l'actuació de la  

xaranga per amenitzar la vesprada i ressaltem en veu alta 

que l'últim dia de festes anomenat  TRONS I  GERMANOR 

va ser un absolut èxit. Un sopar amb més de 1.000 festeres 

i festers en companyia i gaudint d'una  xaranga i després 

amb una actuació del Grup  Ñ fins a altes hores de la nit. 

Una proposta molt encertada i molt ben rebuda per tots els 

festers i les festeres de Cocentaina.

Pel que fa a les  Discomòbils i Orquestres, la  Regidoria 

no ha deixat cap dia sense ambient musical, començant 

pel dia de la Publicació que va venir l'orquestra  TITANIC 

passant pel dia dels Comptes que va venir el grup d'animació  

PHILANTROPIC i per als quatre dies de festes una Macro  

Discomòbil, la Macro X-PAM, l'orquestra MARE SELVA i 

com ja hem dit anteriorment acabant amb el Grup  Ñ. Totes 

aquestes actuacions sumen un valor d'uns 23.700 euros.

«Des de la  Regidoria volem donar les gràcies a la junta 

de festes per la seua dedicació, perquè després de dos anys 

sense poder eixir al carrer no era gens fàcil tornar a aquesta 

normalitat que tots volíem i que pense que han estat de 10», 

apunta Octavio Cerdà.

També cal destacar que en aquest 2022 hem posat en 

marxa la web de festes de Moros i Cristians juntament amb 

la  Regidoria de Turisme i amb un cost de 4.000 euros.
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Una aposta decidida per la Cultura com a motor de 
desenvolupament en 2022
NP Ajuntament de Cocentaina

M
entre s’espera poder licitar en aquest 2023 els 

treballs de rehabilitació del Centre Cultural el Teular 

amb una inversió de 411.650 euros, des de la 

Regidoria de Cultura s’han centrat tots els esforços a dotar i 

renovar l’equipament tècnic als diferents edificis municipals, 

ja siga el Centre Cultural el Teular, el Palau Comtal o la 

Biblioteca Pública Municipal.

Pel que fa al Teular, una de les intervencions que cal 

destacar ha estat la instal·lació de dues columnes d’altaveus 

Line Array, un sistema d’amplificació del so el qual ha 

significat una considerable millora quant a la qualitat sonora 

i la percepció del so per als espectadors. Aquesta adquisició 

s’ha completat amb la compra d’un processador digital i 4 

focus LED professionals i suports per a la il·luminació lateral 

de l’escenari. Igualment s'ha dotat l'espai escènic d'un segon 

projector de 10 lúmens.

Per una altra banda, durant l’últim mes de l’any s’ha 

treballat en l’adequació del fossat de l’escenari, un espai que 

fins ara era inaccessible i que s’ha recuperat preferentment 

per a emmagatzemar l’equipament escènic que s’usa en 

les diverses actuacions. S'ha instal·lat una escala per a 

accedir a ell, una porta hidràulica que ha quedat integrada a 

l'escenari i s'han realitzat les obres i instal·lacions elèctriques 

necessàries per a la futura instal·lació d'un elevador. També 

cal ressenyar en aquest 2022 l’adquisició d’una càmera 

professional i l’equipament per a poder retransmetre en 

streaming per a poder gravar i retransmetre els diferents 

espectacles en alta qualitat i la compra d’un televisor de 

85'' per a cobrir les diferents necessitats de comunicació 

amb l’objectiu de facilitar que totes aquelles presentacions o 

cursets puguen visualitzar-se amb la millor qualitat possible.

En definitiva, una inversió global al Teular de vora 94.000 €, 

que ve a facilitar el treball de les entitats locals i companyies 

escèniques, però que també representa una gran millora pel 

que fa a la comoditat dels espectadores per tal que puguen 

gaudir dels diferents espectacles de principi a fi.

Així mateix, mentre continuen els treballs de restauració 

dels llibres de Corts de Justícia del segle XIV a l’Institut 

Valencià de Restauració (IVCR), s’ha realitzat una inversió 

de 2.500 € en l’adquisició de caixes per tal d’organitzar la 

documentació històrica a l’Arxiu Municipal.

Per altra banda, amb un treball que es recolza en la 

sol·licitud de diferents ajudes públiques per cofinançar tots el 

treballs de conservació, protecció i recuperació del patrimoni 

cultural, des de la Regidoria de Patrimoni, amb un cost de 

18.000€, s’ha adquirit un sistema de videovigilància amb 16 

càmeres que han estat instal·lades als diferents accessos i 

sales per a dotar de seguretat l’edifici, a més de la compra 

d’un projector que ha estat instal·lat a la Sala Daurada. 

També, pel que fa al mateix pati del Palau, s’han invertit 

2.900 € en la renovació de la caixa de llums i altres 2.825 

€ en la dotació d’un sistema d'il·luminació amb led RGB per 

al fons del mateix pati. Amb perspectiva de sol·licitar noves 

ajudes en aquest any 2023 s’ha redactat un Pla Especial 

de Protecció per al Castell amb una despesa de 15.000 

€, dos projectes de recuperació per a les ermites de Sant 

Cristòfol i Santa Bàrbara, amb un cost de 1.200 € cadascun, 

i, finalment, un projecte per a recuperar i protegir les restes 

arquitectòniques de l’ala oest del Palau.

No es pot oblidar tampoc la producció d’un audiovisual 

dedicat al Refugi Antiaeri que ha sumat un cost de 7.400€, 

dels quals seran en part coberts amb la sol·licitud de les 

ajudes de memòria històrica. Un treball que es recolza sota 

les directrius del recentment aprovat Pla Director del Palau 

i que, a més, ha tingut en compte el reforç de personal Detall d’un dels llibres de Corts de Justícia del segle XIV
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per tal que aquest BIC puga obrir-se al públic de dimarts 

a diumenge.

Per a finalitzar, des de la Regidoria de Turisme, una vegada 

han estat aconseguides les declaracions d'Interès Turístic 

Local per a la Corriola, els Nanos i la Mare de Déu, s’estan 

gestionat els tràmits pertinents per a aconseguir la desitjada 

declaració d'interès nacional per a les Festes de Moros i 

Cristians. Per a tal fi, s’ha treballat conjuntament amb la 

Regidoria de Festes i la pròpia Junta de Festes en la creació 

d’una web específica de la Festa amb l’objectiu de donar 

la màxima difusió. El reforç de personal als monuments ha 

permès facilitar l’obertura del Palau i del Refugi durant un 

horari més ampli, fins i tot durant la Fira de Tots Sants, on 

el Refugi va registrar la xifra rècord de 5.600 visites.

Paral·lelament i seguint la mateixa línia de treball, s’ha 

continuat apostant en la consolidació de les rutes de turisme 

local que van ser creades en anys precedents, com també 

en la celebració de la II Jornada de Recreació Històrica al 

Castell, un esdeveniment que va congregar més de 400 

visitants al llarg d’un matí. A més, aquestes rutes locals han 

estat reforçades amb la millora dels espais emblemàtics 

del poble. Així, s’han col·locat 4 panells amb fotografies 

antigues al llavador del Pla de la Font, s’ha recuperat l’antiga 

imatge de l’ermita de Santa Bàrbara amb la instal·lació 

d’una reproducció retroil·luminada del retaule italogòtic 

que es conserva al Palau i durant l’últim mes de desembre 

s’han disposat al mateix sender del castell dos panells 

d’interpretació del paisatge perquè els visitants puguen 

conèixer de primera mà l’entorn natural que els envolta. 

Tots aquests treballs han tingut un cost global estimat en 

12.000 €.

Així mateix, amb la finalitat de facilitar les visites als 

monuments, s’ha editat una guia de la muralla i s’han reeditat 

el fullet d’informació genèrica del municipi amb una inversió 

de 5.000 €. Per altra banda, està treballant-se ara mateix 

en la implantació d’un innovador sistema d’audioguies. En 

aquest projecte, que ha comportat l’adequació del portal web 

com també l’edició dels textos, s’ha realitzat una inversió 

global de més de 4.000 €.







CULTURA24 Revista El Comtat febrer 2023

Arriba febrer i amb ell una nova edició de la Mostra de 
teatre Amateur Vila de Cocentaina
Redacció

F
ebrer arriba i amb ell, Cocentaina s’ompli de l’art 

de Thalia amb la Mostra de Teatre amateur Vila de 

Cocentaina que any rere any organitza Teló teatre.

La Mostra té una gran repercussió social i cultural dintre 

de la Federació Amateur, de fet, aquesta és tal volta, una 

de les Mostres més antiga i consolidada que es conserva 

dins de la Federació i prova del seu prestigi el trobem en 

la quantitat de grups i obres que es presenten per ser part 

de la Mostra, enguany sense anar més lluny han hagut de 

garbellar entre 32 instàncies presentades.

En aquest 2023, arribarem a la XXIII edició i com ve fent-

se en els darrers anys, és l’Ajuntament qui assumeix el cost 

de l’organització, ja que Teló teatre no podia fer front a les 

despeses de la Mostra, “nosaltres anys enrere assumiem el 

cost dels grups que venien, pagàvem el cànon del Teular...

però hi ha hagut un canvi important en la societat, hi ha un 

gran ventall d’activitats, les plataformes digitals que et duen 

el teatre a casa...i el públic és fidel a l’obra de Teló teatre i 

sols aconseguíem un ple absolut en la nostra representació” 

assenyala Saúl Santonja, president de Teló teatre “aleshores 

vam negociar amb l’ajuntament i vam deixar la Mostra en les 

seues mans amb la finalitat que no desapareguera aquest 

certamen que és molt valorat i volgut per la Federació de 

Teatre i la veritat és que hem tingut una gran ajuda de la 

regidoria de Cultura, si bé és cert que tenim tres obres en 

compte de quatre, estem contents perquè la Mostra pese a 

tot es manté i segueix sent un referent per al món del teatre 

amateur”, conclou Saúl.

