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2 Revista El Comtat gener 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!

Canvi panells informatius

Nou panell del retaule de Sta Bàrbara retro il·luminat a 

l’ermita Santa Bàrbara
Instal·lació plaques solar en edifici central Ajuntament i 

oficina tècnica.

Instal·lació panells panoràmics al Castell



ARTICLES d’opinió 3Revista El Comtat gener 2023

Em preocupa

E
l mes passat, llegint el diari digital laveupv.cat en vaig 

encontrar amb un article que parlava de Cocentaina, 

concretament del Pla de la Font, que ho escrivia Joan 

Benesiu. Per als lectors sí que us sonarà aquest nom, ja 

que ha escrit molts llibres com Gegants de gel, Serem 

Atlàntida…,

El seu nom és Josep Martínez i per què parlava de 

Cocentaina? Perquè a més de ser escriptor també és 

professor de filosofia i ha estat a l’institut Pare Arques durant 

molts anys i portava el cineclub que va obrir els ulls i a 

estimar el cinema a part de la joventut contestana, deixant 

una empremta inesborrable.

L’article, escrit amb una prosa meravellosa, denuncia el 

que pot passar al Pla de la Font si la ciutadania no pren 

consciència del desgavell que l’equip de govern i els partits 

que el recolzen tenen previst fer: Tallar els plataners que són 

centenaris i plantar-ne altres que tardaran moltíssims anys a 

aplegar a ser com els d’ara. Però com ho escriu millor Josep, 

amb el seu permís pose aquest paràgraf del seu article.

“Hi ha a Cocentaina una plaça històrica i antiga amb 

una magnífica font d’on brolla l’aigua clara de la Mariola. 

Aigua clara a doll. A la plaça hi ha arbres monumentals, 

plataners centenaris amb diàmetres que han costat algunes 

generacions. Xops blancs que s’alcen del terra i volen traure 

les puntes dels seus dits per damunt de les cases. Pel que 

es veu, els arbres no estan sans. Han estat nafrats per 

podes excessives i a destemps. Després de la poda salvatge 

l’arbre ha quedat exposat a la pluja i les malalties a través 

de les ferides. Una poda ben feta és necessària, una poda 

desmesurada i un arbre sense cura posterior és com un 

xiquet gran indefens i maltractat”.

Això és el que ha fet i ara vol fer el nostre Ajuntament. 

Basant-se en un informe de 2018 que diu que els arbres 

estan malalts i necessiten un cura d’urgència. Al cap de 

quatre anys se’n recorden del problema i en compte de 

posar la medecina adequada, deixen morir al malalt i ens 

quedarem sense una plaça amb arbres monumentals que 

són patrimoni de tota la ciutadania contestana.

Acabe amb un altre paràgraf de Josep: “Quan estimem 

una cosa de valent, de veritat, i no la volem perdre, ens 

preocupem per ella i no d’aniquilar-la per a eliminar el 

possible problema? Per què nosaltres hem de renunciar a 

açò? Per què no podem estar alguna vegada orgullosos del 

nostre estimat patrimoni viu? O és que ja hem perdut totes 

les batalles?”

El centre històric ens cau, el passeig fa vergonya i ara… 

Quina barbaritat!

Paco Fuster
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Melcior, Gaspar i Baltasar acamparen a Cocentaina
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia; Paco Sempere i particulars

C
ocentaina vestida de màgia, amb aquestes paraules 

el fotògraf contestà Marc Pascual, Ull de peix 

fotografia, publicava unes imatges que sens dubte 

valen més que mil paraules: les imatges de la il·lusió, de la 

feina, de la por, de l’esforç…les imatges de Melcior, Gaspar 

i Baltasar al seu pas per Cocentaina.

De la mà del Patronat Sagrat Cor de Jesús, Cocentaina va 

encetar el 2023: primer amb l’arribada de l’emissari real que 

es va endur les cartes, després amb el campament real, i 

ja el dia 5 amb l’arribada del paje a migdia i la vinguda de 

Melcior, Gaspar i Baltasar a adorar al Jesuset i deixar regals, 

fantasia i com diu Marc, màgia.

Emissari dia 1

Com els déiem, el Patronat Sagrat Cor de Jesús ha estat 

l’encarregat d’organitzar la Cavalcada, posant així punt 

final a l’any del centenari de l’entitat religiosa. Amb molta 

col·laboració i també la professionalitat d’Alazraq, vestits 

per a moros i cristians a l’hora de vestir als pajes, Reis i 

ambientar el campament real, donàvem la benvinguda l'any 

2023 amb l’emissari real. L’emissari anava acompanyat d’un 

paje que va llegir el bàndol escrit per Reyes Soler alertant 

als xiquets de la vinguda dels Reis i de la importància que 

aquestos tenen en la recta final de Nadal. Al temps, les 

burretes anaven carregades de bústies per poder recollir 

les cartes i així llegir tot el que demanaven.
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Un ballet de beduïnes de l’estudi d’Alícia Montava, 

precedia l’arribada de la carrossa de l’emissari

Els pajes es van posar mans a l’obra i ja l’endemà, 

començaren a repartir contestacions mentre recordaven 

que en aquest 2023, els Reis havien triat Cocentaina per 

acampar. 

Així doncs, des del dia 2, un estel més brillava al castell de 

Cocentaina: era l’estrella dels Reis Mags d’Orient, indicant-

los el lloc i el poble on podrien descansar de tan llarg viatge.

Campament real

Melcior, Gaspar i Baltasar van instal·lar enguany el seu 

campament al voltant del Palau Comtal.

Des de les 18h, la plaça del Pla simulava una aldea 

de Betlem: amb les seues pastoretes al voltant del foc, 

la posada, les llavaneres, forneres, mercolines de teles 

i costureres… Hi havia també cabretes i burretes i una 

paradeta que no va deixar de fer roses per als més menuts 

i no tan menuts. Fins i tot estava Herodes, que molt ben 

custodiat pels seus guàrdies, de tant en tant es passejava 

pel Pla buscant entre tots els presents eixe Infant que havia 

de ser el Rei de reis. Es tractava de fer una mica d’ambient 

mentre el ballet d’Alícia Montava també va oferir el seu 

espectacle animant el lloc amb nadales i dansa.
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El Palau va obrir les seues portes a les 18h i just davant, 

descansaven els tres camells de Melcior, Gaspar i Baltasar. 

Dins de l’alcàsser contestà, centenars i centenars de visitants 

van poder gaudir del campament real on la màgia i la il·lusió 

cobraven vida impregnant el lloc d’una fantasia que mai 

s'ha de perdre. Allí dins hi havia molts patges: alguns llegint 

cartes, altres embalant regals, altres reben als xiquets i 

xiquetes. El pati del Palau era un altre lloc: un paradís per 

a la màgia amb molts paquets i les tres corones amb l’or, 

l’encens i la mirra de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Els visitants feien un recorregut i tenien l’opció de buscar 

entre els paquets el seu nom i veure fins i tot, els sacs de 

carbó per a aquells que no es van portar bé. 

L’èxit del campament va ser molt gran i el Palau va 

tancar les portes passades les 9:30h de la nit amb una 

gran afluència de gent i cues que van arribar fins a la plaça 

alcalde Reig, on està la figura de Sant Hipòlit.
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Cavalcada reial

I així, arribà el dia 5 de gener.

A les tres de la vesprada, tres trons alertaren que el patge 

entrava per la Goma per arribar a la plaça de l’Església. 

Esclataren i repicaren les campanes de la parròquia de 

Santa Maria mentre una cua de xiquets entonava el tirorí 

al pas de l’emissari i esperaven en la cua per poder fer-se 

la foto i besar-li la mà al patge. En aquest instant, la màgia 

i els ajudants de Ses Majestats van començar a repartir les 

cistelles de dolços i llepolies per les cases mentre que a la 

mateixa hora apareixien també patges amb la mateixa fi en 

altres punts de la població com l’Ermita del barri de Fraga o 

el barri dels Llauradors. Tot això sense deixar de costat que 

els Reis Mags s’estaven deixant veure a la mateixa hora en la 

Placeta Sant Miquel al costat de la parròquia del Salvador en 

una iniciativa que cada any promouen els Júniors Sol Sortit.
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Ja a la vesprada, Melcior, Gaspar i Baltasar tingueren 

un momentet d’oració i adoració en les dues parròquies i 

Convent de Cocentaina.

De manera puntual a les 18:15h entraren a l’Església de 

Santa Maria on un grup de xiquets li feren entrega de les 

claus del poble perquè pogueren deixar els regals en les 

cases.

Després feren també l’adoració al Jesuset a l’Església del 

Salvador.

Per últim, el padre Fernando, va rebre a ses Majestats al 

Convent dels Pares Franciscans.

De nou tres trons alertaren a la multitudinària gent que 

esperava al Passeig que la cavalcada anava a començar perquè 

Melcior, Gaspar i Baltasar ja estaven ací i muntats sobre els 

seus camells encararen l’avinguda principal del recorregut.
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Abans, un grup de pastoretes (ballet Mónica Talens) 

acompanyat de la colla Mal Passet obria la comitiva.

Seguidament, la Sagrada família: Sant Josep amb la burra, 

la Mare de Déu i l’Infant Celestial.

Darrere un nodrit grup de gent de poble, xiquets i majors 

cantaren durant tot el recorregut l’alegria del naixement de 

Jesús.

Tot seguit els àngels del ballet d’Alícia Montava precedien 

l’estel de Betlem anunciant que Melcior, Gaspar i Baltasar 

ja estaven ací i així va ser: Melcior (acompanyat per Jordi 

Cortell).

Gaspar (acompanyat per Antonio Pastor). 

Baltasar (acompanyat per Jordi Hidalgo) muntats sobre 

camells saludaren a tots els xiquets i xiquetes. Cada rei duia 

una banda de música, els seus torxeros, les seves burretes 

carregades de regals i els seus patges.
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Arrancant l’emoció dels presents i sobretot dels més 

menuts, arribaren al Pla on es va escenificar l’Adoració al 

Xiquet nat i li feren les ofrenes: or com signe de Rei, encens 

per la seua condició divina i mirra per la seua humanitat, 

va ser un moment intens, íntim i emocionant que va estar 

acompanyat d’efectes de llum, pirotècnia i el toc incessant 

de la campana del Monestir de la Mare de Déu del Miracle.

Després tocava anar-se'n a casa i veure si els patges 

havien arribat i ens havien deixat algun regalet o un dels 

sacs de carbó.

Des d’aquestes pàgines, felicitar i donar l’enhorabona 

al Patronat Sagrat Cor de Jesús per els tres dies d’il·lusió: 

l’emissari, el campament i la Cavalcada, tres dies on no 

s’aprecia tota la feina, les hores dedicades i el sacrifici 

de cada membre de l’entitat presidida per Jordi Boyero i 

Quique Soler.

Tanmateix, l’agraïment arriba també per a la regidoria de 

tradicions i el personal de l’Ajuntament que ha facilitat les 

coses.

Ara resta portar-se bé durant tot un any i que no decaiga 

la fe i la màgia del dia 5 de gener i de Nadal, perquè així 

posàvem punt final al Nadal contestà que ha estat ple 

d’actuacions, música, contacontes i tot amb la finalitat de 

poder celebrar el que significa el Nadal.



Fotos cavalcada: Marc Pascual. 
Ull de peix fotografia
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El Betlem del Convent dels Pares Franciscans  guanya el 
primer premi de la secció primera del XLI Concurs de Betlems
Redacció

E
l dimarts dia 3 de gener vàrem conèixer els guanyadors 

de la XLI edició del Concurs del Betlems que un any 

més convoca la parròquia del Salvador.

Les Confraries de la Mare de Déu del Carme i La Dolorosa, 

juntament amb Júniors Sol Sortit organitzen el concurs 

en el qual poden participar tots els betlems instal·lats a 

Cocentaina, muntats individualment, amb la família o per 

associacions o grups. Hi ha distintes seccions. Aquest any 

s’ha ampliat la dels aparadors de les tendes contestanes i 

la de fotografies de Naixements. 

L’escriptor contestà Juan Francisco Ferrándiz va fer de 

conductor de l’acte i ens va parlar de la importància del 

Betlem. 

Tot seguit el secretari del Jurat va anar descobrint qui eren 

els guanyadors elegits pel jurat format per: Quino Palací, 

Valentín Reche, Tatiana Pérez i Adrián Sanchís actuant 

com a president Jesús Saiz i secretari Joan Palací amb veu 

però sense vot. En total hi ha participat: secció de comerç 

; secció fotografia: 30 Betlems: secció infantil: 7; segona 

secció 9 i primera secció 7. 

-El quadre de guanyadors va quedar de la següent manera: 

Primer premi de la secció d’Aparadors dotat amb diploma 

acreditatiu al Betlem presentat pel comerç D’Nens. 

-Primer premi de la secció de fotografia dotat amb diploma 

acreditatiu al Betlem presentat per: Elena Foraggio. 

Secció aparadors

Secció fotografia

Quadre Betlems guanyadors en les diferents seccions

Betlems participants

-Secció infantil. Primer premi dotat amb 30€ en metàl·lic, 

regals i diploma acreditatiu al Betlem presentat per: Esther 

i Carles Ferrándiz Pascual. 

-Segona secció: Tercer premi de la secció segona, dotat 

amb 30 € en metàl·lic i diploma acreditatiu al Betlem 

presentat per: Nayara i Valeria García Yeste; segon premi 

de la secció segon, dotat amb 60 € en metàl·lic i diploma 

acreditatiu al Betlem presentat per Fernando Picó i primer 

premi de la secció segon, dotat amb 90 € en metàl·lic i 

diploma acreditatiu al Betlem presentat per: Mateo Soler i 

Aria Ferrándiz.

Secció infantil
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-Primera secció: Tercer premi de la secció primera, 

dotat amb 90€ en metàl·lic i diploma acreditatiu al Betlem 

presentat per: Vicent Valor (El Patronat); segon premi de 

la secció primera, dotat amb 100€ en metàl·lic i diploma 

acreditatiu al Betlem presentat per: Isaac, Quike i Marta 

Jordá Boyero i primer premi de la secció primera, dotat amb 

120 € en metàl·lic i diploma acreditatiu al Betlem presentat 

pel Convent dels pares Franciscans.

2n premi

3r premi

1r premi

1r premi

2n premi

3r premi
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El Nadal contestà

I 
el Nadal contestà va començar a Cocentaina amb l’encesa 

de llums. Va ser dimecres 7 de desembre. Amb una 

cercavila amb la colla de dolçaines i tabals Mal Passet, es 

va encendre l’enllumenat especial que va romandre durant 

totes les festes de Nadal. Arribats al racó del Nadal, on un 

gran arbre roig presideix el lloc, s’estrenava també un nou 

panell, substituint al dels anys anteriors que estava molt 

deteriorat a causa de l’oratge. En aquest cas, podem veure 

una panoràmica de Cocentaina coronada per l’emblema de 

la Vila: el castell i tot marcat d’un blau típic hivernal.

Destacar la col·laboració de les mestresses de casa, ja que 

el dia de l’encesa van estar recolzant l’activitat i van oferir 

als presents xocolate i coca per a berenar.

El racó del Nadal venia farcit de moltes actuacions 

musicals, de dansa, contacontes, audicions de les escoles 

de música... que es van dur a terme durant desembre i els 

primers dies de l’any.

Ha sigut un racó que també ha servit de fotocall i són 

moltes les instantànies que s’han tret en aquest indret del 

Nadal contestà.

Escola Mal Passet

Estudi de dansa Alicia Montava
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Cocentaina ha estrenat un nou conjunt de figures del 
pessebre gràcies a una de les propostes més votades en 
el Pressupost Participatiu
El Betlem, consta de 5 figures a mida real i es col·locarà el pròxim dimecres 14 de 
desembre a l’escenari de la plaça del Pla

L
’Ajuntament de Cocentaina la col·locació del nou 

pessebre monumental amb figures de gran format i 

que renovarà el que existeix actualment fet amb llums, 

una proposta que va sorgir de les que es van presentar en 

la passada edició del Pressupost Participatiu.

El nou pessebre consta de 5 personatges fets a mida real, 

és a dir, amb unes dimensions de grandària similar a la que 

tindrien en la realitat. Les figures representen el Jesuset, 

Maria, Sant Josep, la burreta i el bou, tots dins d’un decorat 

realista que simula un estable o corralet que es va adornar 

amb bales de palla i altres elements de Nadal, i il·luminat 

convenientment. El conjunt és obra d’un artesà faller, amb 

una estructura realitzada en fusta, pintura i un lacat resistent 

a les inclemències meteorològiques exteriors, com ara la 

pluja, el vent o la neu.

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, donava 

l’enhorabona a la persona que va fer aquesta proposta i 

remarcava que el desig que el pessebre, naixement o betlem 

que ara es presenta siga del gust de totes els ciutadans i 

ciutadanes.

El Betlem va estar ubicat al mig del Pla i va ser canviat 

el dia 5 de gener amb l’arribada de ses majestats d’Orient.

L’home de les orelles torna al Pla de la Font

C
om cada any, el 31 de desembre, té lloc a Cocentaina 

una tradició molt estimada i peculiar: l’Home de les 

Orelles. Enguany, igual que l’any passat, es va tornar 

a fer a la zona del Pla de la Font, lloc proper a l’Hostalet, on, 

segons es conta, apareix cada 31 de desembre un home 

que té més orelles que dies li queden a l’any.

La Regidoria de Promoció Lingüística, a través de l’Agència 

AVIVA de Promoció del Valencià, arrancava la cercavila a 

les 10.00 h des de la part alta del Passeig amb la Colla 

de Dolçaines i Tabals Mal Passet, que va  acompanyar 

el pregoner fins al Pla de la Font, on es va organitzar un 

espectacle, a càrrec de Lluís Abad, el qual incloïa, entre 

altres, l’activitat de recerca d’orelles amb una llépola 

sorpresa com a final.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, es mostrava 

molt il·lusionat amb el resultat original, ja que: «implica un 

retorn als orígens de la festa en un espai de carrer on tant 

grans com menuts han gaudit d’aquest dia tan estimat per 

tots els contestans i contestanes».

NP Ajuntament de Cocentaina
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La corriola torna a omplir el paratge de Santa Bàrbara 
festa i tradició
Redacció

C
ocentaina va celebrar, com és tradició i costum, el dia 

8 de desembre la  festa de ‘La Corriola’. 

L’oratge , tot i que feia fred, va propiciar que foren molts 

els veïns i veïnes de Cocentaina i comarca les que es sumaren 

a aquesta festa que esdevé al  paratge de Santa Bàrbara .

Amb l’acompanyament de la Colla de Dolçaines i Tabals Mal 

Passet des del ‘Racó del Nadal’ es va iniciar la romeria, amb la 

participació dels júniors Generació Oberta i Sol Sortit. Durant el 

trajecte de pujada al paratge no va faltar la música tradicional.

Arribats a Santa Bàrbara, tocava esmorzar: el pa redó 

amb forat enmig i la llonganissa roja de voltaeta. Aquestes 

dues peces, adquirides en forns i carnisseries en la vespra, 

protagonitzen les viandes que donen nom a una festivitat 

vinculada al cicle agrícola contestà, així com a quan els 

agricultors pujaven a l’ermita per a demanar a Santa Bàrbara 

que protegira els camps davant les tempestes. 

Una vegada esmorzats, va tindre lloc la presentació a mode 

d’animació lectora, del darrer llibre de l’escriptor Jordi Raül 

Verdú ‘La Corriola’ que va presentar en la passada edició 

de la Fira de Tots Sants “el més important és transmetre 

tot el treball de recerca que s’està fent entorn d’aquesta 

festa perquè les noves generacions coneguen els orígens 

i entenguen una tradició que va començar de forma molt 

diferent a com la celebrem ara”, explicava sobre aquest 

tema. Verdú també assenyala que ha comptat amb Maria 

Belda per a les il·lustracions al mateix temps que indica 

que amb aquesta publicació ha volgut acostar-se al vertader 

origen de la Festa de ‘La Corriola’. En aquest sentit detalla 

que la publicació vol desmuntar algunes de les teories 

errònies sobre la tradició que han circulat pel poble en els 

últims anys «contrastant informació, i bussejant per fons 

orals, hem pogut esbrinar que és un costum vinculat a 

festejar Santa Bàrbara i també per tastar el primer oli de la 

temporada donat que abans, per aquestes dates, estàvem 

en plena collita. Una cançoneta dels germans Sansalvador 

de 1924 ens parla de la ‘Festa de la suca’ i si estirem el fil, 

trobem un costum molt semblant a la comarca del Pallars 

Jussà de Lleida. Els convide llegir la publicació perquè 

cercaran coses molt interessants«, indicava Jordi Raúl Verdú.

Finalitzada l’animació, va ser el torn de la música tradicional 

i els castellets: el binomi Mal Passet i muixerangues Penyeta 

Blanca van fer les delícies dels presents amb diferents 

números aeris acompanyats al ritme de dolçaina i tabal.



TRADICIONS 17Revista El Comtat gener 2023

El dia de ‘La Corriola’ va incloure jocs a càrrec dels 

Júniors Sol Sortit i Generació Oberta, cada joc donava punts 

i la tómbola de llepolies va acabar totes les existències, 

demostrant l’interès dels xiquets i xiquetes en la participació 

d’aquetes activitats tradicionals i de carrer.

Tanmateix, enguany la corriola presentava un al·licient 

nou: l’ermita va estrenar la reproducció del retaule de Santa 

Bàrbara en l’altar major, es tracta d’un panell retro il·luminat. 

Des de fa més de dues dècades, el retaule original es troba  

a la Sala d’Ambaixadors del Palau Comtal, una vegada va 

ser restaurat; per a garantir així la seua conservació perquè 

posseeix un alt valor artístic 

Una altra de les peculiaritats de ‘La Corriola’ és el toc 

incessant de la campana, la qual van fer voltejar grans i 

majors, allunyant així les tempestes i anunciat a tot el poble 

que Santa Bàrbara estava de festa.

La Corriola va incloure també la missa de campanya 

interparroquial en honor a la Immaculada Concepció que 

va oficiar al migdia el rector de Santa María; Don Eduardo 

Rengel i que va comptar amb la participació dels dos 

moviments júniors de Cocentaina.  

Mireia Estepa l’alcaldessa de la capital del Comtat i Paqui 

Ruiz,  regidora de Tradicions de l’Ajuntament valoraven 

positivament la jornada “el paratge està ple de gent i hem 

viscut un dia festiu sense cap mena de restricció. Volem 

donar les gràcies a tots els que, amb la seua aportació, fan 

que seguisca avant una tradició tan nostra que és Festa 

d’Interès Turístic Local’.
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El Palau Comtal posa en marxa un sistema de videovigilància 
per a reforçar la seguretat d’aquest Bé d’Interès Cultural

NP Ajuntament de Cocentaina

L’Ajuntament de Cocentaina ha realitzat una inversió de vora 18.000 € en l’equipament 
i la modernització de les instal·lacions del Museu Municipal del Palau Comtal, espai 
reconegut com a museu des de l’any 2011

D
intre de les adquisicions realitzades al Palau Comtal 

s’ha prioritzat a millorar la seguretat del Bé d’Interès 

Cultural amb la dotació d'un sistema de videovigilància 

de 16 càmeres IP, les quals han estat distribuïdes als 

accessos i als diferents espais museogràfics del Palau. A 

més a més, també s’ha realitzat la compra de dispositius per 

a preservar i protegir les obres d’art com ara termòmetres i 

higròmetres, com també d’un projector que ha estat instal·lat 

a la Sala Daurada on es podrà visualitzar d’ara en avant un 

vídeo explicatiu de la sala.

Part d’aquesta inversió ha estat possible gràcies a la 

sol·licitud per part del consistori de les d’ajudes per a museus 

i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, 

amb la qual Cocentaina va ser beneficiada amb 10.000€, 

l’import màxim de la subvenció.

El regidor de Cultura i Patrimoni, Ivan Jover, declara que 

les millores en les quals s’ha dotat al conjunt de l’edifici 

del Palau garantiran més seguretat a l’edifici, però també 

permetran que les obres d’art estiguen en unes condicions 

òptimes de temperatura i humitat.

El Pla Edificant de l’institut Pare Arques anirà al ple de gener
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l govern contestà va sol·licitar a Conselleria d’Educació 

l’adhesió al pla Edificant per a l’institut Pare Arques al 

ple de juliol de 2021. Aquesta demanda, aprovada per 

unanimitat, ve precedida per la sol·licitud telemàtica que va 

fer l’alcaldessa en octubre de 2020 per abordar les obres 

de conservació i millora del recinte educatiu.

Transcorregut tot este temps, feia alguns dies Conselleria 

va notificar a l’ajuntament de Cocentaina que la memòria 

valorada de l’institut era acceptada i que es podia procedir 

a la fase II del Pla Edificant, mitjançant la qual, el ple 

demana la delegació de competències per poder iniciar la 

licitació del contracte de les obres, que estan valorades en 

1.431.165,57 €.

L’alcaldessa, Mireia Estepa, informava que durà la sol·licitud 

de competències de l’Edificant del Pare Arques al ple de 

finals de gener, «amb aquesta última intervenció haurem dut 

les millores d’Edificant als tres centres d’educació obligatòria 

públics del nostre poble, un repte que administrativament 

ha suposat un esforç important per a l’entitat local, però que 

dona compliment a un dels nostres objectius de govern més 

importants: escoles en bon estat per a un ensenyament-

aprenentatge en unes infraestructures òptimes».