La XXIII edició arrancarà el dissabte 11 de febrer amb 

l’aportació de l’Ajuntament, ens acompanyarà el grup “Atrote 

teatro” amb l’obra “D. Quijote en los infiernos”, escrita i 

dirigida per Carlos Macià i Jos Sothoth. L’entrada per a 

aquesta primera obra serà gratuïta.

El diumenge 19 de febrer i de la mà de la Seu Universitària, 

tindrem l’obra dedicada al món infantil, un obra per a gaudir 

en família i amb entrada també gratuïta. El Teular acollirà al 

grup “Ktarsis teatro” amb l’obra “No hay derecho” dirigida 

per Gonzalo Fernández.

I tancant aquesta edició de la Mostra, el grup amfitrió, Teló 

teatre qui sota la direcció de Joan Aura ens oferiran “L’obra 

quasi perfecta”, una comèdia amb guió del mateix Joan 

Aura. Les entrades seran a 5 euros i es podran adquirir en 

la web de l’Ajuntament entrades.cocentaina.es o moments 

abans de l’actuació  a la taquilla del Teular sempre que 

queden localitats al pati de butaques tant inferior com 

superior.

Des de la directiva de Teló teatre es mostren molt 

il·lusionats en la Mostra, “és una gran feina que fem, però 

ens agrada poder mostrar l’art del teatre i que la gent puga 

veure altres maneres d’actuar i interpretar. Estem molt 

agraïts al públic de Cocentaina i comarca que sempre ens 

ompli el Teular, ens dona la seva calor i ens segueix, però 

també és cert que ens agradaria veure el pati de butaques 

ple en les altres dues obres que formen part de la mostra 

perquè des de Teló teatre, oferim al públic la gran diversitat 

que engloba el món del teatre amateur, amb obres de molt 

bona qualitat. Tanmateix, pensem en els xiquets, que són 

el futur de qualsevol associació, en aquest cas, pensem 

en la cantera de Teló teatre, ja que ens agradaria comptar 

amb un gran planter de futurs actors i actrius. Treballem 

en aquesta línia gràcies al teatre a les escoles, però si bé és 

cert, que estos anys hem notat un descens de participants 

i hem passat de tindre 40 alumnes o més a tindre 10 o 12 

xiquets, una baixa molt important que ens dona a entendre 

que des dels col·legis no s’incentiva l’extraescolar”.

Teló teatre porta més de 50 anys pujant als escenaris i pel 

grup ha passat molta gent, moltes generacions. El secret del 

seu èxit   és que són tots com una gran família i damunt de 

l’escenari s’obliden els problemes, manies o controvèrsies 

de la vida. Amb tot, Teló teatre necessita també nodrir-se 

de sàvia jove “som un grup consolidat, però amb molta 

gent veterana i gran. Artistes que tenen moltes taules als 

escenaris i que alguns fins i tot, hem crescut al si del grup, 

però ens agradaria tindre gent nova i jove que com et deia, 

li done continuïtat al grup”.

Enguany torna a ser un novell director el que decideix 

muntar l’obra que tanca la Mostra, “sí, Joan Aura repeteix. 

L’any passat va dirigir la seua òpera prima i el resultat va ser 

molt bo. Compta que Teló teatre sempre ofereix obres corals, 

és a dir amb molts actors sobre l’escenari. Des de la directiva 

presentem el calendari d’actuacions de l’any i deixem que 

els directors que tenim presenten les seues propostes. Els 

directors veterans estan deixant pas a les joves promeses 

perquè vagen agafant experiència en la direcció d’obres i per 

descomptat, estan ahí per tirar una maneta i esperem, que 

per a seguir dirigint qualsevol dels tres muntatges anuals que 

fem. En aquest 2023, per a la Mostra va ser Joan l’únic que 

va oferir i després de veure l’èxit del passat any, la confiança 

en ell està dipositada al cent per cent”.

Teló teatre està ara immers en la preparació de la Mostra, 

però no oblidem que el pròxim 25 de març, tornaran a pujar 

a l’escenari per a festejar el dia mundial del teatre. També 

celebraran el fi de curs amb el teatre a les escoles, una 

representació on participen tots els xiquets i xiquetes de 

l’extraescolar de teatre i ja a l’estiu, oferiran la seua obra de 

juliol que pràcticament tanca el curs teatrer de 2023. Amb 

tot no deixem de banda, la participació que el grup local té 

en les ambaixades de les festes de moros i cristians.

Comença la Mostra, s’obri el Teló.
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Joan Aura, director encarregat de tancar la Mostra de 
Teatre de 2023
Redacció

L
’any passat va ser el debut de Joan Aura com a director 

de teatre, en aquesta mateixa revista compartíem amb 

ell les il·lusions i les pors a les quals s’afrontava com 

a director i actor en la mostra, passat un any, tornem a 

asseure’ns amb ell perquè de nou, Joan serà l’encarregat 

de tancar la Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina 

amb Teló teatre, això sí, enguany sols com a director.

“Berenàvem a les fosques” va ser l’obra amb la qual es 

va estrenar en el càrrec de director, una representació que 

sempre quedarà marcada com l’inici d’una aventura que 

està duent-lo a bon terme i amb molt bones expectatives 

“l’any passat va ser de bojos, era actor i director i damunt 

m’estrenava en este paper, era un risc i si ara ho pense, 

em pose les mans al cap de lo atrevit que vaig ser, però 

el resultat fou molt bó, el públic va respondre i els meus 

companys del teatre també van entendre el meu estil de 

dirigir i els meus gustos, va ser una passà i gràcies a ells, 

enguany em torne a tirar a la piscina, però de cap, perquè 

estic preparant també el muntatge del dia mundial del 

teatre i tinc també pensada l’obra d’estiu”. Que Joan Aura 

és un tot terreny ho sabíem, però que a més siga capaç de 

muntar la trilogia representativa de Teló Teatre ens diu com 

és d’actiu i entusiasta aquest novell director i sobretot, la 

il·lusió i ganes de treballar amb el grup que l’ha acollit com 

un membre més de la família teatrera.

“Per a mi és molt important que el grup confie en mi. Jo 

soc molt exigent en mi mateix i aleshores exigisc molt al 

grup i en aquest cas, els actors i actrius que participaran en 

l’obra d’enguany. Jo tinc la meua personalitat, res a veure 

amb grans directors que té Teló Teatre com José Miguel 

López o Paco Insa o Ángel Fernández, ells són els directors 

en majúscula, jo encara estic començant i em queda molt 

per aprendre”.

Teló teatre tancarà la Mostra enguany amb una comèdia, 

“L’obra quasi perfecta”, escrita pel mateix Joan Aura, 

“enguany volia fer una obra diferent de l'any passat i vaig 

estar buscant i mirant perquè volia una obra al meu estil i 

també que s’adaptarà a Teló teatre i vaig veure tres vídeos 

d’una representació que s’acabava d’estrenar a Londres i 

sobre eixos tres vídeos vaig escriure el guió, aleshores el vaig 

compartir en Mari Carmen Seguí, qui em va assessorar i el va 

traduir al valencià. És una comèdia estranya que no busca la 

risa seguida durant tota l’obra, però sí que els farà baquejar 

en més d’una estona. És una obra que és un gran repte per 

als actors i actrius i per a mi mateix. Jo soc molt partidari 

del teatre en mimo, és a dir, l’actor i actriu ha d’expressar 

molt a través dels gestos, les expressions, el cos, la pell...

per a mi, el teatre no és sols la paraula, sinó que va més 

enllà i es necessita tota expressió corporal i per això aquesta 

obra resulta complicada perquè en moltes ocasions, han 

d’expressar el contrari al que estan dient”.

Joan Aura ha comptat amb un gran planter a l’hora de 

realitzar el muntatge “Teló teatre té un gran potencial humà 

per a fer qualsevol obra, qualitat i nivell no ens en falten i 

per a mi és molt d’agrair el fet de buscar als actors i actrius 

que vull que hi participen i que de seguida et diguen que 

sí, sense condicions, sí amb tot el que suposa i el sacrifici 

que fan per aprendre l’obra, escenificar-la i assajar-la, ja 

et dic que ara a febrer, els assajos seran a les 10 de la nit 

i molts d’ells han de deixar família, xiquets, canviar torns 

per poder assistir perquè és una obra amb 9 personatges, 

però que estan tota l'estona actuant, dins i fora i en tot 

el Centre de Cultura el Teular, no sols a l’escenari. Tenim 

també l’actuació del tècnic de llums Carlos Cardona i de 

l’apuntadora, Mari Carmen que també eixirà a escena....

en fi, ja et dic una bogeria d’obra que espere que agrade al 

públic i se la disfrute, que s’ho passe bé i sobretot que veja 

el gran treball que cada actor i actriu de Teló teatre fa, que 

els aplaudisca, perquè si l’obra ix bé i arribem al públic, el 

95 per cent de l’èxit és dels actors i actrius, ara bé, si no 

aconseguim arribar al públic i aquest s’avorreix, la culpa 

és cent per cent meua perquè no hauré sabut encarar bé 

la direcció”.

L’obra va començar a gestar-se allà pel mes d’octubre amb 

la primera lectura i el coneixement de cada paper, perquè 

cada actor i actriu se’l faça seu i s’adapte a les exigències del 

director. Ara estem ja en la recta final, els apunts definitius 

que consolidaran una obra que té com a objectiu fer disfrutar 

al públic i a més, poder-la rodar per diferents escenaris de 

la Federació “Teló teatre necessitem eixir i tornar a actuar 

fora de Cocentaina. Sempre ens ha agradat i degut a les 

circumstàncies no ho hem fet, tant de bo que amb aquesta 

comèdia puguem tornar a la carretera”.