Com ja va passar amb els projectes d’Edificant del Real 

Blanc en 2018 i en el del Bosco en 2021, en la detecció 

de necessitats i millores ha participat tota la comunitat 

educativa, fruit d’eixe consens són els diàlegs mantinguts al 

si del Consell Escolar. La senyora Estepa explicava que «per 

a nosaltres és fonamental que qui ha de donar vida al centre 

diga el que necessita de l’edifici i, de la mateixa forma que 

ja vam actuar a les dos escoles, també a l’institut han sigut 

ells, els protagonistes, qui han donat forma al projecte, el 

SEU projecte. Açò no és l’habitual en altres pobles, tal com 

sempre comenten des de Conselleria, però és un aspecte 

que ací teníem claríssim».

Les intervencions a realitzar al centre són molt variades i es té 

molt present l’estalvi i l’eficiència energètica, alguns exemples:
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L’Ajuntament de Cocentaina estrena un nou taller d’ocupació 
que donarà feina i formació a 10 persones del poble
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 7 de novembre de 2022 va començar un nou 

taller d’ocupació subvencionat per la Direcció General 

del LABORA, l'Ajuntament de Cocentaina i Fons Social 

Europeu, destinat a la contractació de persones aturades 

que compleixen els requisits de tindre 18 anys o més, ser 

demandant d'ocupació, estar registrada en els serveis 

públics d'ocupació o ser persona ocupada registrada en 

millora d'ocupació i complir els requisits establits en la 

normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a 

la formació i l'aprenentatge.

Les 10 persones beneficiàries han iniciat ja les pràctiques 

professionals i diverses activitats formatives complementàries 

en diferents àrees i departaments municipals: biblioteca, 

centre social, ajuntament, oficina tècnica i poliesportiu.

El taller d'ocupació té com a objectiu formar en activitats 

administratives amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat de 

l'alumnat i la seua inserció laboral.

Per a l'execució d'aquest projecte, l'Ajuntament ha 

rebut una subvenció que ascendeix a 251.354,40 euros, 

destinada a la contractació dels 10 alumnes-treballadores, 

una directora i una docent, així com per al desenvolupament 

de les actuacions establides en el projecte formatiu. Una 

quantia a la qual l’entitat municipal també ha de fer una 

aportació econòmica per sufragar totes les despeses.

Toni Hernández, regidor d'Ocupació, ha recordat que 

“gràcies a aquests certificats de professionalitat s'ofereix la 

possibilitat d'aprendre un nou ofici, la qual cosa augmenta 

les oportunitats de les persones que més el necessiten i els 

obri una nova porta al mercat laboral”.

L’Ajuntament de Cocentaina prepara la I Gala «Vila de 
Cocentaina» de Participació Ciutadana
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de la regidoria de Participació Ciutadana es va 

proposar fa uns anys que la tradicional Gala de l’Esport 

es convertira en un gran festival que aglutinara totes les 

persones i entitats del poble, i no únicament les esportives.

És així com al 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 tindrà lloc el pròxim dissabte 

28 de gener de 2023 al centre cultural El Teular.

Per tant, després de diferents reunions, cada consell 

ha fet les 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. A hores d’ara, encara no podem desvetllar les 

persones que pujaran a l’escenari en 2023, ja que encara no 

han estat notificades, però tan bon punt ho estiguen, farem 

saber els noms de les persones proposades als diferents 

guardons, que en 2023 seran en total 5, distribuïts de la 

manera següent:

1. DOS GUARDONS AL RECONEIXEMENT I A LA 

TRAJECTÒRIA EN L’ÀMBIT CULTURAL proposat pel consell 

de Cultura

2. DOS GUARDOS AL RECONEIXEMENT I A LA TRAJECTÒRIA 

EN L’ÀMBIT ESPORTIU proposat pel consell d’Esports

3. UN GUARDÓ ESPECIAL AL CIUTADÀ proposat pel 

consell de Participació Ciutadana

Maite Valls, regidora de Participació Ciutadana a 

l’Ajuntament de Cocentaina, explica 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». A més 

a més, animava la gent a acudir al Teular per a participar en 

aquesta Gala que es convoca per primera vegada.
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Les marquesines dels autobusos reparades i amb  una 
atractiva imatge turística de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es marquesines dels autobusos han sigut pintades, 

s’han canviat els sostres d’aquelles que no el tenien 

en bon estat i han canviat la seua imatge. Una inversió 

d’aproximadament 11.000 € que s’ha fet amb càrreg al 

romanent de l’ajuntament i que té com objectius «mantindre 

el mobiliari urbà i utilitzar-lo com a punt de promoció dels 

nostres atractius turístics».

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, comenta que 

«feia alguns anys que no s’intervenia i era necessari actuar 

perquè algunes marquesines ja estaven pelant-se. Hem 

aprofitat per a renovar la imatge que mostren, posant fotos 

més actuals amb una maquetació més moderna».

L’actuació s’ha fet a les sis parades d’autobús que hi 

ha dins de l’entramat urbà de Cocentaina i també a la de 

l’Alcúdia que presentava un estat de deteriorament molt 

important: «era l’única que no estava retolada i tenia el sostre 

completament trencat, mereixia el mateix tractament que 

se’ls dona a les que estan dins del poble».

Antingues marquesines

Marquesines noves
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La Policia Local de Cocentaina es forma en un curs de 
detecció de drogues en la conducció
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Policia local de Cocentaina, ha realitzat un curs 

denominat Detecció de Drogues en la Conducció, amb 

l'objectiu de formar específicament i qualificar als seus 

agents en matèria de conducció baix els efectes de drogues 

i seguretat viària per habilitar-los en la realització de proves 

de detecció d’aquestes substàncies i que puguen exercir 

les funcions, que corresponen de manera exclussiva a la 

policia local quan actuen com a policia judicial de trànsit.

Amb aquesta formació, s'habilita als agents a poder 

realitzar proves de detecció de drogues en la conducció 

a aquells conductors que presenten simptomatologia 

específica i clara en aquesta mena de substàncies, així com 

a poder denunciar aquest tipus d'infraccions tant per la via 

administrativa com per la via penal.

La via administrativa suposa una sanció econòmica, en 

el cas de quedar acreditada únicament la presència de 

drogues en l'organisme, sempre que no s'observe una 

simptomatologia específica. No obstant això, quan existisca 

una simptomatologia clara que acredite la influència de les 

drogues en la conducció, s'obrirà la via penal per la comissió 

d'un presumpte delicte contra la seguretat viària recollit en 

l'art. 379.2 del Codi Penal, que estableix penes de presó 

de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos o treballs 

en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, 

i, a més, la privació del dret a conduir vehicles de motor i 

ciclomotors des d’un i fins a quatre anys.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Cocentaina aposta per 

modernitzar i dotar als agents, de mitjans materials útils i 

adequats, juntament amb una formació específica, amb el 

clar objectiu de garantir la seguretat viària.

La mancomunitat Font de la Pedra i els representants 
empresarials treballen en una nova ordenança d’abocaments
NP Ajuntament de Cocentaina

E
ls membres de la mancomunitat Font de la Pedra es van 

reunir amb representants del teixit empresarial de part 

de Cocentaina, Muro i l’Alqueria d’Asnar per compartir 

l’esborrany de la nova ordenança sobre abocaments.

La primavera d’aquest any el ple de la mancomunitat, que 

es fa càrrec de la supervisió i gestió dels abocaments que 

afecten a l’EDAR Font de la Pedra, va estimar convenient 

revisar l’ordenança que regula les sancions i la forma de 

tractar els residus que generen les empreses i que han de ser 

depurats per aquesta instal·lació compartida. Una proposta 

que va ser ben acollida per les empreses que vertixen a 

aquesta zona, ja que la normativa de la mancomunitat no 

s’ajusta a la complexitat actual i no fa un tractament ben 

graduat a l’hora de sancionar quan una empresa sobrepassa 

el límit legal d’abocament d’alguna substància.

En aquell moment es va fer una reunió amb el president 

d’ATEVAL i alguns empresaris, i la presidència de l’entitat 

supralocal es va comprometre en treballar una nova 

ordenança i en consensuar-la el màxim possible amb els 

representants.

La setmana passada va tindre lloc la primera reunió per 

presentar-los l’esborrany i ara és el torn de les indústries 

que hauran d’estudiar i proposar quines modificacions volen 

introduir en la nova norma. Seguidament, la corporació de 

la mancomunitat es tornarà a reunir per treballar aquests 

aspectes amb l’empresa especialitzada que ha elaborat 

el projecte d’ordenança i finalment, hi haurà una última 

reunió per intentar consensuar la norma i elevar-la al ple 

de la mancomunitat.

La presidenta de l’entitat supralocal, Mireia Estepa, 

explicava que «la voluntat de la mancomunitat és tindre una 

normativa que respecte el medi ambient, que castigue a la 

indústria que aboca passant per alt la llei i que ajude a les 

empreses a controlar els seus processos per fer-los el més 

sostenible possibles. Hem volgut que la norma siga fruit del 

consens perquè considerem que la col·laboració empresarial 

és fonamental per trobar una fórmula que siga justa a l’hora 

de sancionar a qui no ho fa bé, sense posar a tots els negocis 

dins del mateix sac, incentivant que tinguen un millor control 

sobre les substàncies amb les quals treballen».
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Millora en el Camí Vell de Benilloba
NP Ajuntament de Cocentaina

F
a uns dies va finalitzar les obres de millora i 

acondicionament d’uns dels trams del Camí Vell de 

Benilloba, integrat dintre de la Xarxa de camins municipals.

Aquestes obres de millora han tingut com a objectiu 

fonamental la millora del talud que en l’anterior episodi de 

pluges va haver un deslliçament, en aquesta ocasió s’ha 

procedit al reforç del talud amb pedra escollera . A banda també 

s’ha fet una millora en el mateix tram respecte al ferm asfàltic 

de la calçada amb un total de 175m de longitud. Aquesta 

inversió està finançada junt amb altres, per el romanent 

de tresoreria de 2021. de l’Ajuntament de Cocentaina.

Son actuacions que estan emmarcades dintre del pla de 

millores de la xarxa de camins municipals que es porten a 

terme cada anualitat,  que aquest 2022 s’ha completat amb 

aquesta última inversió, junt amb les que els darrers mesos 

s’han fet com el Camí de la Plana i Pont Tallat  i que a principi 

de 2023 es contemplarà l la millora del camí de la Boronà.

La regidora d’obres i serveis Mariona Carbonell explica 

« en el departament d’obres tenim identificades accions a 

desenrotllar tant en millora del fers asfàltic com del propi 

manteniment dels camins, com es el cas del Camí Vell de 

Benilloba que degut a l’episodi de pluges tant fortes que vam 

tindre aquest 2022  ha tingut que actuar-se, per millorar 

l'accés a les vivendes i el pas de vehicles.

 Som  conscients que hi ha molt de treball, i ja tenim 

planificat per a principi d’any una actuació al camí de 

la Boronà entre altres que actualment s’està valorant 

econòmicament des del departament d’Obres i Serveis.

Canvis i millores als parcs infantils de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina està renovant algunes zones 

de jocs infantils de la localitat, dins del Pla de renovació 

i millora de les àrees de jocs infantils de la localitat.

En concret, ha estat ja finalitzat el canvi de tota la unitat 

del joc infantil del Parc del Paquito el Xocolatero, s’ha 

substituït tota la zona infantil amb una temàtica de fruites, 

més animada i divertida per als més menuts. A banda, també 

s’ha incorporat un nou engrunsador amb el que ja en són dos 

els que s’han instal·lat en aquesta àrea infantil. Cal destacar 

que els jocs infantils que s’acaben d'instal·lar compten amb 

els requisits de seguretat de la norma UNE EN 1176/1:2018.

Així mateix, cal informar que en els pròxims dies s’iniciarà 

la remodelació del paviment del parc del carrer Almudaina, 

en el qual es durà a terme el canvi de cautxú existent a gespa 

artificial per a millorar l’actual paviment. A banda, es durà a 

terme una revisió de totes les zones de jocs d’aquest parcs.

Aquestes dues actuacions aniran seguides d’altres canvis 

que s'executaran en el primer trimestre de 2023, amb els 

canvi de la unitat de joc infantils del parc de la Torreta i del 

parc del Ferrocarril.

Des del Departament d’Obres i Serveis van dissenyar 

una estratègia d’actuació de millores i canvis per als parcs 

infantils de tota la localitat i també els de les pedànies, ja que 

amb el pas del temps es deterioren, per tant, o bé s’efectua 

un manteniment revisat per les brigades municipal o bé es 

procedeix al canvi de les instal·lacions com s’ha dut a terme 

en aquesta ocasió.
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El Centre Cultural el Teular de Cocentaina millora el seu 
equipament tècnic
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina 

ha realitzat una inversió al Centre Cultural el Teular 

de més de 80.000 € per tal de millorar diferents 

equipaments. En aquest sentit, s’han instal·lat dos columnes 

d’altaveus «Line Array» als laterals del mateix escenari, que 

renova el sistema existent anteriorment. El sistema de so 

s'ha completat amb la instal·lació d’un processador digital 

i motors que permetran pujar i baixar els altaveus per tal 

de realitzar les tasques de manteniment amb seguretat. 