La fitxa tècnica està formada per: Luis Reche director de 

la companyia de teatre i inspector de policia; Lara Calafat 

serà Norma, amiga del difunt; Milagro Sellés en el paper de 

la sra Olsen, ama de claus de difunts i majordoma d'aquest; 

Aitor Pascual serà Cecilio, germà del difunt; Saúl Santonja 

representarà a Carlos, el difunt; Ana López és Assumpta, una 

criada del difunt i també representarà el paper de la tècnica 

de la companyia de teatre; Clara Giner i Reme Lucía Montava 

seran les criaes i Lorena Reche interpretarà a Sandra, núvia 

del difunt... amb aquestes premisses, ja podem veure 

els embolics i històries que la sinopsi ens presenta: una 

companyia teatral que està assajant al voltant d’un misteri 

on hi ha un difunt que no sabem si serà tal difunt o estarà 

molt viu, situacions inversemblants .... tot un entramat que 

de segur ens arranca més d’un somriure posant el punt 

d’honor a la Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina.

Ahhh! I un últim apunt, seguirem parlant de Joan Aura en 

les pròximes edicions de la revista perquè com hem dit, és 

ell l’encarregat de preparar el dia mundial del teatre i també 

l’obra d’estiu, segur que no es decebrà!! Enhorabona, Joan!!
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La benjamina de la saga, Lorena Reche Sanchis
Redacció

H
i ha sagues d’artistes que sens dubte marquen un 

grup i Teló Teatre té la sort de tindre una saga familiar 

llarga, implicada i que sens dubte, ens arranca una 

exclamació d’admiració quan sentim el seu cognom: Reche.

Al llarg d’aquestos anys, i mitjançant la revista Cocentaina. 

El Comtat hem tingut l’oportunitat de descobrir cada tarannà 

de la família: Luis Reche (pare), Luis Reche (fill), Marga 

Reche, Marga Sanchis i enguany ens restava la benjamina 

de la família: Lorena Reche Sanchis qui, com no podia ser 

d’altra manera, té sang teatrera i ànima d’actriu, tot i que 

ella no es considera com a tal.

Enguany i gràcies a la directiva de Teló Teatre presidida 

per Saúl Santonja, tindrem este xicotet homenatge dedicat 

als actors i actrius de Teló Teatre. La nostra protagonista en 

aquesta edició és Lorena Reche Sanchis.

Tal volta podem pensar que Lorena ho tenia molt fàcil a 

l’hora de ser actriu, amb tot no és així. El teatre t’agrada 

o no i de vegades ja sabem allò de “en casa del hererro 

cuchillo de palo” i el fet de tindre un pare i dos germans 

que són uns fenòmens a l’escenari et pot cohibir o exigir 

més. La família Reche no és així, són amants del teatre, però 

des de la humilitat i el saber fer, sempre amb la bonhomia 

d’ajudar-se i respectar-se en les decisions i no obligant-se 

mai a pujar a l’escenari.

Lorena, com també ho fera Marga i Luis, va començar 

en el teatre a les escoles, tal volta, haguera pogut entrar 

directe a Teló Teatre, tenia "enxufe", però Lorena va 

començar a aprendre des de baix, bevent la sàvia de casa 

però amb Paco Insa com a mestre. Ella anava al Real Blanc 

i va decidir apuntar-se a l’extraescolar, no perquè en casa 

l’obligaren, sinó perquè els seus germans estaven i havia 

de provar-ho. Perfectament, podria no haver-li agradat, però 

en l’extraescolar de teatre va descobrir molt bon rotllo i la 

possibilitat de conéixer més gent.

Recorda eixa primera obra amb molt de nervi “era “La 

comèdia de l’olla” amb tot, si et dic la veritat, els nervis els 

tinc igual en la primera que en la d’enguany, per exemple. En 

eixa feia de criada i em passava mitja representació plorant. 

Enguany farem una obra còmica, ja no plore...però estic 

igual de nerviosa. Crec que els nervis són part fonamental 

en la meua trajectòria. Tal volta m’ajuden a veure el que 

fem i el que ens costa fer muntatge teatral. La gent no sé 

si ho acaba d’apreciar, són moltes hores d’assajos, molts 

sacrificis...però et val la pena quan ixes a l’escenari, deixes 

els nervis i disfrutes cada paper que et toca interpretar”.

Lorena és molt senzilla, com tota casa, i ella no es 

considera una gran actriu “no crec ni que siga bona actriu, 

ni millor que pitjor que altres, simplement són una més que 

li agrada el teatre i intente fer-o de la millor manera possible, 

escoltant crítiques i suggeriments i com no, fent cas del 

director i adaptant cada paper a la meua manera d’actuar”.

El bon rollo i l’experiència gratificant de pujar a un 

escenari, va fer que Lorena es decidirà a formar part de Teló 

Teatre i que disfrutara de cada paper que li han donat “no 

he sigut mai actriu protagonista, ja et dic, no em considere 

una gran actriu, som amateurs i el més important pense que 

és disfrutar en cada paper que et donen. Que un director 

confie en tu ja és molt i aleshores ho has de donar tot. He 

interpretat a molts personatges i de tots ells aprens coses, 

és una de les coses màgiques que t’ofereix el teatre”.

Parlant amb Lorena, li déiem si el fet de ser la xicoteta 

de casa l’havia perjudicada o influenciada a l’hora d’actuar 

“en casa mai m’han obligat a fer teatre, ha sigut una decisió 

pròpia, de fet, jo he estat molts anys apartada del grup per 

diferents motius i mai m’han pressionat perquè tornara. Sí 

que és cert que el cuquet està i m'encanta veure als meus 

germans actuar, però tot té el seu moment i quan he tornat 

m’han acollit com si mai no m’ho haguera deixat. En ma 

casa he tingut la sort que mai m’han condicionat i mai m’han 

dit fes-ho així o aixà, consells per suposats i tots molt ben 

rebuts, però no han sigut crítics, som amateurs i ells han 

sabut tranquil·litzar-me i sobretot animar-me”.

Tenia 14/15 anys quan Lorena va debutar en aquella 

primera obra, des d’aleshores en són moltes en les que ha 

actuat i molts personatges interpretats, li demanàvem alguna 

obra que recordara de manera especial “bé, totes les obres 

tenen alguna cosa especial, per exemple en la de “El cafè 

de chinitas” vam estar tots els de casa sobre l’escenari, 

són moments molt bonics, però si t’he de dir una obra em 

quede en “Algo para contar en Navidad”, no sabria dir-te 

La Fira en conte
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el perquè, no obstant això, és una obra que va dirigir Felip 

i en la que vaig disfrutar molt, recorde que interactuava en 

tots els personatges, no tenia un paper protagonista, ni de 

bon tros, però és una obra que vaig fer de joveneta i de la 

que guarde una estima especial”.

No sabríem si definir a Lorena com a actriu de comèdia o 

de drama “a mi m’agrada molt més el drama que la comèdia. 

Està clar que has de fer de tot, com et deia, enguany 

presentem a la Mostra una comèdia i no és gens fàcil fer 

riure, és tot un repte!!! Però tot i que no em considere una 

actriu especialitzada, sí que em decante més pel drama i 

tant de bo que algun dia puga fer un paper superdramàtic, 

igual no sabria fer-ho bé o no em sentiria capaç, però sí 

que m’agradaria intentar-ho”. Són les paraules de Lorena 

Reche, una actriu pense, a la que encara no li s’ha tret tot el 

potencial que té i que de segur, encara té molt que mostrar-

nos sobre els escenaris.

Li preguntàvem també si és molt costós clavar-se en 

un paper o ensenyar-se el llibret, Lorena ens deia que “jo 

no he sigut mai de memoritzar el llibret, per a mi, el que 

més em costa és clavar-me en el personatge i la clau està 

en els assajos: de tant repetir a la fi memoritzes el paper 

i les indicacions dels directors són fonamentals per a 

poder clavar-te en el paper a interpretar, saber defendre’l 

a l’escenari i fer que arribe al públic, ahí està la tasca més 

complicada: fer arribar el teu personatge al públic, que el 

públic se’l crega i per a d'això, te l’has de creure tu abans 

i es necessiten els assajos, més enllà que memoritzar el 

paper, que també és important perquè no volem quedar-nos 

en blanc, però cada personatge l’has de sentir per poder-lo 

representar i per a això es necessita sacrifici, paciència...i 

gent tan bona com la de Teló teatre que et fa sentir com a 

Auca de la Fira (representació al carrer)

Auca de la Fira (representació al Teular)

casa. És el que et dic i repetisc en aquesta entrevista: Teló 

teatre té molt bon rollo i per això sacrifiques hores de dormir 

i del teu temps familiar i personal per a dur endavant una 

obra, en aquest cas, amb Joan, este mes assajarem a les 10 

de la nit i jo m’alce a les 5 el matí, doncs ja sé que este mes 

toca dormir poc, però em recompensa les bones estones que 

passem als assajos i com et deia, el teatre et fa aprendre de 

cada personatge, de cada company, de cada director....”.

Sí que és cert que Lorena destaca durant tota l’entrevista 

eixe bon rollo que té Teló teatre, però volíem saber de la 

seua opinió respecte a l’entitat, si ella pensa que li feia falta 

alguna cosa al grup “Teló teatre és una gran família i tal 

volta, el que a parer meu ens falta, és la possibilitat de fer 

bolos, eixe anar i vindre i actuar sobre diferents escenaris 

crea un vincle molt humà i molt bo. També és cert que ara 

fem feina i estem subjectes a horaris, no és com quan érem 

més joves i erem estudiants i aleshores disposàvem de tot 

el temps del món, amb tot pense que els bolos uneixen al 

grup i creen noves històries que no fan més que unir vincles. 

Un actor o actriu està en contínua formació i el fet de poder 

actuar davant de diferents públics és una gran oportunitat 

per seguir creixent dins del món del teatre amateur. Nosaltres 

no vivim d’açò, no som professionals, però t’agrada fer-ho 

bé i que el grup quede bé. Ja et dic, en Teló teatre hi ha 

molt bon rollo i molt bona gent: actrius, actors, directors i 

gent de darrere que fa molta feina i no ix a l’escenari, però 

forma part de tota aquesta família teatrera.”

A Lorena Reche la veurem el pròxim 25 de febrer sobre 

l’escenari i estem segurs que ens farà disfrutar amb la seua 

actuació, una Reche que té el caliu de son pare Luis, el seu 

germà i la seua germana, però amb una personalitat pròpia 

que la fer ser única sobre l’escenari, una saga que continua 

i una actriu a la qual esperem, seguir veient damunt dels 

escenaris.