Aquesta dotació comporta una millora notable quant a la 

qualitat sonora i a la percepció del so per als espectadors.

El regidor de Cultura, Ivan Jover, indica que durant aquest 

últim mes, a banda de la instal·lació de l’equip de so, s’ha 

realitzat un intervenció per a adequar l’espai de vora 100 

metres quadrats que hi ha tot just davall de l’escenari amb la 

intenció d’aprofitar-lo. En concret, s’ha construït una escala 

amb porta d'accés hidràulica, s’han instal·lat diferents punts 

de llum i s’ha realitzat l'obra per a col·locar, en un futur, un 

elevador. La idea és aprofitar aquest espai preferentment 

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

les diverses actuacions.

Finalment, s'ha dotat també l'escenari d'un nou projector 

de 10.000 lumens que permetrà realitzar retroprojeccions 

sobre el fons d'escenari i s'han adquirit 4 nous focos led i 

suports per a la instal·lació als bastidors de l'escenari, de 

manera que s’amplien així les possibilitats d'il·luminació dels 

diferents espectacles.

Totes aquestes inversions han estat possibles gràcies 

al romanent positiu de l’ajuntament de Cocentaina i a la 

inquietud del govern per millorar i conservar les instal·lacions 

existents.

El Castell de Cocentaina incorpora dos panells d’interpretació 
al seu sender

NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de 

Cocentaina s’ha encarregat el disseny i la producció de 

dos panells d’interpretació del paisatge per al sender 

del Castell de Cocentaina. Cadascun dels panells disposa 

d’una d’una fotografia panoràmica, d’una mida de 1.400 

x 360 mm, fabricats en HPL, laminat d’alta pressió, un 

material que evita tant la degradació del sol com els actes 

vandàlics. Els plafons permetran als visitants interpretar el 

paisatge circumdant i localitzar les serralades, retolades amb 

l’altura corresponent, que envolten el Castell. Aquests taulells 

han estat instal·lats en punts estratègics per a funcionar 

com a miradors panoràmics. La iniciativa ha comptat amb 

la col·laboració del Parc Natural de la Serra Mariola per a 

referenciar els diferents punts.

L’objecte d’aquesta iniciativa és desenvolupar un suport 

turístic i cultural on el visitant puga reconèixer de primera 

mà el medi físic que l’envolta i, a més a més, facilitar una 

visita virtual al mateix castell a través d’un codi QR que es 

troba en el mateix panell.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, es mostrava satisfet amb 

la instal·lació d’aquests panells: «amb aquesta iniciativa 

el que pretenem és posar en valor l’entorn del Castell i 

que el visitant dispose de miradors on poder reconèixer el 

medi físic que l’envolta. El Castell ha estat històricament 

un punt estratègic de control del territori i disposa d’unes 

vistes extraordinàries per a contemplar tota la comarca del 

Comtat, com també l’entorn natural que l’envolta o les aus 

que habiten al Parc Natural de la Serra Mariola».
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Compromís presenta a Jordi Pla com a candidat a l’Alcaldia 
de Cocentaina
El candidat a l’Alcaldia indica que «Cocentaina necessita que la col·loquem al lloc 
que mereix» i que el projecte de Compromís “no va de sigles, ni d’uns contra altres. 
Va de nosaltres: del nostre poble. Va d’estima per fer un poble millor».
NP Compromís

E
l passat 17 de desembre l’assemblea local de 

Compromís va revalidar per unanimitat a Jordi Pla –

regidor a l’Ajuntament des del 2015– com a candidat 

al consistori municipal per a les eleccions vinents del 2023.

Aquesta és ja la segona vegada que Jordi es presenta com 

a cap de llista de la coalició valencianista perquè, segons 

ha explicat, «fa anys que treballem per millorar el poble i 

demanem la vostra confiança per portar endavant un canvi 

que millore Cocentaina. I ho volem fer de la vostra mà, 

com ho estem fent durant els darrers anys amb les nostres 

propostes a l’Ajuntament. Açò no va de sigles, ni d’uns 

contra altres. Va de nosaltres: del nostre poble. Va d’estima 

per fer un poble millor».

Amb molts reptes importants per davant, com salvar el 

nucli antic, revitalitzar social, cultural i econòmicament 

Cocentaina, lluitar contra el canvi climàtic i reforçar les 

polítiques d’igualtat, Jordi Pla i Compromís s’alcen com 

a l’única alternativa política amb experiència i els mitjans 

necessaris per a dur endavant aquest canvi tan necessari.

 «Cocentaina necessita que la col·loquem al lloc que 

mereix», assegura Jordi, «i la nostra és l’única candidatura 

transversal que reflecteix el sentir general de tota la societat 

contestana». A més, el candidat ha afegit que «conec 

l’administració, porte set anys de regidor i és l’hora d’obrir 

les portes de l’Alcaldia per a tot el poble».

 Per altra banda, des de Compromís expliquen que ja 

tenen en marxa el procés d’elaboració del seu programa 

electoral i que portaran a terme sessions participatives amb 

simpatitzants de la formació i gent del poble. Per últim, des 

de la formació expliquen que la llista electoral i l’equip que 

acompanyarà a Jordi Pla en les properes eleccions es donarà 

a conèixer en els pròxims mesos.
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Roger Garrido guanya el premi de relat breu ‘Tigre Juan’

L
’escriptor i guionista contestà, Roger Garrido, ha recollit 

a Oviedo (Astúries) el premi de relat curt 'Tigre Juan' 

per l'obra La Consagración, una història d'humor negre 

que satiritza el món de l'escriptura i critica la mediocritat i 

la hipocresia que l'envolten.

Aquesta era ja la segona vegada que Garrido assistia al 

certamen –el 2021 va ser finalista– i, entre més de 120 obres 

d'Espanya i Sud-amèrica, s'ha endut el guardó a casa (més 

una dotació econòmica de 500 euros).

El Premi 'Tigre Juan', organitzat per l'entitat cultural 

Tribuna Ciutadana (amb el suport de l'Ajuntament d'Oviedo) 

és un dels reconeixements literaris més prestigiosos al món 

de parla hispana, ja que té per objecte descobrir i consolidar 

els nous talents de la nostra narrativa.

A més, al llarg dels últims mesos, aquest jove contestà 

també ha aconseguit el primer premi als guardons de la 

Diputació d'Alacant 'Top Creation', el premi de narrativa de 

l'Ajuntament d'Alacant i el Gèminis de l'Ajuntament d'Asp, 

una carrera que es presenta molt fructífera per a Roger 

Garrido.

Recordem que Roger Garrido ha sigut també un dels 

promotors del grup Espardenya teatre, agrupació que sota 

la seua direcció ha realitzat diferents obres teatrals escrites 

per ell mateix tant ací a Cocentaina com a altres pobles de 

la comarca.

Visitan la cooperativa los alumnos del 1º curso del Grado de 
Gastronomía y Artes Culinarias de la universidad de Alicante
Cooperativa Agrícola Católica Coop.V.

L
os alumnos del 1º curso del Grado de Gastronomía 

y Artes Culinarias de la U.A., visitaron la cooperativa 

acompañados del profesor y socio de la misma Enrique 

Molto.- Los  alumnos tuvieron una experiencia completa de 

oleoturismo, por la mañana visitaron los olivos casi milenarios 

de nuestro socio y profesor en las  “carenas” de los  taludes, 

explicándoles  la dificultad del  mantenimiento del olivar 

tradicional de esta comarca, terrenos  abancalados  y a la 

vez de alto valor ambiental, social y patrimonial del mismo, 

por la tarde visitaron la almazara  de nuestra cooperativa y 

se les explico todo el proceso de  elaboración  del aceite y se 

les realizo  una cata in situ de nuestros aceites, por nuestro  

maestro almazarero Iñaki Aracil.
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Cocentaina va albergar la II Jornada de Recreació 
Històrica al Castell
Redacció

E
l dissabte 26 de novembre, el Castell de Cocentaina  va 

tornar al seu passat més present i és que l’Ajuntament 

de Cocentaina, a través de la regidoria de Turisme 

va organitzar la segona Jornada de Recreació Històrica 

al Castell. Amb aquesta iniciativa durant tota ja jornada 

sabatina, cadascuna de les sales del Castell va recobrar 

vida per tal de mostrar com era el dia rere dia l’edifici en 

el segle XIII.

En la seua primera edició, hi van ser vora 500 persones les 

que van poder contemplar com era eixa vida quotidiana al 

segle XIII a l’emblemàtic Castell de Cocentaina ubicat quasi 

als peus de la Serra de Mariola. Ara, des de la Regidoria 

de Turisme, es va torna a planificar i el castell es va poder 

visitar al llarg de tot el matí “aquesta activitat persegueix 

donar a conèixer de manera rigorosa les formes de vida i 

els costums del segle XIII en un espai únic com és el Castell 

de Cocentaina, una activitat que l’any passat va tindre una 

excel·lent acollida i que esperem anar consolidant any rere 

any«, explicava al respecte el regidor de Turisme Ivan Jover.

En la visita, a banda de descobrir l’edifici, es podia conèixer 

de forma lúdica l’explicació de diferents aspectes de la 

societat com la religió, les armes, els costums i, en general, 

la vida en la societat medieval a la qual pertany el Castell 

contestà. També aquest any, com a novetat, es va comptar 

amb la participació de diferents persones que s’encarregaren 

de recrear entitats com ara Aliger Ferrum, Feudorum Domini, 

AC Urrea o Guardianes del Castellar. 

La II jornada va ser molt ben acollida i van ser moltes les 

famílies que va triar Cocentaina i el seu Castell com a activitat 

exclusiva per al dissabte de matí.

Ara l’emblema de Cocentaina torna al seu present, 

coronant i vigilant la vila Comtal.
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Unión Musical Contestana: Santa Cecília 2022, la vuelta 
a la normalidad
José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente U.M.C.

D
espués de que por culpa de la pandemia del COVID-19 

ni en 2020 ni en 2021 se pudiera celebrar con plenitud 

la festividad de Santa Cecilia, 2022 ha sido el año 

de la vuelta a la normalidad para todos, también para la 

Unión Musical Contestana que por fin ha podido celebrar la 

festividad de la Patrona de los músicos plenamente. 

Los actos programados por la Unión Musical Contestana 

para tan señalada ocasión comenzaron el sábado 17 de 

diciembre por la mañana con el tradi-cional partido de futbito 

entre la caña y el metal. El mismo sábado, a las cinco de la 

tarde se celebró la Santa Misa en Honor a Santa Cecilia en 

la Iglesia del Convento de los Padres Franciscanos, seguida 

de un pasacalles por las calles de Cocentaina. 

Los actos de conmemoración de Santa Cecilia continuaron 

con el Gran Concierto a las siete de la tarde en el auditorio 

del Centre Cultural El Teular, concierto que estuvo dividido en 

dos partes. La primera estuvo a cargo de la Banda Jove bajo 

la dirección de su director Fernando Sanchis Gandía. Tras 

una breve introducción por parte de María Nieves Pascual 

se inició el programa del concierto con la interpretación de 

A day at the Cinema, un recopilatorio de música de cine en 

la que se pudo escuchar las conocidas notas de las bandas 

sonoras Jurassic Park, de John Williams, Regreso al futuro, 

de Alan Silvestri, y ET, el extraterrestre, también de John 

Williams. Para finalizar su participación en el Gran Concierto 

de Santa Cecilia, la banda Jove interpretó American Pictures, 

de Robert Sheldon, compositor es-tadounidense nacido 

en 1954. La obra está dividida en cinco partes que son un 

recorrido musical por varios paisajes de los Estados Unidos, 

A Joyful journey, Apalachian morning, As twilight Falls, In 

the shining of the Stars y The Journey Ends.

Tras un breve receso se inició la segunda parte del 

Concierto que estuvo a cargo de la Banda principal de 

la Unión Musical Contestana. Antes de que la Banda 

comenzara la interpretación de la primera pieza del 

programa, se presentaron al público los nuevos músicos 

de la Banda: Lara y Carla Reig Igual, flauta y clarinete, 

respectivamente; Laura Picher, clarinete, y Joan Oltra Tomás, 

trombón, si bien este último no pudo estar presente por un 

compromiso deportivo ineludible.