Gràcies, Lorena pels bons moments i a seguir disfrutant 

d’aquest art.

El Gendre

El café de chinitas
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L’Ateneu Musical de Cocentaina s’alça amb el primer 
premi en la Segona Secció del 42 Certamen de Bandes de 
la Comunitat Valenciana
Redacció

E
l diumenge 15 de Gener, es va celebrar a partir de les 

16.30 i a l'Auditori del Palau de les Arts de la ciutat de 

València, el 42é Certamen de Bandes de la Comunitat 

Valenciana que pertanyen a la Secció Segona, i que van ser 

les guanyadores del Certamen de la Diputació de les seues 

respectives seus de València, Castelló i Alacant.

Pel que respecta a la SM l´Entusiasta de Benifairó de 

la Valldigna, guanyadora del Certamen Diputació de 

València, va actuar al costat de les bandes de la Vall d’Uixò, 

guanyadora del Certamen Diputació de Castelló i la societat 

Ateneu Musical de Cocentaina guanyadora del Certamen 

Diputació d'Alacant.

Les tres bandes van interpretar com a obra obligada “El 

Gran Mondúber” de Javier Artés Arlandis.

En primer lloc, va actuar la Unió Musical Vallduxense de 

la Vall d'Uixó, que sota la direcció d'Ángel Martínez Cruz, va 

interpretar el pasdoble “Lara Sos Boix” de Francisco Signes, 

i com a obra de lliure elecció “Nautilus” de Juan L. Riog.

A continuació, i en segon lloc, va tindre lloc l'actuació de la 

SM l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, sota la direcció 

de Carlos Sancho Cantus, va interpretar el pasdoble “Els 

Dos Adolfos” de José Mª Martín Domingo, i com a obra de 

lliure elecció “The Rise of The Phoenix” de Teodoro Aparicio 

Barberán.

Finalment, va actuar l'Ateneu Musical de Cocentaina, qui 

sota la direcció de José Miguel Fayos Jordán, va interpretar 

el pasdoble “Guitarra Espanyola” d'Enrique Igual Blasco, i 

de lliure elecció “Evocazioni” de Paul Huber.

En finalitzar les actuacions de les tres bandes, es van donar 

a conéixer els premis i esments d'aquesta Segona Secció del 

Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana.

L'Ateneu  contestà va veure reconegut l'esforç, sacrifici 

i mesos de treball en alçar-se amb el primer premi i un 

puntuació global de 344 punts. Els músics van donar el 

millor de si sobre l’escenari i José Miguel  Fayos va saber 

esprémer al màxim les qualitats de la banda contestana. 

Un dia abans, el dissabte, van tindre un assaig general 

en el Teular, facilitant així que els socis i simpatitzants de 

la banda pogueren veure en primícia l'actuació dels de 

Cocentaina.

Sens dubte un gran premi per a un gran esforç.



CULTURA 29Revista El Comtat febrer 2023

Concerts Nadalencs de l’Amistat
Joan Jover i Domínguez

L
’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina, 

va finalitzar l’any 2022 amb diverses activitats lúdiques 

i culturals, totes les quals van comptar amb una 

nombrosa participació de socis i simpatizants: el dia 21 

de desembre es va celebrar, el sopar del pobre, anomenat 

popularment, «la coqueta», així com també el dia 31 

acomiadaren l’any amb el sopar de Cap d’Any, actes que 

van finalitzar al saló d’actes amb ball per a tots.

Igualment, la Rondalla i Coral l’Amistat, va tancar les 

portes de l’any 2022 amb música tradicional nadalenca. El 

dia 16 de desembre, van realitzar un extraordinari concert 

a l’auditori de Benilloba, concert que va estar organitzat 

per les dues associacions de jubilats de Cocentaina i de 

Benilloba, el qual vam comptar amb el suport dels dos 

ajuntaments. L’Amistat va voler compartir aquest concert 

de Nadal amb tots els amics del poble de Benilloba, on 

alguns d’ells participen en aquesta agrupació musical. En 

el concert, van interpretar una variada mostra del folklore 

popular de les nostres comarques, moltes d’elles recopilades 

en el cançoner musical de la provincia d’Alacant pel músic 

valencià Salvador Seguí, gran entusiasta del folklore popular, 

Nadales que ens van fer recordar la nostra infantesa.

Per a completar musicalment les festes de Nadal, ací, al 

nostre poble, ens faltava el concert de la Rondalla i Coral 

L’Amistat, agrupació de persones majors, però plenes de 

vitalitat. Que millor que encetar aquest esperançador Any 

Nou 2023 que escoltant aquesta tradicional música tan 

nostra. El 7 de gener i al Centre Cultural el Teular, l’Amistat 

va realitzar el seu popular Concert de Nadal, un concert que 

va constar de dues parts ben diferents l’una de l’altra: en la 

primera part interpretaren una barreja de polifonia popular 

nadalenca, tant de les nostres comarques com de la resta 

del món, música amb què, d’alguna forma, li digueren adéu 

al Nadal i al 2022.

En la segona part, l’Amistat va voler donar-li la benvinguda 

al nou any que acabaven d’encetar desitjant que fora per 

a tots un poc millor del que acabaven de deixar. Van voler 

encetar-lo, cantant-li a les adversitats actuals que ens porta 

la vida, amb alegria i cordialitat, amb una variada mostra de 

música popular, d’ara i de sempre, que ens va fer recordar 

d’alguna manera la nostra joventut.

Van començar aquest part, amb una de les cançons més 

famoses del seu autor, el mexicà, Gonzalo Curiel, Vereda 

tropical, escrita en 1936. A continuació va ser la música 

d’un altre mexicà, Francisco del Val, Viajera, escrita en 

1947 per a la cantant valenciana, Lolita Garrido; cançó que 

va popularitzar, el conegut gup musical El Consorcio. Del 

cantautor brasiler, Roberto Carlos escoltàrem Amigo, cançó 

que ens parla dels bons amics, de la importància de compartir 

l’amistat entre els amics que sempre estan al teu costat. 

Continuant el concert interpretaren Ronda de enamorados, 

de la sarsuela La del soto del parral, dels mestres Sautullo i 

Verd. Tot seguit escoltàrem un dels pasdobles més coneguts 

de Manuel Alejandro, que reflecteix els sentiments i l’argot 

de la festa taurina: Viva el pasodoble. A continuació, 

interpretaren una emblemàtica cançó, Resistiré, escrita per 

Carlos Toro, i que va popularitzar el Dúo Dinámico, tema 

que s’ha convertit en tot un homenatge i un himne en la 

lluita contra la maleïda pandèmia, i que tans maldecaps 

està portant-nos. L’Amistat va finalitzar el concert amb un 

altre gran tema, Mi gran noche, escrita en 1967 per l’italià 

Salvatore Adamo, i que va popularitzar el cantant Rafael.

La Rondalla i Coral l’Amistat, no va poder acabar millor 

l’any 2022 i donar-li la benviguda al 2023, que interpretant 

bona música, amb il·lusió i entusiasme. Des d’ací donar-los 

la més cordial enhorabona, i especialment al seu director, per 

la tasca que està realitzant al capdavant d’aquesta agrupació.
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El Fòrum afrontem el 2023, amb il·lusió i preocupació, 
per a la Memòria Democràtica
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l Fòrum afrontem el 2023, preparant-nos per a 

continuar és tant en contacte amb la població i 

preparant les activitats d'aquest any preocupant, però 

interessant  per haver realitzat, la major part de les activitats 

programades per al 2022, i aver alcançat una meta important 

per al Fòrum i en les Comarques de l'Alcoià i el Comtat, en 

Memòria Democràtica.

El passat 12 de gener al Club Amics UNESCO d'Alcoi, 

el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 

Cocentaina (de l'Alcoià i el Comtat), va inaugurar l'exposició 

de 23 panells que acompanyés la Unitat Didàctica «No 

Oblidem», el desenvolupament del Roll-Up a estat creat 

per els mateixos professors Àlex Barber, Diego Fernández 

i Rafa Enguix i dissenyador Roman Sánchez, les seues 

il·lustracions impacten visualment amb una informació i 

necessària perquè desperte l'interés de tindre a les seues 

mans el "No Oblidem", a estat una col·laboració finançada 

per la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat.

Els professors, Àlex Barber i Diego Fernández van explicar 

la introducció, implicació i participació dels alumnes, 

realitzant un bàlans del primer any de vida d'un material 

didàctic que va nàixer amb la voluntat d’entrar a les aules.

Les paraules i assistència a l’acte del director general de 

Qualitat Democràtica, Iñaki Pérez li ha donat un valor afegit 

a l’acte i el suport de la Conselleria a la feina que estem fent. 

Li preguntarem Iñaki sobre el projecte del Monument a les 

víctimes del Franquisme i la guerra civil, que es col·locarà 

en Cocentaina i que el Fòrum va presentar als primers 

pressupostos participatius de la Generalitat. Ens va dir, 

que els tramites administratius, entre les administracions 

estaves finalitzen-se. La cloenda per part de Joan Jordà i 

Sanchis, amb el seu poema que està inclòs al «No Oblidem». 

MEMÒRIA VIVA. Estarà exposada fins al 19 de febrer.

El començament o finalització dels anys hàbils, l'associació 

sempre està més burocratitzada, per l'organització de 

l'Assemblea Ordinària, que informen de la gestió de la junta 

i es donen les paraules als associats, per a la seua aprovació 

del que s'ha realitzat i el que programem i que pretenem 

realitzar, això no significa que la participació en el Fòrum siga 

anual, les reunions de la junta siguen o no oficials sempre 

es realitza obertes als socis i de vegades als simpatitzants, 

la participació i implicació fan que les associacions estiguen 

més vives.

La nostra seu està al Centre Social al Taller 2, els dijous a 

la vespra està oberta i de vegades altres llocs.

Per tant quan isca aquesta informació a la Revista El 

Comtat del més febrer s'haurà realitzat l'Assemblea Ordinària 

del 2022, i aprovat la programació per al 2023.

A la programació del 2023 és una continuïtat del que anem 

realitzant en aquests darrers anys i alguns són el nostre 

ADN del Fòrum, com "L'Arxiu documental d'Expedient i 

Banc Oral", "Continuar Introduint a les aules i la societat, 

el "No Oblidem", entre altres activitats, sempre buscant la 

implicació de les Associacions, Col·lectius i administracions.

Com a activitats i participació del Fòrum o d'algunes 

companyes o companys en aquests dies. Assistir a l'extrè del 

documental "L'últim tren de Bouarfa" sobre l'exili republicà 

al nord d'Àfrica, a la Casa del Mediterrani a Alacant. La 

participació en la taula APOC que col·loquen a la Fireta 

de Muro per donar suport al col·lectiu antifeixista de Pego 

que estan condemnats per defensar la nostra Memòria 

Democràtica, La participació a la Desbandà, a la carretera 

de la mort de Màlaga a Almeria.

Si algunes entitats IES o Col·legis estan interessats a 

obtenir més informació sobre aquest projecte o contactar 

amb el Fòrum, aquests són els nostres mitjans. Gràcies.

memoriahistoricacocentaina@gmail.com

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .

php?id=100063524680380

https://sites.google.com/view/frummhidcocentaina/

p%C3%A0gina-principal
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Col·lectivitat del paper (19)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

A 
partir de l’estiu de 1936 fou l’etapa més violenta 

d’aquella època i on es van cometre els errors 

més greus, especialment la rebel·lió de l’exercit 

feixista. No obstant, per altra banda fou l’etapa més 

social; quan la República, usant del seu poder polític, va 

intentar socialitzar el mitjans de producció per apropar les 

desigualtats de classe. Ho hem dit els mesos anteriors en 

detallar les socialitzacions de teulars i forns de pa, que es 

feu  malauradament, al mig d’un clima molt tens de guerra.

Hui anem a tractar molt esquemàticament la col·lectivitat 

del paper que feren a les comarques de l'Alcoià i Comtat 

amb totes les fàbriques del ram. Incloent també altres molins 

paperers de fora d’aquestes comarques: una a Sant Joan 

d’Alacant i altra a Vilallonga (la Safor).

La primitiva industria paperera no solament va crear riquesa 

i treball aprofitant la força hidràulica, també va enraigar el 

moviment obrer comarcal connectat a la internacional 

des del segle XIX. Volem dir que hi havia una base social i 

reivindicativa suficientment sòlida per aprofitar les llibertats 

republicanes per col·lectivitzar la indústria. No coneixem si 

s’ha fet alguna investigació sobre aquella experiència i es 

basem amb l’«Estatut de Papereres Col·lectives CNT-UGT». 

Un document que podeu consultar en la nostra pàgina sites.

google.com/view/frummhidcocentaina .      

Aquest col·lectiu va moure una quantitat de fàbriques, 

empresaris i treballadors, que ens mostra certes singularitats 

amb les citades anteriorment. En primer lloc, en cap 

dels papers que hem pogut veure mencionen cap llei del 

govern del Front Popular. Aquesta és feu només proclamar 

la República baix l’auspici d’altres lleis, una d’elles venia 

del segle XIX. Per això creiem que hi han varietats que 

no acabem dr conèixer i que caldrà investigar. Podem fer 

algunes deduccions basant-nos en els citats estatuts, però 

això no és prou perquè ara mateix no disposem d’altres 

papers. Primer de res cal remuntar-nos als antecedents 

d’aquestes empreses llegint atentament els mencionats 

estatuts i annexos per obtindre alguna pista de l’operació. 

Sobretot, hem de fixar-nos en les dates sense que arriben 

a marejar-nos. El 14 de gener de 1936, abans del triomf 

del Front Popular, es va crear una entitat denominada 

«Federacion Comarcal de la Industria del Papel ‘EL SERPIS’». 

Una associació fundada a traves d’una llei d’associacions 

professionals de 8 d’abril de 1932. No acabem d’entendre 

quina relació social i econòmica hi havia, si era sindicat o 

cooperativa. 

Destacar un detall que considerem important: el president 

d’aquella federació era Salvador Martí Palacios, àlies 

«Panorra», un destacat activista cocentainer de la CNT que 

es va exiliar en l’Stanbrok a Orà i mai més va tornar. És el que 

ens fa pensar que era una entitat de provada garantia social.

En aquests moments poques coses més podem dir 

d’aquella entitat, únicament que tenia el domicili a 

Cocentaina. En gener del 36 va quedar subjectada amb 

un reglament que presentaren a la Delegació Provincial de 

Treball. Deduïm que aquesta associació aglutinava totes 

les fàbriques i treballadors que hi havien del paper i que 

no havien entrat el 1934 en la societat anònima «Papeleres 

Reunides». Tot i així l’anterior col·lectiu d’empreses i 

treballadors «el Serpis», va tindre un paper especial en la 

creació de la Col·lectivització del paper per la  CNT - UGT 

del 1937. 

Però, tenim un buit d’informació entre l’entitat «El Serpis» 

i les lleis de confiscació del Ministeri d’Hisenda en la tardor 

de 1936. No hem trobat cap acta acordant la confiscació 

de fàbriques de paper; i estem segurs que n’han d’haver-hi.  

Com a conclusió, aquest bloc industrial col·lectivitzat 

el 1937, formava un autèntic «holding» industrial per a 

l’època; un grup que hagués pogut desenvolupar l’economia 

social en aquell moment. Estava format per una exhaustiva 

relació d’empreses, propietaris, sindicats i sindicalistes, que 

decidiren fer aquesta operació comunitària segons iniciatives 

i instruccions del Ministeri. Si que està confirmat que els 

protagonistes principals de l’operació fou «El Serpis», perquè 

és la que convocava les reunions a la seva seu.

 La lectura d’aquests estatuts i annexos, és de gran interès 

històric i etnogràfic; perquè ens mostra tots els dirigents 

sindicals i propietaris del paper. Noms i cognoms dels que 

s’implicaren en una gran aventura que no ho va deixar 

desenvolupar el complot  feixista.

Bar en Orà. El que fa sis començant per l’esquerre és Salvador 

Martí, Panorra
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Cap a la sostenibilitat!!!
Ceip Sant Joan Bosco

A
l CEIP San Juan Bosco, els xiquets i les xiquetes del 

segon cicle, continuem conscienciats amb la cura del 

medi ambient, l’arrelament a la terra i amb la pràctica 

de l’agricultura ecològica de forma pràctica i lúdica. És 

per això, que aquest curs seguim participant al projecte 

Ecoescoles amb el nostre hort escolar i hem convidat 

a participar-hi als nostres amics i amigues de segon de 

primària per a gaudir junts i juntes d’aquesta experiència.  

Cada mes, ens visita Lilian, la nostra tècnica mediambiental. 

Ella ens explica quines són les tasques per a mantenir el 

nostre hort ecològic, ens parla de la importància de la cura de 

les plantes i la natura. A més ens ajuda a plantar i a recollir 

els cultius de temporada. Amb ella hem aprés a elaborar el 

nostre propi compost amb l’ajuda de llombrígols i hem fet 

receptes tradicionals amb productes de la terra. Abans de 

cada sessió, a l’aula, veiem uns vídeos molt interessants 

que ens fan pensar bona cosa perquè ens proposen reptes 

que fem arribar a casa.

Al Bosco tenim sis hortets on totes les setmanes reguem, 

llevem els caragols que fan malbé a les plantes, collim les 

verdures que s’han fet grans... en definitiva, tenim cura i 

gaudim del nostre hort! 

De moment, podem anunciar que l’hort del Bosco pinta 

molt, però que molt bé. Cada dia tenim més clar que treballar 

la terra ens apropa a un món més sostenible perquè TOT 

CANVI COMENÇA A L’ESCOLA!.
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Els alumnes de 3r d’ESO viatgem arreu del món
Col·legi Sant Francesc d’Assís

A
questa primera avaluació,  Elsa alumnes de 3r d'ESO 

del Col·legi Sant Francesc d'Assís hem viatjat a 

diferents parts del món: Finlàndia, Madagascar, Brasil, 

Polònia, Eivissa, Grècia i Noruega.

Aquests viatges han format part d'un projecte de 

l’assignatura d’anglès que consistí en fer un viatge virtual a 

aquestes destinacions comptàvem amb un pressupost per 

comprar vols, buscar allotjament, realitzar diferents activitats 

i menjar (sempre que la butxaca ens ho permetera).

Una vegada planificat el viatge hem agafat un vol cap a la 

nostra destinació i hem viscut totes aquestes experiències. 

Aleshores per deixar constància gravàrem un vídeo explicant 

els llocs visitats (Per exemple, el grup de polars es van trobar 

a Annestka una dona nativa; el grup de Madagascar es van 

trobar un salvatge que vivia en la selva,...

Des del país vam escriure també una gran postal contant 

les nostres experiències.

Ha sigut un projecte on ens hem divertit i encara que ha 

costat una mica, finalment em aprés molt i l’alumnat estem 

molt orgullosos del resultat.
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Algunes activitats del segon trimestre a l’IES Pare Arques
Àlex Barber Miró

IES Pare Arques - Vicedirector

Xarrades d’educació viaria

Al llarg del mes de gener hem iniciat un conjunt d’activitats 

per conscienciar al nostre alumnat sobre diferents problemes 

actuals, com les xarrades sobre educació viària per alumnat 

de 4t d’ESO, a càrrec de Vicente Pérez, de l’associació DIA, 

de víctimes d’accidents de tràfic. Una de les millors formes 

d’evitar els accidents de tràfic és ajudar als futurs conductors 

a entendre la importància de respectar les normes de tràfic, i 

també recordar que utilitzar correctament el casc o el cinturó 

de seguretat, els pot protegir en cas de sinistre.