Sin más prolegómenos, la banda principal de la Unión 

Musical Contestana, bajo la dirección de su director titular 

Fernando Sanchis Gandía, abrió su participación en el Gran 

Concierto de Santa Cecilia con la interpretación de Lo cant 

del Valencià, pasoble del compositor Pedro Sosa López, 

nacido en Requena en 1885 y fallecido en 1953, pieza que 

se estrenó en el año 1914. Seguidamente la banca interpretó 

Erwinn, Fantasia para clarinete, de Georges Meister y 

arreglos de Llorénç Belda. En esta obra actuó como clarinete 

solista Cristina Sellés Richart que con una extraordinaria 

interpretación celebró su 25º aniversario como miembro de 

la banda de la Unión Musical Contestana.-

Para finalizar el concierto la banda interpretó Valhalla, 

tema y variaciones para banda de Francisco Zacarés Fort, 

compositor valenciano nacido en Albal en 1962. Se trata de 

una obra compleja de interpretar, donde los músicos de la 

banda de la Unión Musical Contestana pudieron demostrar 

sus buenas dotes de interpretación dejando en el público 

una excelente impresión, agradeciéndoselo a los músicos 

con una larga ovación. Tras unas breves palabras de la 

presidenta de la Unión Musical Contestana que re-cordó a 

los músicos a los que este año se homenajeaba por su 25º 

aniversario en la Banda, Cristina Sellés Richart, Rafa Agulló 

Albors, Pablo Montaner Brotóns, Francisco Cortés Vicedo 

y German Jover Sellés, agradeció a los músicos el esfuerzo 

realizado y al publico su asistencia, se dio por concluido el 

concierto. 

Tras el Concierto los músicos, familiares y amigos de la 

Unión Musical Contestana pudieron disfrutar de la Cena de 

Hermandad en la que se rindió homenaje a Felipe Galera 

Mullor que cumplió su 25 aniversario en la entidad en el año 

2021, si bien no se le pudo brindar por culpa de la pandemia 

el merecido homenaje. También a Francisco Cortés Vicedo, 

German Jover Sellés y Cristina Sellés Richart, que este año 

cumplían sus 25 años como músicos de la Banda. Fuera 

de programa se rindió también homenaje al vicepresidente 

de la entidad, José Luis Muñoz Huércano, por sus más de 

25 años como colaborador, asesor y vicepresidente de la 

Unión Musical Contestana. Todos ellos tuvieron palabras de 

agradecimiento a los asistentes por el homenaje recibido.

Los actos de la Unión Musical Contestana en el año 

2022 finalizaron con la audició de Nadal de los alumnos 

de la Escuela de Música que tuvieron lugar los días 19, 20 

y 21 de diciembre en el Auditoro José Pérez Vilaplana de 

la Unión Musical Contestana. La Junta Directiva aprovecha 

para desear a todos un Feliz 2023.
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Extraordinari concert de la “La Paloma”
Joan Jover i Domínguez

A 
Cocentaina, durant l’últim tram de l’any 2022, el 

vertader protagonista va ser sense dubte la música. 

Hem assistit a un gran ventall d’actuacions tant corals 

com musicals de totes les entitats i agrupacions de la nostra 

Vila: concerts de Fira, concerts dedicats a Santa Cecília, els 

concerts típicament nadalencs.

El passat 18 de desembre, l’Orquestra de Pols i Plectre “la 

Paloma”, una de les entitats més veteranes del nostre poble, 

va celebrar un extraordinari concert per a honrar a la seua 

patrona, Santa Cecília, a l’auditori Josep Pérez Vilaplana, 

seu de la Unió Musical Contestana. Amb una programació 

força atractiva, on poguérem escoltar una variada mostra 

musical del seu intens repertori, tant de música clàssica 

com de música més popular, a més d’una barreja de música 

típicament nadalenca. Un concert que tots els membres 

d’aquesta veterana entitat van preparar amb molta cura i 

estima, però sobre tot amb molta il·lusió.

La Paloma, en aquest concert, va comptar amb la 

col·laboració del tenor Eliseo Fabra Aparicio, que amb la 

seua veu, va realçar si cap més aquest extraordinari concert 

dedicat a la patrona de la música.

El concert va constar de dues parts: en la primera 

interpretaren en primer lloc la Suite n. 3 en re major, escrita 

pel músic i compositor alemany Joan Sebastian Bach, el 

qual, està considerat un dels mestres de la música barroca. 

Tot seguit interpretaren Mattinata, composta pel músic italià 

Ruggero Leoncavallo, peça estrenada en 1904 en una sala 

de Nueva York. Tancaren la primera part amb la famosa 

jota de, La Dolores, sarsuela composta per Tomás Bretón i 

estrenada al teatre de la Sarsuela de Madrid en 1895.

Després d’un xicotet descans, continuaren el concert 

dedicat a Santa Cecília obrint la segona part amb l’Adoración 

de los Magos, tema de la banda sonora de la pel·lícula Ben-

Hur escrita per Miklos Rózsa i estrenada a Espanya en 1960. 

Tot seguit interpretaren una romàntica cançó de bressol 

Aurtxua Seaskan, del compositor basc Gabriel Olaizola. 

Després d’aquesta sentimental cançó de bressol, i com el 

Nadal ja estava tocant a les portes, continuaren aquest últim 

tram del concert, amb música tradicional nadalenca. En 

primer lloc, interpretaren una popular nadala catalana, Fum 

Fum Fum. Van continuar amb una peça que no pot faltar 

en un concert nadalenc, Noche de Paz, del músic austríac, 

Franz Xaver Gruber. Tot seguit, del músic anglés John 

Reading, escoltàrem Adeste Fideles, himne que s’interpreta 

habitualment en la benedicció i celebracions religioses 

del Nadal, des de finals del segle XVIII; en aquesta peça 

van comptar amb la col·laboració al piano d’Enric Peidro. 

Finalitzaren el concert interpretant la nadala Y nos vamos 

a Belén, de l’òpera “Luna”, obra estrenada al Palau de la 

Música de València, el 15 de juny de 1998, peça escrita 

per José María Cano.

Després d’escoltar aquest extraordinari concert, hem de 

felicitar a tots els components de “La Paloma”, i en particular 

al tenor, Eliseo Fabra, per la seua magnífica actuació, el 

qual, amb la seua veu, li va donar un toc màgic i romàntic 

al concert. A tots ells, la més cordial i sincera enhorabona.

L’Orfeó Just Sansavador participa en la sarsuela “Gigantes 
y Cabezudos”
Joan Jover i Domínguez

E
xtraordinària participació de l’Orfeó Just Sansalvador, 

en la sarsuela “Gigantes y Cabezudos”, sota l’excel·lent 

direcció musical del director de l’Orfeó, Enric Peidro i 

Baldó, la qual, es va celebrar el passat 5 i 6 de desembre 

al Teatre Echegaray d’Ontinyent, que va assolir un gran èxit 

de crítica i també de públic, ja que, de manera massiva, va 

omplir el teatre; en les dues sesions en què es va posar en 

escena l’obra va ser apreciada i premiada amb calorosos 

apludiments la magnífica interpretació artística de tots els 

participants en aquesta sarsuela, sobretot els seus principals 

intèrprets, entre els quals destaca la soprano Charo Martos.  

Cal ressaltar també l’excel·lent i artística actuació de l’Orfeó 

Contestà Just Sansalvador en aquesta obra, on tots els seus 

membres van estar a un gran nivell interpretatiu, els quals 

van saber estar en escena dins del seu paper. Ningú no va 

escatimar esforços, dies ni hores d’assajos, ja que tots van 

posar de la seua part i el millor de cadascú.

Igualment el 18 de desembre i a l’església de Santa 

Maria de Cocentaina, l’Orfeó Just Sansalvador va realitzar 

el seu tradicional concert de Nadal que tots els anys, per 

aquestes dates, organitza aquesta entitat coral, un concert 

que va comptar amb el suport de la Regidoria de Cultura i 

Tradicions del nostre Ajuntament. Així mateix, van comptar 
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amb la col·laboració de Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat.

El concert va estar format, per una variada mostra de 

polifonia tradicional nadalenca, que ens va fer viatjar per tot 

arreu del món. Fou un concert que l’Orfeó va preparar amb 

molta cura, però sobretot amb molta il·lusió, una il·lusió que 

van voler compartir amb tot el públic present. Així mateix, 

per a realçar més el concert, va ser tot un luxe i un honor 

comptar amb la dolça veu de la soprano, Charo Martos, la 

qual va voler estar al costat de l’Orfeó.

En primer lloc interpretaren una popular nadala, escrita 

pel compositor alemany George Friedrich Gendel, “Joia 

en el món”. De terres andaluses, escoltàrem “Ay, del 

chiquirriquitín”. Seguida d’una nadal valenciana, “Davall 

d’una penyeta”. Continuant amb una senzilla nadala, “En la 

más fría noche”, de l’autor nord-americà Jonathan Edwuard 

Spilman. A qui li va seguir un altra popular nadala, “Noel”, 

amb uns arrajaments del músic basc Pedro Aizpurua. 

Interpretant a continuació una nadala americana, “Blanca 

navidad” del compositor d’origen jueu, Irving Berlin. Tot 

seguit escoltàrem una nadala alemanya, “El abeto”. Sense 

eixir de Cocentaina van interpretar, “La pandorga és un 

perol”, de l’il·lustre músic cocentainer Just Sansalvador. 

Seguida d’una senzilla i emotiva nadala andalusa, “Dime 

niño de quién eres”. Continuant amb una popular nadala 

gitana, “La bamba gitana”. Finalitzant el concert en la típica 

nadala que no pot faltar en els concerts de Nadal, “Noche de 

paz”, del músic austríac, Franz Xaver Gruber, obra estrenada 

el 24 de desembre de 1818.

Des d’aquestes pàgines del Comtat, volem felicitar i donar 

l’enhorabona a tots els components de l’Orfeó Contestà 

Just Sansalvador, i al capdavant el seu director, pel treball 

que han estat desenvolupant últimament, preparant la 

seua participació en la sarsuela “Gigantes y Cabezudos”, 

com també per la magnífica interpretació d’aquest concert 

nadalenc. 

II Mostra Internacional REGALART
Col·lectiu d´Artistes Locals de Cocentaina

L
a vespra de la Nit de Nadal, s’inaugurava la II Mostra 

Internacional REGALART.La present edició compta amb 

obres d'art de xicotet format, la seua grandària és de 

20x20 cm., sent un format assequible i amb un preu únic 

de 50 euros per obra, a més de recalcar la gran qualitat 

d'aquestes i la repercussió dels seus autors, que amb 

la seua generositat i solidaritat contribueixen de manera 

desinteressada en aquesta bona causa, donant íntegrament 

la quantitat recaptada per la seua obra.

En aquesta segona edició de la Mostra Internacional 

de REGALART 20x20 – 2022 hi ha quaranta-sis artistes, 

descentralitzats i de nombroses nacionalitats: Xile, l'Equador, 

Guatemala a Àustria, Holanda,Montenegro o Grècia, passant 

per Espanya, així com d'edats i experiències dispars 

(professors i alumnes, professionals i artistes incipients) i 

s'uneixen per a mostrar el seu treball, producte de la seua 

incessant investigació i simbiosi, així com intercultural i 

generacional una àmplia mostra que representa moltes 

de les idees i maneres de crear que es pot pensar siguen 

divergents, més aviat, tot el contrari, es pretén que 

s'establisca una hibridació complementària entre les 

diferents obres exposades, amb un objectiu comú, fer Art 

Contemporani.

Aquesta és una bona oportunitat per a continuar, o 

començar i endinsar-se en el món del col·leccionisme 

d'Art, que no sols és un objecte, són vivències, sentiments, 

sensacions, etc. és molt més que un regal per a aqueixa 

persona que aprecies, és una declaració de sanes 

intencions. El poder posseir obres d'artistes consolidats, 

així com d'artistes en projecció suposa fer dues bones 

accions, d'una banda, solidaritzar-se i donar suport a una 

bona i noble causa ajudant a persones amb discapacitat 

funcional i alhora motivar a l'artista per a continuar amb el 

seu treball, perquè la venda d'una obra seua suposa que 

alguna persona està disposada a pagar per alguna cosa que 

ell ha fet, i això és un al·licient.

La mostra va estar oberta des del divendres dia 23 de 

desembre fins al 8 de gener de 2023 a la Sala d'Armes del 

Palau Comtal Espai d'Art de Cocentaina, Alacant.
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India. Arte  rupestre y vida tribal en las fuentes del rio Betwa
Llibre commemoratiu dels 50 anys del Centre d’Estudis Contestans 
Centre d’Estudis Contestans

E
l passat 18 de novembre, al saló d’actes 

del Centre Social Real Blanc, el Centre 

d’Estudis Contestans va presentar, dins dels 

actes commemoratius del seu 50 aniversari, el 

llibre “India. Arte Rupestre y Vida Tribal en las 

Fuentes del Río Betwa”, fruit de les investigacions 

realitzades per l’entitat durant 2019-2020 en eixe 

territori de l’Índia, acte que va comptar amb la 

presència de nombrosos amics i simpatitzants del 

CEC, acabant la vetlada amb un vi d’honor a la 

seu del CEC per a celebrar aquest esdeveniment. 