Jubilació de Carles Seguí

Carles Seguí, un gran professor d'anglés, i un bon 

company de tot el professorat de l'IES Pare Arques, inicia 

una nova etapa a la seua vida, es jubila, després de molts 

anys ensenyant a parlar i escriure l’idioma anglés.

Desitgem a Carles Seguí tota la felicitat i el benestar en la 

seua jubilació, i li agraïm sincerament per la seua dedicació 

i professionalitat.

L’IES Pare Arques seleccionat per al projecte Guardabosc 

de la Conselleria d’Educació.

El nostre centre ha estat escollit per participar en el 

projecte “Guardabosc”, una innovadora iniciativa d’educació 

ambiental dissenyada per a sensibilitzar l’alumnat d’entre 

10 i 16 anys en la prevenció dels incendis forestals. 

Aquest projecte inclou un pla de treball de tres fases, amb 

formació del professorat; aplicació teòrica a l’aula d’unitats 

didàctiques; i la consolidació de tots els conceptes treballats, 

passant una jornada en espais naturals de la localitat o 

rodalia. Amb aquest projecte volem acostar al nostre alumnat 

a la natura, especialment al ric i divers entorn natural 

que envolta a Cocentaina, i que, entre tots i totes hem de 

conservar i protegir.
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Visitem la Font Roja
Ceip Real Blanc

A
l llarg d’aquest primer trimestre l’alumnat de primer i 

segon hem descobert i aprés molt del nostre entorn. 

Cosa que ens ha permés dur endavant un projecte 

educatiu que relacionava la tardor, els animals, les plantes 

i la cura per la natura. Com a part del projecte hem visitat el 

Barranc de Fraga i el Carrascal de la Font Roja. Dos eixides 

on hem pogut gaudir amb els nostres companys i vivenciar 

tot el que estàvem aprenent. 

Com a resultat final del projecte cada alumne hem elaborat 

amb molta cura un lapbook que recull tot el que hem anat 

treballant.

Nadal al Real Blanc

El passat 22 mes de desembre, acompanyats d’ un sol 

esplèndid, celebràrem el Festival de Nadal al CEIP REAL 

BLANC.

Tots i totes estavem ansiosos i ansioses per rebre el patge 

reial que ens acompanyaria en aquest festival nadalenc i 

per demostrar les actuacions que els diferents cursos havíen 

preparat per a la resta de l’alumnat del centre i per a les 

famílies que ens visitaren aquest dia.

Amb aquest festival donàvem per finalitzat el primer 

trimestre del curs escolar 2022-2023 i ens preparàvem amb 

il.lusió per gaudir de les vacances nadalenques.
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QUÈ ÉS JOOP?

J
OOP és una intervenció sobre joves que ni estudien ni treballen i 

s'emmarca en un programa pluriennal europeu l'objectiu del qual 

és la millora de l'ocupabilitat. Però en JOOP no parlem mai de 

"ni-nis", parlem de "Joopers".  . Perquè sabem que els han assignat 

una etiqueta (repetidor, fracassat, vago, "passota"…) i els ajudarem 

a deslliurar-se d'aquesta marca. Perquè estem convençuts que 

aqueixa etiqueta és falsa i que el pitjor que poden fer és assumir-la.

Una cosa és segura: si volen, poden. Molts joves venen a JOOP 

amb una motxilla plena de problemes i un dels més greu és la baixa 

autoestima que els ha fet perdre la capacitat de creure en si mateixos 

i de plantejar-se reptes i metes ambicioses que els il·lusionen. Però 

si confien en el seu "coach", que és ací per a escoltar-los i donar-

los suport, i amb l'ajuda dels companys i companyes de grup, que 

estan passant per la seua mateixa situació, aconseguirem que portar 

aqueixa motxilla no els impedisca triomfar. JOOP és una experiència 

de canvi vital i, després d'aquesta, els "joopers" seran capaços de 

prendre les regnes de la seua pròpia vida.

QUÈ FAREM?

El programa JOOP es materialitza en un “curs” en què el contingut 

primordial és l'orientació personal i professional del jove participant, 

per a la construcció d'un projecte global de vida. Per a l'Orientació 

Personal s'utilitzen tècniques de "coaching" actitudinal, grupal 

i individual, inclusivament relacions amb el seu entorn (família, 

parella…). Per a l'Orientació Professional es realitza a l'alumnat 

una presentació pràctica de totes les famílies de l’FP a través de 20 

visites a empreses.

Com a complement a l'orientació, s'introdueixen, al final del curs 

JOOP, sessions de contingut acadèmic (assignatures), que prepararen a l'alumne o alumna per a quan el requerisca (per 

no haver titulat l'ESO), superar la prova d'accés lliure a la FP de Grau Mitjà. En els casos en què no es considere adequada 

aquesta opció, es prepararan les proves de competències clau per a accedir a Certificats de Professionalitat. Al final del 

curs, se li entrega a l'alumne o alumna un Diploma de Participació, signat pel Director General de l'IVAJ.

El curs JOOP té una durada de quatre mesos (376 hores) i, en principi, des de febrer/març fins a maig/juny. L'horari és 

de 9.30 a 13.30, de dilluns a divendres, complementat amb sessions individuals periòdiques de trobada entre l’alumne o 

alumna i el seu "coach". Durant els mesos següents a la finalització del curs es realitzaran reunions grupals mensuals de 

seguiment de l'alumnat.

QUÈ ÉS EL "COACH"?

El "coach" constitueix la peça angular del programa JOOP i el que el diferencia d'altres accions purament acadèmiques 

o formatives. Són agents de socialització que serveixen com a referent (role model) dels joves participants durant una 

experiència vital de canvi. Són persones motivadores i sinceres, que es preocupen per ells i per elles i que aconsegueixen 

guanyar-se la seua confiança i moure'ls a iniciar un nou camí en la seua vida. Els joves es miren en el seu "coach" perquè 

és per a ells un exemple a seguir i, per això, cada "coach" es selecciona amb rigor extrem, de manera que no sols es 

garantisca que es tria el millor professional per al tipus de treball, sinó també a una persona que siga idònia com a model 

d'adolescents i de joves.

QUI SÓN ELS "JOOPERS"?

Som un grup de joves d'entre 16 i 21 anys que ens reunirem cada matí a la Casa de la Joventut amb el nostre "coach". Volem 

lliurar-nos de les etiquetes que uns altres ens han posat, descobrir què volem fer amb el nostre futur, aprendre a creure 

en nosaltres mateixos i a agafar les regnes de la nostra pròpia vida. Tindrem sessions d’orientació amb el nostre "coach" 

cada matí, de dilluns a divendres. Combinem les sessions amb eixides per a visitar empreses, en les quals ens agradaria 

treballar, participem en activitats esportives i culturals, i descobrim quines iniciatives s’estan fent al nostre municipi i en 

altres llocs de la Comunitat. Acabarem amb un viatge on celebrar tot el que s’ha aconseguit gaudint en companyia del grup. 

Després ens reunim una vegada al mes durant 6 mesos per a veure com li va a cadascú, com estem posant en marxa el 

projecte de vida i el projecte professional que construïm en JOOP.



BENESTAR social 37Revista El Comtat febrer 2023

Teràpia assistida amb animals al Respir

E
l mes passat, una de les activitats especials de 

Nadal, les quals es va realitzar al Respir municipal 

de l'Ajuntament de Cocentaina, va ser rebre la visita 

d'Humanimalia, una organització que treballa la teràpia 

assistida amb animals, principalment amb gossos, per a la 

rehabilitació, l’educació i la inclusió de grups vulnerables.

Els usuaris i usuàries del Centre de Respir, amb la 

col·laboració d'alguns joves de la comarca, van interactuar a 

través dels gossos i van realitzar diverses activitats sensorials 

(raspallar, acariciar, entrellaçar, etc.) d’una manera 

terapèutica i sensorial. Aquesta activitat intergeneracional 

amb animals proporciona i afavoreix, especialment a les 

Persones Majors, un estat emocional de calma i de benestar.  

A més a més

Un any més, l'empresa Satinsa d’Agullent col·labora 

en el Programa de Prevenció i Inclusió Social, TAPIS, 

del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de 

Cocentaina, amb l’adquisició de targetes de felicitació de 

Nadal elaborades per persones d'aquest programa.

Joaquín Peiró i Diego Peiró, gerent i director de Producció 

respectivament de Satinsa, van rebre a principis de 

desembre una representació del TAPIS per a recollir les 

targetes i valorar la creativitat i la dedicació en l'elaboració 

de les felicitacions.

Per tant, volem agrair la col·laboració en la prevenció i en 

la plena inclusió de les persones amb problemes de salut 

mental o de diversitat funcional.

24 hores al teu costat. 
Seguis-nos també  a 

Instagram
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Programa «Menjar a casa»
Departament de Benestar Social

E
l programa «Menjar a casa» va dirigit a millorar la 

nutrició de les persones majors, ja que una nutrició 

adequada contribueix de manera decisiva a la salut, 

al benestar i a la qualitat de vida de totes les persones i, 

especialment, de les persones majors. D'aquesta manera 

es contribueix al fet que aquestes puguen continuar vivint 

al seu domicili.

L’objectiu principal és oferir a les persones majors una 

dieta saludable al seu domicili i adaptada a les pròpies 

necessitats.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, 

de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat 

Valenciana (d'ara en avant Llei 3/2019), el programa «Menjar 

a casa» s'enquadra en el Servei de Promoció de l'Autonomia 

(de l'atenció primària de caràcter bàsic, la gestió i la provisió 

del qual és competència dels municipis, i es presta a escala 

territorial a les Zones Bàsiques de Serveis Socials, en el marc 

de les prestacions d'atenció domiciliària, d’acord amb els 

articles 18.1, 22. 29.1b) i 36.1.h) de la Llei 3/2019.

A partir de l'1 de gener de 2023, la Direcció de Persones 

Majors de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 

deixarà de prestar aquests programes, i correspondrà la 

gestió a les entitats locals titulars de zones bàsiques de 

serveis socials. Per tant, serà l'Ajuntament de Cocentaina 

qui gestionarà el «Menjar a casa».