El Centre d’Estudis Contestans (CEC) va 

complir, en 2021, mig segle de vida dedicada de 

manera ferma, constant i entusiasta a fer complir  

el principal objectiu enunciat als seus estatuts 

fundacionals :“investigar, divulgar, conservar i 

protegir el Patrimoni Cultural” , una tasca que 

no hauria sigut possible sense la passió que 

tots els membres posem en la realització dels 

projectes i les diverses activitats. Una llarga i 

dilatada trajectòria de compromís amb el patrimoni cultural, 

principalment el de Cocentaina i la comarca del Comtat, 

la nostra comarca. Un treball col·lectiu que, com a entitat 

que estima la seua terra, la seua gent i el seu ric patrimoni 

cultural, s'ha realitzat de manera solidària i participativa 

amb serietat, honradesa, compromís i respecte per la nostra 

història. Sempre amb una línia clara d'apropament a tots 

els ciutadans de la realitat i el valor del nostre patrimoni, 

facilitant d'aquesta manera la seua estima i respecte per a 

poder arribar a la seua protecció i conservació.

En aquest extraordinari llibre, en color, gran format i de 

432 pp. , el CEC publica un extens i rigorós treball sobre l'art 

rupestre i la vida tribal en el territori de les fonts del riu Betwa 

(Madhya Pradesh, Índia), com a resultat de l'esforç constant 

d'un equip d'investigadors amb una gran passió per aquesta 

manifestació artística i per l'etnologia; unes matèries de les 

quals el CEC, al llarg de tota la seua trajectòria, ha publicat 

nombrosos articles i monografies com a resultat dels seus 

treballs i investigacions.

La passió pel món de l'art rupestre del Centre d’Estudis 

Contestans ens va motivar a viatjar en 2005 fins a l'Índia 

amb l'objectiu de conèixer l'extraordinari i ric patrimoni en 

aquest tipus d’art que atresora el conjunt de Bhimbetka 

(Madhya Pradesh), declarat Patrimoni Mundial en 2003 

per la UNESCO, i que se situa en les fonts del riu Betwa, 

al mateix cor de les mítiques muntanyes Vindhya, iniciant 

així un camí de documentació i investigació en eixe territori, 

que ha arribat fins a la publicació d'aquesta interessant, i 

alhora apassionant, monografia. Al llarg d'aquest camí hem 

pogut anar descobrint i coneixent un territori extraordinari, 

gaudint d'ell i de la població tribal adivasi que l'habita, com 

són els Korku, Gond, Bhil i Bhilala, els qui encara conserven 

costums ancestrals i maneres de vida molt tradicionals.

És en aquest territori on un equip del CEC amb la 

col·laboració de diversos investigadors i amics indis hem dut 

a terme aquest ambiciós projecte, en el qual vam posar tota 

la nostra il·lusió, passió i entusiasme per a poder dur-lo a 

terme amb garanties d'èxit. Sent conscients en tot moment 

de l'enorme responsabilitat que comporta, després d'haver 

adquirit el compromís de donar a conèixer, de manera 

extensa, rigorosa i digna, un dels principals referents d'art 

rupestre a nivell mundial com és el situat en aquesta part 

de les muntanyes Vindhya. 
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Els conjunts d’art rupestre de les fonts del riu Betwa són 

realment extraordinaris i presenten un registre pictòric que 

ens mostra de manera extensa i detallada la complexitat de 

les antigues societats que van florir en eixe territori, amb unes 

pintures i escenes enigmàtiques que representen fascinants 

aspectes del passat prehistòric i històric de l'Índia. Una 

expressió artística de gran força narrativa realitzada sobre la 

roca arenisca de centenars de coves i abrics, la qual no és 

encara prou coneguda, sent una herència cultural de gran 

magnitud i molt rellevant, no sols per a la identitat cultural 

de Madhya Pradesh, sinó també de la resta de l'Índia.

Som conscients que aquesta cuidada i extensa publicació 

servirà principalment perquè gran part de la societat conega 

i valore la realitat i la gran importància que té l'extraordinari 

patrimoni en art rupestre i etnològic d’aquesta zona de 

l'Índia, la qual cosa facilitarà la seua estima i respecte amb 

l'objectiu últim d'arribar a la seua protecció i conservació. Un 

document que segurament serà rellevant per a la petició a la 

UNESCO, en un futur pròxim, de que el Patrimoni Mundial 

de Bhimbetka puga ser ampliat a la resta del territori de les 

fonts del riu Betwa.

No cap sinó felicitar-nos pel 50 aniversari de la fundació 

del Centre d’Estudis Contestans i per l’edició del llibre 

commemoratiu “India. Arte Rupestre y Vida Tribal en las 

Fuentes del Río Betwa” i deixar constància de l’especial 

agraïment a l'empresa Textisol SL de Cocentaina, la qual 

ha finançat les dues campanyes d'investigació realitzades 

a l’Índia en 2019 i 2020 i ha sigut el principal patrocinador 

de llibre; a l'Ajuntament de Cocentaina, patrocinador també 

d'aquesta publicació; als autors, Pere Ferrer, Amparo Martí, 

José Elías Esteve, Kalyan Khumar Chakravarty, Rahas 

Khumar Mohanty i Narayan Vyas, i altres col·laboradors i 

membres del CEC i de l’Associació d’Amics del CEC, Museu 

i Patrimoni Cultural del Comtat, per la seua incondicional 

ajuda i suport; a les institucions índies que ens van facilitar 

l'accés al Ratapani Wildlife Sanctuary i a les que s’han 

solidaritzat amb aquest projecte; i un especial agraïment als 

habitants adivasis del territori de les fonts del riu Betwa, per 

la seua incondicional ajuda, disposició, amabilitat i respecte 

mostrats en tot moment amb l'equip investigador.  A tots, 

moltes gràcies per haver contribuït a fer realitat aquest 

interessant i extraordinari llibre.
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El Fòrum intentem estar en contacte amb la població amb 
les activitats que donen un valor afegit al qual ha estat 
la nostra Memòria Democràtica, bé anivell de Cocentaina 
o de les Comarques de l’Alcoià i el Comtat

A
l matí del 26 de novembre, organitzem una de les 

proves de la Ruta Carrers Cocentaina Republicana, 

dirigida per Francesc Jover i Àlex Barber, interessant 

participació i acollida per part dels +- 30 veïns de 

Cocentaina, Muro i Castalla, realitzem el recorregut en una 

durada de més de dos hores, els participants se'ls notava 

el seu interessant per la informació històrica i transversal 

en l'aplicació de la política de la II República als canvis 

dels noms dels carrers i de les dades curioses que ens han 

facilitat. El Fòrum té interés de retocar i concretar la ruta, 

històricament i professionalment i introduirem un QR com 

a annexos al tríptic que avui hem començat ha repartit. 

Gràcies als participants per recolzar les nostres activitats.

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

El passat dia 27 de novembre, coincidint en el 4 aniversari 

de la mort de Paco Aura, el Fòrum vam muntar, amb la 

col·laboració de les regidories de Cultura de Tibi i Educació 

d'Alcoi, l'exposició a la biblioteca de Tibi. "L'últim deportat de 

Mauthausen" estarà exposada a Tibi fins al 12 de desembre 

coincidint en l'acte de lliurament de les Rajoletes de la 

Memòria de la GVA, als represaliats de la comarca de l'Alcoià. 

El Fòrum que amb la seua col·laboració va encaminada a 

la recerca de la Veritat, Justícia i Reparació de les víctimes 

i represaliats que van lluitar per la llibertat i la Democràcia.

El 12 de desembre a l'Auditori de Tibi es va celebrar 

l'acte de l'entrega de les Rajoletes de la Memòria de la GVA 

conselleria de Qualitat Democràtica, una de les darreres 

entregues que finalitzaran a la localitat de Morella, abans 

del Cap d'Any, la consellera Rosa Pérez, complira el seu 

compromís de lliurar un total de 631 persones estimades 

que van ser víctimes valencianes dels camps d'extermini 

nazis de 220 municipis del País Valencià. A Tibi en 

representació de l'Alcoià es van lliurar a les 12 víctimes de 

6 pobles, sense comptar Alcoi, sent aquesta ciutat on es 

van lliurar les primeres, en l'homenatge a Paco Aura que 

es va celebrar el 27 de desembre del 2018. El Fòrum que 

amb la seua col·laboració va encaminada a la recerca de 

la Veritat, Justícia i Reparació de les víctimes i represaliats 

que van lluitar per la llibertat i la Democràcia.

El dia 15 les dues activitats que hem tingut. La primera 

és l'interessant acte de presentació del Llibre còmic de 

Jordi Padró "Aquella guerra que sufrimos", a la Biblioteca 

de Cocentaina i que va ser presentat per company, Joan 

Torregrossa vicesecretari del Fòrum, amb interessant 

participació del públic.

Un la novel·la gràfica per adults i joves, una forma 

d'introduir la Memòria Històrica i Democràtica a l'entorn 

familiar i que per segur vosaltres sabeu que la nostra història 

més recent ha estat emmudida per la repressió de la dictadura 

franquista i transició posterior, segur que és el moment.

La segona activitat ha estat acudir a la invitació que ens 

han fet participar el Col·lectiu la Revolta 1873, a l'IVAM Cada 

d'Alcoi, la presentació de les activitats de "La Revolució del 

Petroli", al 150è aniversari de la insurrecció obrera més 

important del segle XIX i com diu un dels 16 panells. "Als 

Algars, entre Alcoi i Cocentaina, va esclatar el conflicte". A 

Cocentaina es realitzaran alguns dels actes, per la implicació 

de UA, Ajuntament i col·laboració del Fòrum. Enhorabona 

al Col·lectiu Revolta 1873 i tots els implicats i participes en 

el projecte i la seua introducció, pedagògica, per part de 

l'alumnat de l'IES Andreu Sempere. Com va colofó final, 

l'estrena del curt documental. Endavant.
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Col·lectivitzar els forns de pa (18)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
a República va haver d’obrir diferents fronts a causa de 

la rebel·lió feixista. Si haguérem de destacar-ne algun, 

diríem que fou la solidaritat. L’assistència d’evacuats 

dels fronts de guerra i la protecció de la ciutadania fent 

refugis, creem que va ser una de les tasques principals. 

El colp d’estat va crear en els republicans un clima de 

solidaritat que mai no havia hagut com en aquell moment. 

Potser això siga un tema que dona per insistir en altres 

articles.

Així i tot, el govern i les institucions del Front Popular 

van dedicar molta espenta en socialitzar els mitjans de 

producció; suposem que amb la sana intenció que no 

faltaren subministraments al poble. Ja donàrem unes 

pinzellades sobre les confiscacions que feren al camp 

agrícola la tardor de 1936. La Reforma Agrària prevista com 

l’havia concebuda Manuel Azaña, mai no va poder dur-se 

a efecte per l’oposició de la dreta i haver-ho posat tot potes 

amunt els militars feixistes. 

Aquest mes tractarem de l’experiència que va haver-hi la 

tardor del 36 amb les indústries dels forns de coure pa. Açò 

no podrà entendre’s sense una actitud solidària del treball i 

una societat amb un ferme tarannà col·lectiu. Es tracta d’un 

sistema social i econòmic on s’intentava explotar al màxim 

els mitjans de producció deixant íntegra l’explotació i dignitat 

d’obrers/res com a persones. Volien proporcionar benestar 

i pau a tots els que intervenien en la producció industrial 

i de serveis; especialment abandonant l’individualisme i 

minvant les desigualtats.

A Cocentaina hi havia el 1936 dotze forns que pels anys 

50 encara eren els mateixos. Estaven considerats empreses 

familiars perquè no tenien molts empleats. Com a màxim 

podien tindre un operari i no tots el tenien; la qual cosa 

demostra que no hi havia d’haver una confrontació laboral de 

patró i obrer. Potser la raó era més bé una cosa de principi 

social, econòmic i humà.

En cada un dels forns alçaren acta de socialització i 

inventari de bens i materials que tenia cada un en aquell 

moment. El mateix que havien fet amb els teulars. Els 

inventaris que es feren els forns, demostren la modèstia 

industrial que estem parlant. El més alt consta de 9.177’60 

ptes. que corresponia a José Penàguila Ferri (a) Aixara, situat 

al C/ Sta. Àgueda, 6; i el més baix fou de 3.187’50 ptes. 

que n’era l’amo José Ripoll Moltó situat al C/Metges, 7. La 

suma dels dotze forns fan un total de 65.734’07 pessetes i 

la mateixa acta es compromet amortitzar aquesta quantitat 

a cadascú dels propietaris el més aviat possible. Totes 

aquestes actes i inventaris hem pogut recuperar copia de 

l’Arxiu de la Guerra Civil, coneguts popularment com «els 

papers de Salamanca». Documents que els guarda el Fòrum 

i estan a l’abast de tothom a la seva pàgina web: sites.google.

com/view/frummhidcocentaina o posant-se en contacte amb 

algun membre del Fòrum.   