Les persones que requerisquen beneficiar-se d'aquest 

programa han de complir els requisits següents:

-Tindre 65 anys o més.

-Tindre autonomia per a la preparació i la ingesta dels 

aliments servits, o bé aportar compromís de familiars o de 

l'entitat local que es responsabilitzen d'aquesta tasca.

-Estar empadronat a l'Ajuntament de Cocentaina.

-Necessitar el servei, que s’ha d’acreditar mitjançant 

informe social i informe mèdic favorables.

El servei consisteix a lliurar diàriament al domicili de la 

persona els menjars de dilluns a divendres, excepte els 

dies festius de caràcter nacional o autonòmic; en el menú 

s’inclou: primer plat, segon plat i postres.

A l'hora d'elaborar els menús es té en compte el tipus 

de dieta que la persona necessita, la qual haurà d'estar 

prescrita pel metge o la metgessa i que s’ha d’adaptar a les 

necessitats nutritives de cada persona.

Es preveuen els tipus de dieta següents:

El lliurament del menjar es realitza al domicili de la persona 

i es fa entre les 9 del matí i les 14.30 h de la vesprada. No 

obstant això, l’empresa distribuïdora comunicarà prèviament 

a cada persona l'hora aproximada de lliurament i aquesta 

podrà realitzar-se en un domicili contigu o pròxim sempre 

que la persona usuària així ho indique prèviament.

La gestió de les sol·licituds es realitzarà a través de l'equip 

d'atenció primària bàsica de l'Ajuntament de Cocentaina 

i davant de qualsevol dubte serà la treballadora social de 

referència qui informarà la persona de la documentació que 

han de presentar, els requisits i el funcionament del servei.

La persona beneficiària realitzarà una aportació del 34% 

del cost total del servei i es realitzarà amb caràcter anticipat 

mensualment, per a això haurà de facilitar la domiciliació 

bancària corresponent.

Per a concloure, cal indicar que aquest tipus de serveis 

afavoreixen el benestar de les persones majors, de manera 

que donen seguretat i confiança perquè puguen continuar 

vivint als seus domicilis.

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

S
eguim amb l'esport i especialment amb el tennis taula, 

que anem practicant amb els nostres participants ja 

que els proporciona entusiasme i satisfacció, a més 

que l'activitat esportiva millora la forma física i alleuja l'estrés.

Realitzem entrenaments de preparació en el Poliesportiu 

Municipal de Cocentaina, realitzats amb un monitor que 

ens cedeixen, per a la seua millora i planificació per a la 

competició.

Participem en campionats que ens van sorgint, destaquem 

els últims que hem intervingut:

- 17 de Setembre de 2022- IV Competició Il·lusiona´t 

-tennis taula- discapacitat intel·lectual- Decathlon. En 

l'expositor de Decathlon de Cocentaina, amb la participació 

del Club Tennis Taula Ontinyent i Il·lusiona´t.

- 1 d'Octubre de 2022- Torneig Esportiu- Mare de Déu 

del Miracle 2022, realitzat per la Pia Unió en les pistes del 

Poliesportiu Municipal de Cocentaina. Torneig de varietat 

d'esports i en el qual van comptar amb nosaltres en la 

modalitat de tennis taula.

- 25 de Novembre de 2022 - Campionat Ciutat d'Ontinyent- 

tennis taula- discapacitat intel·lectual, en les pistes dels seus 

locals. Quedant Juan Sanchez (Il·lusiona´t) campió i Luis 

Prats (Il·lusiona´t) semifinalista en la modalitat d'Habilitats. 

Agraint a CTT Ontinyent amb Enrique Brotons al capdavant 

per tot el suport que ens ha donat sempre.
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Seguim celebrant els Nadals
Afama Cocentaina i comarca

BETLEM DE TIRISITI

El 22 de desembre vam poder gaudir amb els/les usuaris/

es del Taller de Matí d’un dels espectacles de titelles més 

singulars i antics a Espanya, el “Betlem de Tirisiti”. Aquest 

reuneix elements argumentals religiosos comuns i coneguts, 

però també altres d’heterogenis, on es reflecteixen costums 

locals, fets singulars i tradicions alcoianes. Després de 

l’actuació ens esperaba un bon esmorzar, xurros amb 

xocolate. 

REIS MAGS 

I en segona instancia, el 27 de desembre va tindre lloc 

un dels moments més desitjats i emocionants del Nadal, 

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, van visitar els/les 

usuaris/es d'A.F.A.M.A. Cocentaina i Comarca carregats 

de caramels i regals. Agraïm la presència dels familiars 

en aquest acte i, com tots el anys, la col.laboració de Joan 

Jover, la Rondalla l’Amistat de l'Associació de Jubilats de 

Cocentaina i Roperia Ximo. 

TALLER DE MANUALITAT DEL NADAL 

Tanmateix, com ve sent tradició, les persones usuàries  

han realitzat una manualitat original i carregada d’estímuls 

utilitzant material reciclat (paper, tela, etc.), que posteriorment 

s’han emportat a casa per ensenyar-la amb satisfacció als 

seus familiars.

TALLER DE PASTES TRADICIONALS 

I per finalitzar les festes, al Taller de Matí han fet unes 

delicioses pastetes típiques del nadal amb el fi de seguir 

amb les seues arrels, estimular el coneixement i la motricitat 

al realitzar tasques quotidianes, i com no, disfrutar amb els 

sentits de l'aroma i sabor!
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Ye Faky, equip de futbol sala

C
omencem la nostra crònica yefaquiana amb una alta i 

un acomiadament. A les xarxes socials, el Ye Faky ens 

compartia la bona notícia de la tornada d’Ivan Verdú. 

Qui va ser un dels artífexs de l'ascens torna a Cocentaina 

per ajudar l'equip. Saúl Lledó, president de l’entitat es 

mostrava content per la nova incorporació, tanmateix, ens 

comunicava un acomiadament i és que Álex Cabello deixava 

el Ye Faky i posava rumb al filial del Ribera Navarra equip 

de primera divisió per fer front a una nova aventura. Una 

pèrdua important però a qui el club li desitja molta sort en 

aquesta nova etapa i tant de bo, la pista puga tornar-los a 

ajuntar en diferents competicions.

I ara anem amb la crònica d’aquest primer mes de 2023. 

A dia de tancament de revista, el Ye Faky ha disputat tres 

encontres, en el primer d’ells perdia 1-7 front l’Horadada 

(líder de la categoria), l’únic gol yefaquià el va marcar Nacho 

Peris; Front l’Aspe aconseguien sumar, guanyaren 4- 6 amb 

un hat trick de Nacho Peris i gols d’Ivan, Álex Moncho i Andoni 

García. I l’última jornada ha estat negativa, ja que perdien 

0-2 enfront del Fustal Ibi. Amb aquestos resultats, el Ye Faky 

de tercera divisió ocupa la novena posició amb 23 punts.

Parlem ara del Ye Faky femení, també sénior i que disputa 

la lliga valenta. Dos partits més compartim, ja que han tingut 

jornada de descans: victòria davant el Xaloc Alacant B per 

1 a 2, amb gols de Claudia Marin i MªÁngeles Rodríguez i 

també sumaren punts amb un recital de gols en el partit front 

el Joventut d’Elx, 11 a 0 fou el resultat final on Claudia Marin 

i Aitana Gerbes en marcaren tres cadascuna, 2 en marcaria 

MªÁngeles Rodríguez i també marcaren Carmen Jover, Celia 

Herrero i Míriam Morales. Les yefaquianes ocupen la quarta 

posició amb un total de 21 punts.

Per últim el juvenil començava l’any sumant 5 a 4 front 

el Santa Pola amb gols Roger Pastor, Ivan Reig, Gonzalo i 

Lucas López; sumaren també front l’Onil a l’endossar-li 8 

gols i mantindre la porteria a 0, gols en aquest cas de Diego 

Novo (3), Gonzalo Aura (2), Ivan Reig, Sellés i Alejandro 

Valls. I l’últim partit d’aquesta edició, el perdien enfront del 

Torres de Sant Vicent per 4 a 3. Els gols del Ye Faqui juvenil 

vingueren de les botes d'Ivan Reig (2) i Gonzalo Aura (1). 

Els juvenils són huitens amb un total de 24 punts acumulats

Cal assenyalar que el Ye Faky segueix treballant la base 

i és per això que té un equip cadet i un altre aleví que juga 

en la lliga dels jocs esportius d’Alcoi.

CD Contestano

I 
aquesta primera pàgina d’esports també la compartim 

amb el CD Contestano i els tres partits disputats en aquest 

primer mes de 2023.

Comencem la nostra crònica sumant. Era la jornada 14 i 

els de Cristian Ferrándiz guanyaven a casa 4-1 enfront del 

Pego. Els gols els signaren Joshua Santiago, Víctor Alzina, 

Lucas Bou i Cosho. La setmana següent fora de casa 

aconseguiren un valuós empat enfront del Pedreguer. En un 

partit intens, el gol de l’empat i, per tant, el repartiment de 

punts el signava Cosho al minut 89 del partit. I en la jornada 

16, els rogets es trobaven de nou amb la victòria al guanyar-li 

al Montaverner per 1 a 3. Lucas Bou encetava el marcador 

roget i al minut 89, dos gols seguits decantaven la balança 

per al Contestano amb els gols de Víctor Alzina i Joshua 

Santiago. Amb aquestos resultats, a dia de tancament de 

la revista, el Contestano ocupa la quarta posició amb un 

total de 27 punts.

Fora del terreny esportiu, assenyalar que des del 

club estan  a les acaballes del llibre del centenari, una 

publicació que pretén mostrar aquestos 100 anys de futbol 

a Cocentaina amb un equip que ha aconseguit grans gestes. 