Aquesta col·lectivitat seria gestionada pels sindicats de la 

CNT i la UGT, a més de l’assessorament legal d’un Consell 

Provincial d’Economia i Treball pertanyent al Ministeri 

d’Hisenda. Cada un dels forns hi ha un acta de confiscació, 

on també hi ha un reglament amb 17 punts pels quals havia 

de regir-se a partir d’aquell mateix dia 4 d’octubre de 1936. 

El reglament porta les signatures de tots els propietaris del 

forn a més de la signatura dels sindicats i del Front Popular. 

Totes les actes dels dotze forns es fan en un mateix text 

multicopiat en la que canvia solament el nom de l’amo, la 

ubicació del forn i el número que li pertoca.

No ha quedat en l’actualitat informació del funcionament 

que va haver-hi mentre va durar la guerra perquè a partir 

de 1939 es va fer un silenci sepulcral. Hui no queda cap 

de les persones que protagonitzaren aquella experiència. 

Poden haver algunes insinuacions en els sumaris que els 

feren als sindicalistes que mai no han tingut cap garantia, 

i més ara que la darrera llei de la memòria democràtica els 

ha deixat nuls.

Per acabar, dir que tenim un testimoni d’una averia que va 

patir la panificadora d’Alcoi i foren els forns de Cocentaina 

qui hagueren de subministrar pa als hospitals.
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Señorío de Camarasa, de Jaén, primer premi al millor 
AOVE Internacional Fira Tots Sants de Cocentaina

NP Fira de Tots Sants

Al Alma del Olivo, de Toledo, s’alça amb el segon premi i a més amb els dos premis 
especials al millor AOVE Ecològic i el AOVE amb major contingut en polifenols. Oro 
del Desierto, d’Almeria, aconsegueix el tercer premi

L
a tercera edició dels premis AOVE Fòrum Internacional 

Fira de Tots Sants de Cocentaina ja té els seus 

guanyadors, posant així en valor, un any més, el 

potencial dels olis d'oliva verge extra. El jurat encarregat 

de triar als guanyadors d'aquesta tercera edició ha sigut el 

Panell de Tast Oficial d'Olis de la Comunitat Valenciana, amb 

María Luisa Ruíz com la seua directora, han seleccionat els 

millors AOVES entre les més de 50 mostres rebudes des 

de Xile, Toledo, Badajoz, Jaén, Almería, Madrid, Terol i la 

Comunitat Valenciana.

El primer premi al Millor Oli d'Oliva Verge Extra ha sigut 

per a Señorío de Camarasa, de la D.O. Serra Magina i de la 

varietat Picual, produït per l'empresa SCA Santa Isabel, de 

Torres, Jaén. Es tracta d'un AOVE de frutado verd intens, 

equilibrat i persistent, amb amarg i picant mitjans. Aroma 

complexa que recorda a fruita verda, ametla verda, herba i 

vegetals, amb clara presència d'herbes aromàtiques.

El segon premi al millor AOVE s'ha concedit a Al Alma del 

Olivo, de varietat Hojiblanca i produït per l'empresa Al Alma 

del Olivo SL., de Toledo. Segons ha exposat el jurat, és un oli 

de frutado verd intens, equilibrat i persistent, amb amarg i 

picant mitjans. Aroma complexa que recorda a plàtan, poma 

i ametla verda amb clara presència d'herba verda, tomaca 

i carxofa, a més de notes especiadas.

Destacar que aquest mateix oli, Al Alma del Olivo, s'ha 

emportat, a més, els dos premis especials, al millor AOVE 

Ecològic i el AOVE amb major contingut en polifenols.

Finalment, el tercer premi al millor AOVE ha sigut per a 

Oro del Desierto, de les varietats Cupatge Picual, Arbequina 

i Hojiblanca, produït per l'empresa Rafael Alonso Aguilera 

SL, de Tavernes, Almeria. Un oli, segons les notes de tast 

del jurat, de frutado verd intens, equilibrat i persistent, 

amb amarg i picant mitjans. Aroma complexa en el qual 

destaquen el plàtan, l'ametla, així com la fulla d'olivera, 

l'herba verda, la tomaca i la carxofa.

Els premis s'han conegut en una gala celebrada aquest 

matí en el Centre Cultural El Teular i a la qual han assistit 

Isaura Navarro, consellera d'Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Rafa 

Briet, sotssecretari de la conselleria de Política Territorial, 

Obres Públiques i Mobilitat; Carmen Montoro Cavero, 

subdirectora Ecològica i Qualitat Agroalimentària de 

la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Vicente Faro, 
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president del Comité Agricultura Ecològica de la Comunitat 

Valenciana; María Luisa Ruíz, directora del Panell de Tast 

oficial de la Comunitat Valenciana; Mireia Estepa, alcaldessa 

de Cocentaina; Eugenia Miguel, regidora de Fira; membres 

de la corporació municipal contestana; Rafael Montava, 

president de la Cooperativa Agrícola Catòlica de Cocentaina; 

la junta directiva de la Cooperativa Agrícola Catòlica de 

Cocentaina, ponents de les jornades i entitats col·laboradores 

en l'organització del III AOVE FÒRUM Fira de Tots Sants.

Rafael Montava, president de la Cooperativa Agrícola 

Catòlica de Cocentaina ha indicat que “estem molt satisfets 

ja que en aquest III AOVE FÒRUM hem cobert i ampliat 

considerablement les nostres expectatives, tant en les zones 

de procedència dels olis presentats a concurs i afegit, en 

aquest cas, olies hispanoamericans, en concret xilens, 

com en el nombre de mostres presentades. A més, hem 

pogut reunir en aquestes jornades a les més importants 

representants del món de l'oli que imparteixen doctrina en 

l’AOVE i que suposa per a Cocentaina i la nostra Cooperativa 

ser l'epicentre nacional de l’AOVE en aquestes dates”.

Montava ha destacat a més, l'especial situació de la 

campanya 2022/23 en la qual “estem tenint uns minvaments 

en collita, entre el 50/70%, al que cal afegir els problemes 

que a tots els nivells ens afecten en el sector, units a les 

especials característiques de la nostra zona”.

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, 

qui a més, ha parlat com a família productora d'oli d'oliva, 

ha assenyalat que "tenim el millor producte, el de major 

qualitat i moltes dificultats. Per això des de la conselleria 

apostem per posar en valor la marca ‘Molt de Gust’ per a 

donar a conèixer els productes de la nostra terra. Així mateix, 

estem treballant en mesures i ajudes que contribuïsquen 

a pal·liar els efectes del canvi climàtic i a motivar el relleu 

generacional tan necessari per al manteniment del cultiu, 

perquè siga rendible".

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, encarregada 

de tancar l'acte, ha destacat que “amb només tres edicions 

la Cooperativa de Cocentaina ha aconseguit multiplicar de 

manera sorprenent el nombre d'olis participants, fent que 

el concurs adquirisca caràcter internacional i consolidant 

el certamen com un dels fòrums oleícoles més importants 

del mapa espanyol. Podem estar orgullosos a Cocentaina 

de mantindre viva la tradició del cultiu de l'olivar, un cultiu 

minifundista amb oli de pedigrí que té sabor d'hivern, a fred, 

a família i almàssera”.

També ha tingut unes paraules per als premiats als qui 

“done l'enhorabona perquè sóc conscient que darrere de cada 

mil·límetre d'or líquid hi ha moltes hores de sacrifici personal 

i familiar, en un any tan difícil per al sector. Estic segura que 

aquest reconeixement us posa en el cim de les produccions 

d’AOVE i que els consumidors sabrem apreciar-ho”.

L'organització del III AOVE FÒRUM ha volgut rebre als 

primers AOVES de la campanya com es mereixen, premiant 

l'esforç de les persones del camp i de les almàsseres 

que el fan possible, com una clara aposta per la qualitat 

i la diferenciació d'un aliment de per si mateix, cultural, 

patrimonial i saludable.



MARE DE DÉU36 Revista El Comtat gener 2023

José Luis Jover González i Dolores Insa Brotons, rebran 
l’homenatge als majors en les festes de la Mare de Déu del Miracle
Francisco Albaladejo Cañizares serà l’autor del cartell anunciador de la festa
Redacció

L
a Pia Unió Mare de Déu del Miracle ha fet públic els 

noms que restaven per conéixer i que formaran part de 

la trilogia mariana en les festes de 2023.

Al mes d’octubre ens descobrien que la germana 

agustina Ana Maria Juan serà la pregonera, hui avancem 

que Francisco Albaladejo Cañizares serà l’autor del cartell 

anunciador de la festa. Francisco té una llarga trajectòria 

dintre del món de l’art i la pintura. Pertany al col·lectiu d’art 

local de Cocentaina i ha realitzat nombroses exposicions tan 

individuals com col·lectives. Entre els seus llenços trobem 

moltes reproduccions de la Icona de la Mare de Déu del 

Miracle i a més, és autor de la imatge peregrina de la 

Dolorosa que va per diferents cases. També té experiència 

en realitzar cartells i utilitza una tècnica totalment manual, 

res informatitzada. El cartell i la revista es presentaran el 

18 de març.

Per la seua banda, José Luis Jover González i Dolores 

Insa Brotons seran els homenatjats en les festes de 2023. 

José Luis i Dolores són dues persones devotes i senzilles. El 

seu exemple de fe i la transmissió dels valors cristians són 

trets fonamentals i mereixedors per a rebre dit homenatge.

José Torró i Maria Dolores Franco, presidents de la Pia 

Unió, agraeixen el sí desinteressat de Francisco Albaladejo 

a l’hora de realitzar el cartell anunciador “estem segurs que 

serà una bona imatge per anunciar la nostra festa i que 

complementarà la paraula d'Ana a l’hora de preparar-nos 

per a celebrar les nostres festes patronals”. Tanmateix els 

presidents assenyalaven que “tant el sr José Luis com la 

sra Dolores són dues persones que sempre han tingut a la 

Mare de Déu present i han sabut transmetre eixa humilitat 

de Maria, la seua feina ha sigut i és saber donar-li sentit 

als valors cristians i posar-los al servici de l’Església i dels 

demés”.

Recordem que ja estan desvetlats tots els noms que 

acompanyaran a la Mare de Déu en les festes patronals 

d’abril. Ara al mes de gener, el dissabte 14 amb motiu de 

la festivitat de Sant Antoni, titular de la capella del Palau on 

va plorar la Verge, es durà a terme el canvi de poders entre 

els comtes, mossén i suplicant de les properes festes: Inés 

Sánchez amb la súplica; Mateo Torró com a mossèn i Nicolás 

Jiménez i Daira Seguí en el paper de comtes.
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L’olleta de la Puríssima enceta el nou curs fester
Rafael Monar i la seua junta prenen possessió del càrrec en una Eucaristia davant 
del Patró, Sant Hipòlit
Redacció

E
ls festers de les setze filaes de Cocentaina van celebrar 

el 7 de desembre la tradicional Olleta de la Puríssima, 

un acte que serveix per a tancar l’any 2022 i començar 

al calendari fester 2023, aquest és un acte intern de les 

filaes que res a té a veure amb un mig any fester, és l’olleta 

de la Puríssima, un punt de trobada per reprendre l’activitat 

festera i recordar el que ens ha deparat la festa passada.

El seu origen es remunta en el temps, encara que alguns 

historiadors, el vinculen al fet que els festers aprofitaven 

antany la vespra del dia festiu de la Immaculada Concepció 

per a tornar a reunir-se en companyia després de la trilogia 

del mes d'agost.

Com hem comentat, l'Olleta de la Puríssima es celebra 

amb caràcter intern en les seus de cadascuna de les filaes, 

això si, sense eixir a desfilar posteriorment en Voltetes. 

Després d'un bon vermut, no pot faltar el típic plat d'olleta 

contestana. A més la música festera amenitza la vetlada, 

per a això les bandes de música de diferents poblacions, 

que solen acompanyar en festes a les diferents formacions 

mores i cristianes, es desplacen fins a Cocentaina.

En paraules del president de la Federació Junta de Festes 

de Moros i Cristians, Rafael Monar, "no sols els festers 

gaudeixen d'aquest menjar espectacularment saborós que 

és l'Olleta Contestana, molts grups d'amics i familiars es 

reuneixen aquest dia entorn de la taula per a sopar el dia 

7 de desembre. El més important és mantindre la tradició 

d'aquest dia tan especial que tots esperem amb tanta il·lusió 

per a començar el curs fester i per a tornar a retrobar-nos 

en la filà".

I ja el diumenge dia 11 de desembre, en la parròquia de 

Santa Maria, a les 12.00h. es va celebrar la missa en honor a 

Sant Hipòlit i en memòria de tots els festers difunts. Després 

es va procedir al canvi de junta entre l'anterior, presidida pel 

Sr. Francisco Massanet, i la nova que presidirà el Sr. Rafael 

Monar. Es van imposar les medalles de Sant Hipòlit al nou 

president i a la seua junta de govern, agafant de manera 

oficial el repte d’organitzar les festes de Moros i cristians en 

el trienni 2023-20025.