Des de la directiva ens comentaven que ja queda poc 

perquè aquesta publicació veja la llum, serà sens dubte, un 

vertader tresor per a l'esport contestà. 100 anys en imatges, 

100 anys d’història del Contestano. Estarem a l’aguait de 

la presentació.
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El Patronat s’alça amb el títol de campió de copa de la 
lliga comarcal de futbol 7

E
l diumenge 15 de gener es jugaven les semifinals i finals 

de la copa de la lliga comarcal de futbol 7 quedant com 

a campió el Patronat. La final va enfrontar el Patronat 

contra el JK Team guanyant els primers per 5 a 3. Per la 

seua banda l’equip de la Penya Juan XXIII- Bordillo van 

ser els campions de la Copa consolació. Ells s’enfrontaren 

al Chery i l’encontre va finalitzar en empat a 3, la sort dels 

penals es va decantar a favor de l’equip Juan XXIII que van 

guanyar 4 a 3.

És el primer títol de la temporada de futbol 7 que continua 

ara amb la regularitat de la lliga, tots els diumenges tant 

ací a Cocentaina com a Muro. La lliga comarcal de futbol 

7 compta amb el recolzament de la regidoria d’esports de 

l’Ajuntament de Cocentaina.

Patronat Penya Juan XXIII- Bordillo
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

Plantes remeieres per al sistema nerviòs

E
n general s'utilitzen moltes plantes per al sistema 

nerviòs, pero anèm a parlar de les mès usuals a les 

nostres comarques.

FLOR D'AZAHAR O TARONGER: (Flor blanca)

En fitoterapia s'utilitza les flors del taronger amarg per la 

seua major concentració de principis actius.

Es una flor sedant, antiespasmodica, i llaugerament 

somnifera. S'utilitza per al Insomni, Nerviosisme, Irritació, 

Migranyes, Palpitacions cardiaques.

LAVANDA O ESPIGOL:

Desde molt antic s'usa com a producte de bellea e higiene 

personal. El imperi romá, els Patricios i ciutadans distinguits 

afegien Lavanda als seus banys. (Lavan vol dir Lavar)

Per tant, es una planta relaxant i sedant, s'utilitza per a 

relaxar i calmar els nervis.

MELISA (Tarongina):

El gran metge àrab Avicena, al segle XI deia "La melisa tiene 

la admirable propiedad de alegrar y confortar el corazón".

Desde principis del segle XVII amb la Melisa els Carmelites 

Descalços ja preparaven la famosa "Aigua del Carme", que 

ha sigut el remei popular contra els desmais, crisi nerviosa o 

sincopes nerviosos. L'aigua del Carme sols ja que utilitzarla 

en els moment precisos, per el seu contingut alcoholic.

Es sedant, carminativa, digestiva, s'utilitza per al estrés, 

insonmi, palpitacions, ansietat, excitació nerviosa, mal de 

cap d'origen nerviòs. No tè efectes secundaris.

PASSIFLORA O PASIONARIA:

Aquesta planta va causar impresió als europeus que 

viajaren al Nou mon, perque van creure vore en la seua 

flor els instruments utilitzats en la passió de Crist: el llatic, 

els claus i el martell. A finals del segle XIX veuen que té un 

marcat efecte sedant al sistema nervios. Aquesta planta es 

considera sedant, antiespasmòdica i somnifera, s'utilitza per 

al estrés, ansietat, tensió nerviosa, insomi, epilepsia.

TIL·lA:

En els paisos del centre i nort d'Europa, el Tilo simbolitza 

la unitat familiar i la pau de la llar. La utilització de les flors 

de Til·la com a sedant es remonta al Renaiximent.

Aquesta planta te propietats sedants, antiespasmòdiques, 

vasodilatadora, diurética, sudorífica, relaxant, hipotensora,.... 

s'utilitza per a la excitació nerviosa, insomni, afeccions 

repiratories, arritmies i mal de cap d'orige nerviós. 

VALERIANA:

Té efectes molt diferents de quant actua amb els humans 

o els animals. Als primers ens dona un efecte sedant i als 

segons els estimula fortament. Els gats quant oloren la 

planta es posen eufòrics, i els humans no tenen atractiu 

perque la olor del secat de l'arrel ens recorda a la suor dels 

peus. S'utilitza desde el Renaiximent quant van observar la 

propietat de previndre o evitar els atacs epiléptics.ó nerviosa,, mal de prprp opoppieietatatt dede ppprerevindree o evitar els atacs eppilépptics.dre

Melisa Valeriana roja Til·la
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BRUXISMO  
(CONEXIÓN MANDÍBULA-CEREBRO)

D
ormir tiene múltiples funciones especialmente cuando 

conseguimos descansar bien y tener un sueño reparador. 

Nos ayuda en múltiples aspectos como regenerar los 

tejidos, permitir la reconstrucción de zonas desgastadas por 

el esfuerzo diario, limpiar la mente, acumular energía, pero 

también sirve de descarga para liberar tensiones.

Estas tensiones vienen de conflictos que no han podido 

ser resueltos cuando estamos despiertos ya que entonces el 

control es mucho más alto y nuestras defensas nos impiden 

su resolución.

Es difícil saber qué hace nuestro cuerpo mientras dormimos, 

por eso muchas personas no saben que sufren de bruxismo 

nocturno y suele ser en la consulta del dentista cuando nos 

enteramos que tenemos este problema, el cual se caracteriza 

por el hábito involuntario de apretar  la mandíbula fuertemente 

o hacer rechinar los dientes con el consiguiente desgaste de 

las piezas dentales.

Para que nos hagamos una idea, el bruxismo supone un 

esfuerzo 40 veces superior al de masticar, se produce de 

forma involuntaria y nos puede causar otro tipo de problemas 

como dolor de cabeza, dolor de  oídos, tensión en el maxilar, 

inflamación de encías, sensibilidad dental, tensión en el cuello 

y cansancio al no tener un sueño reparador. 

Para tratar esta patología es necesario establecer un equilibrio 

total entre los músculos, dientes y articulaciones. Las férulas –o 

placas de descarga- personalizadas que suelen prescribir los 

dentistas, recubren y se ajustan a los dientes para protegerlos 

del consiguiente desgaste nocturno, consiguiendo relajar la 

musculatura y proteger las articulaciones y la dentadura.

Según un informe elaborado por el Hospital Ruber Dental de 

Madrid el 70% de la población adulta sufre en algún momento 

de su vida de bruxismo y según las cifras, cada vez va en 

aumento. Las causas son muy variadas y se estima que están 

relacionadas con el estilo de vida cada vez más estresante.  

La explicación a nivel psicológico es que el bruxismo refleja 

situaciones estresantes en las que sentimos que no podemos 

defendernos y por tanto, se vive con una fuerte sensación de 

frustración.

Nos gustaría sentirnos con la capacidad de disfrutar de la 

vida que llevamos, pero algo interrumpe nuestra tranquilidad 

y nos desequilibra impidiendo cualquier reacción de defensa. 

“Quiero gritar lo que siento, pero no debo; quiero defenderme, 

pero no puedo o no debo hacerlo; me gustaría decir algo, 

pero mejor me callo”. Estos son solo algunos de los ejemplos 

probables por los que ha pasado una persona que de noche 

rechina sus dientes.

Se dice que “a veces hay que callar, aceptar, apretar los 

dientes y mirar hacia adelante” y yo añadiría que si lo haces 

sufriendo, verás los resultados en tu boca o en alguna otra 

parte de tu cuerpo.

En un estudio realizado en Brasil con adolescentes se 

encontró una relación importante con el acoso escolar o 

Bullying. Los niños/as de 13 a 15 años que sufrían  abuso 

verbal en la escuela tenían una probabilidad de sufrir bruxismo 

nocturno cuatro veces mayor que otros adolescentes.

Coincido con los resultados obtenidos en el estudio realizado 

en Brasil ya que un joven acosado difícilmente pueda 

defenderse, protegerse de palabras dolorosas, preservar su 

integridad mental, sentirse fuerte para mantener la calma y 

desde ahí hacer ver al otro que de nada sirve el maltrato. 

Surge aquí un concepto aplicable a muchas otras situaciones 

(abuso, maltrato, sometimiento, etc.) que es la indefensión 

aprendida, que es un fenómeno que ocurre cuando una 

persona experimenta una situación negativa y cree que no 

cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente o 

posicionarse. En consecuencia, empieza a pensar que no podrá 

defenderse nunca ante ese tipo de situaciones, la autoestima 

baja o se infravalora, tiene un lenguaje negativo hacia sí 

mismo y tiene episodios de tristeza y malestar emocional. La 

persona piensa, siente y cree que haga lo que haga no va a 

servir para nada y no va a poder cambiar los resultados de los 

acontecimientos finales. 

Callar lo que nos hace daño no sirve de nada porque el cuerpo 

reflejará tu silencio y aparecerán las tensiones, problemas 

físicos y como no, el bruxismo como forma de descargar esa 

tensión del día a día.

Para dejar de lado el bruxismo nada mejor que aprender 

técnicas de relajación como la meditación, mindfulness, yoga… 

además de sacar los problemas fuera, verbalizarlos y atrevernos 

a decir aquello que pensamos, dejar los juicios a un lado y optar 

por una comunicación sana, asertividad en las respuestas para 

decir sí cuando es sí y no cuando es no y cuidemos de quienes 

lo necesitan que somos todos. 

Aprendamos a defendernos sin agredir, a expresarnos desde 

la tranquilidad más absoluta, desde la seguridad de que no se 

penaliza ni se ridiculiza cuando uno se abre y se muestra tal 

cual es, a sentirnos libres de ser quienes somos. 

Debemos observar también nuestro lenguaje negativo interior 

y aprender a modificarlo, detectar las creencias y pensamientos 

irracionales acerca de la defensa, la comunicación y/o las 

relaciones, aprender a gestionar las emociones y hacer 

actividades que favorezcan el bienestar y la paz mental.  En 

definitiva, Aprender a reinterpretar lo que nos ocurre saliendo 

de la mirada fija e inflexible de nuestros límites mentales.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 4- 5- 7- 13- 17- 23

Dies:  6- 10- 16- 22- 25- 26- 28 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FEBRER

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: 2- 8- 11- 12- 14- 20- 24

Dies: 3- 9- 15- 18- 19- 21- 27

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 18:00H 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)