Rafael Monar estarà acompanyat en la junta per Joaquin 

Soto, en la vicepresidència d’organització; Natxo Ferrándiz 

com a vicepresident de culte; José Luis Botella com a 

vicepresident d’economia; Francisco Cortés com assessor 

musical; Núria Insa com a secretaria; Chelo Fenollar com 

a secretaria segona; José Antonio Moltó en el càrrec de 

tresorer; Marcos Monar com a coordinador de la revista i 

responsable de premsa i Máxim Ferrer, Benito Moltó, Noelia 

Sellés, Maria Jesús Cortés i Paco Soriano com a vocals.
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Presentació heràldica capitania cavallets 2023

E
l dissabte 26 de novembre, la filà Cavalleria Ministerial 

va celebrar la presentació de l’heràldica que els 

acompanyarà en la seua capitania de 2023. Amb 

aquest acte, els “cavallets” donen pas a l’ inici d’any de 

càrrec de la mà de Marcos Castelló, qui representarà a la 

filà com a capità cristià en les festes de moros i cristians 

del pròxim any.

La presentació amb gran assistència, va començar amb 

la visualització d’un vídeo recopilació de les festes de la 

filà “canut” des de 1868, any de la seua fundació, fins al 

moment actual. Tot seguit, els “cavallets” presents, van 

poder gaudir de la mostra de l’heràldica de la capitania, 

dissenyada per Marcos Castelló i Jaume Bernabeu, així 

com confeccionada per l’artesà fester, Roberto Pérez. Per 

finalitzar aquesta presentació, es va mostrar  el vídeo "Era 

l'època, ara el moment",  preludi de la capitania amb un 

muntatge realitzat per Jaume Bernabeu, sota el guió de 

Pablo León i amb la narració de Fray José Manuel Sanchis.

Aitana Castelló González

Marcos Castelló, capità cristià 2023, va voler agrair a 

cadascú dels assistents la seua presència així com va 

desitjar que tots junts pogueren gaudir i participar d’aquest 

any de capitania. “Es tracta d’un càrrec que pertany a la 

filà i, per tant, el meu desig és que tots junts, jo, la meua 

família, els meus amics i tota la filà participem i disfrutem 

d'aquest any tan especial per als cavallets", va concloure. 

L’any continuarà amb  més activitats al voltant de la capitania 

de la filà Cavalleria Ministerial.

La Undef presenta la imatge gràfica per a 2023
Redacció

L
a Undef ha presentat la que serà la imatge gràfica per 

al curs fester de 2023. Es tracta d’una imatge fresca 

i colorida que serà la portada de la guia festera que 

es presentarà en Fitur en gener de 2023 i que a més, 

identificarà l’entitat festera durant el pròxim any. Pólvora, 

música, castells, trages, creus i mitges llunes… són tots els 

elements que es conjuguen sobre la cara d’una espectadora 

que centra la imatge que identificarà les publicacions de la 

UNDEF en 2023

El disseny seleccionat ha estat triat d’entre 13 artistes 

proposats i ha sigut Tania Vicedo la creadora d’aquesta 

imatge que en veu dels responsables de la Undef  “és una 

imatge renovada i fresca per a una entitat que està renovant-

se i actualitzant-se als nou temps”.

La imatge ha estat presentada en la mateixa seu de 

la Undef , ubicada a Cocentaina i ha comptant amb la 

presència de Pepa Prats, presidenta de la Undef,  Tania 

Vicedo, autora de la imatge, Vicent Ramón, assessor artístic 

d’Undef y Manuel Macia, vocal de protocol.
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Gran participació en el IV concurs d’herberet organitzat 
per la junta de Festes
Redacció

E
l dissabte 10 de desembre la casa del fester va albergar 

la quarta edició el concurs d’herberet, un certamen ja 

consolidat que està coordinat per Ferran labors i que 

compta amb la col·laboració de l’associació de comerç, 

hostaleria i serveis de Cocenaina i per licores Sinc.

Enguany en van ser un total de 13 les botelles presentades 

al concurs provinents de Cocentaina (9), Alcoi (1), Carrícola 

(1), Bocairent i (1) Muro (1).

Una vegada realitzada la cata, el membres del jurat 

composat per  Ferran Albors Jordá, Rafael Lledó García, 

Mari Nieves Pascual Mur, Francisco Masanet Valls, Júlia 

Bonet Julià, Kike Pascual Mur, i Nuria Insa Tomás, que va 

actuar com a secretaria, va considerat adjudicar els premis 

següents:

-Tercer premi, amb diploma i Caixa amb licors, obsequi 

de “Licores Sinc” a Ferràn Hipòlit Vilaplana Pascual 

(Cocentaina) (70 punts).

-Segon premi, amb diploma i set bons de 20 euros per a 

gastar al comerç local, obsequi de l'Associació de Comerç 

i Hostaleria de Cocentaina a Karl Elliott (Cocentaina) (76 

punts).

-Primer premi, amb diploma, quatre bons de 50 euros 

per a gastar a l'hostaleria local, obsequi de l'Associació de 

Comerç i Hostaleria de Cocentaina a Miguel Blasco Soriano 

(Carrícola) (92 punts)

L’entrega de premis va comptar amb la presencia del 

regidor de festes, Octavio Cerdá i el nou president de la junta 

de festes Rafael Monar i es va realitzar a la filà Cavalleria 

Ministerial, filà que en aquest 2023 ostentarà el càrrec de 

capitania cristiana.



MEDI ambient40 Revista El Comtat gener 2023

Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

 Com afecta la nova Llei de Residus?

La Llei de Residus i Sòls Contaminats, aprovada a l'abril 

de 2022, implica importants canvis en la recollida del fem 

urbà que competeix als ajuntaments. El mateix ocorrerà 

amb les rutines de ciutadans, responsables de comerços i 

del sector serveis. La raó és que obliga a separar en origen 

bioresidus, tèxtils, olis de cuina, mobles i estris, elements 

que se sumen al paper, el metall, el plàstic i el vidre. 

La indústria tèxtil

La nova llei pretén impulsar una economia verda i 

sostenible, impulsant els mètodes de recuperació dels 

residus, fomentant la conscienciació ciutadana i industrial 

sobre el consum responsable i tractant de reduir en la 

mesura del possible l'economia lineal dels residus tèxtils.

Així, la indústria tèxtil i els productes que genera estan 

prenent un major protagonisme des d'un punt de vista 

mediambiental i l'enfocament de les noves regulacions 

es dirigeix cap a la consecució d'un major grau de 

conscienciació social i ambiental, seguint els criteris de 

l'Agenda de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 que 

anima a una “producció i consum responsable” (ODS12) i a 

un “treball decent i creixement econòmic” (ODS8). Així, els 

objectius de Nacions Unides en termes de sostenibilitat en 

matèria tèxtil van enfocats cap a l'augment de conscienciació 

en producció sostenible, el canvi en els patrons de consum 

i la minimització de residus (“zero-waste fashion”). 

Cada ciutadà espanyol es desfà anualment d'entre 20 i 30 

kg de tèxtil. Per cada Kg de roba recuperada s'evita l'emissió 

de 6,1 kg de CO².

El primer objectiu, segons la jerarquia de residus, és la 

reutilització a través d'empreses comercialitzadores de roba 

de segona mà, perquè el millor producte sostenible és el que 

ja s'ha fabricat i no té més costos ni impactes de fabricació. 

Les peces que es troben en bon estat es recuperen per a 

la seua reutilització i es distribueixen en canals de venda o 

donació nacional i internacional. 

Els articles que, per motius de brutícia o trencament, no 

puguen ser reutilitzats, però sí que reciclats, es destinen a 

la producció de draps industrials o materials aïllants. 

Finalment, existeix un percentatge de deixalles rebutjades 

que no poden ser recuperats, els quals, de ser possible, són 

destinats a valorització energètica.

A Cocentaina, disposem de 9 punts per a la recollida de 

residus tèxtils, gestionats per Càritas que a través de les 

seues plantes de reutillización Koopera processen el tèxtil, 

calçat que són depositats en els contenidors “taronges”. Els 

articles reutilitzats en bon estat, estan disponibles a preus 

reduïts a les botigues de segona mà Koopera Store; es troba 

una botiga en la Avda, Alameda, 68 d'Alcoi.

Durant l'anualitat anterior es van recollir en els contenidors 

“taronja” al voltant de 34.000 quilos de residu tèxtil, sent el 

mes de gener el de major volum, aconseguint els 5.000 kg.

Per això, us animem a prendre consciència de la situació 

i del reciclatge d'aquest residu tan present en el nostre dia a 

dia i més encara en aquests mesos de rebaixes i de compra 

de roba i calçat, tractant de donar-li nous usos a les peces i 

depositant el residu de manera correcta en els contenidors 

taronja o bé en l'ecoparc tant el fix com el mòbil que tenim 

els dimarts i dijous.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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El torneig de la Fallera Calavera ha arribat enguany a la seua 

cinquena edició

Nombrosos joves gaudiren de les vesprades de Nadal a la 

Casa de la Joventut.

C
omencem l'any amb una bona notícia: des de l'1 de gener de 2023 el Carnet Jove de GVA IVAJ és gratuït, tant en el 

seu format normal com en el de targeta bancària.

Ara, per a aconseguir el teu Carnet Jove, només hauràs 

de tindre el teu DNI o NIE en vigor i emplenar el formulari 

en línia, així ho tindràs automàticament en el teu mòbil 

(descarregaràs un PDF). Tan sols cal accedir a la web https://

ivaj.gva.es/va/carnetjove

I recorda que si també el vols en l'habitual format físic, 

pots seleccionar en la web «arreplegar a l'Ajuntament de 

Cocentaina» i sense cap cost afegit podràs passar per la 

Casa de la Joventut a arreplegar-lo. Ja no tens excusa per a 

no tindre el teu Carnet Jove!

També vos informem que del 12 de gener fins a l'1 de 

beca per a estudis universitaris de la Generalitat Valenciana. Aquesta beca és sols per a les taxes de matrícula a estudis a 

la Comunitat Valenciana, per la qual cosa si ja tens concedida la beca del Ministeri no has de demanar aquesta (excepte 

per al cas de tindre crèdits de segona matrícula, ja que la del Ministeri no els abona, però aquesta sí).

La beca de la Generalitat té uns llindars econòmics i requisits acadèmics més accessibles que la del Ministeri d'Educació, 

exemple, respecte a la del Ministeri, el llindar màxim per a obtenir la beca d'una família de 3 membres puja de 32.697 € 

a 39.744 € i els crèdits a aprovar com a mínim el curs anterior d'uns estudis de ciències socials baixen del 90 al 70 %.

Casa de la Joventut et podem fer el teu Certificat Digital. Pots accedir a tota la informació i tramitació ací:

https://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios

I recorda que, com sempre, a la Casa de la Joventut et podem ajudar amb els dubtes que tingues sobre aquesta beca.
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Nou mural al pati
Col·legi Sant Francesc d’Assís

U
na de les activitats, a proposta del equip de pastoral, 

que es va portar a terme per celebrar la festivitat de 

sant Francesc d´Assís va ser l´execució d´un mural al 

nostre pati. Un mural pel que van passar totes les classes 

tant alumnes que comencen el seu camí a l´escola aquest 

any fins als més majors que en uns mesos acaben. 

Els nostres “peque-artistes” van treballar de valent per 

deixar enllestit el treball. Aprofitem per agrair als alumnes 

de 4t de l´ESO, de l´optativa d´Educació plàstica, la seua 

implicació per ajudar a perfilar i deixar tot llest després 

de passar cada classe de menuts. Una manera divertida 

d´omplir de color els murs i de conèixer la figura de sant 

Francesc. 

Cloenda del projecte “MASTERCHEF 
AMAZING COOKING”

Els alumnes de 1r de l´ESO a les matèries d´educació 

plàstica i anglès han estat treballant en un projecte inter-

disciplinar. L´objectiu era preparar un llibre de receptes 

de cuina per desenvolupar diferents aptituds (treballar en 

anglès les proporcions, llistat de productes i elaboracions, 

començar a treballar la maquetació, fomentar el treball en 

equip, parlar de productes saludables...) 

El que va començar en una entrevista a les nostres iaies ha 

acabat en la visita al menjador de l´escola d´uns jutges molt 

especials que han tastat i valorat els nostres plats. No ha 

faltat la catifa roja, els aplaudiments a l´entrada dels xefs, els 

nervis dels participants, els gorros i davantals de colors, les 

preguntes dels alumnes, i els consells dels professionals... 

Finalment tots els participants han tingut el seu premi: el 

millor plat, la recepta més original, la més acolorida, la més 

tradicional... 

Volem donar les gràcies als quatre pares del col·legi que 

ens han regalat el seu temps i que han fet que siga un final 

de projecte d´allò més especial: Natxo Sellés, Kiko Moya, 

José Montejano i Cristina Manzanares. 

Les professores responsables del projecte aprofitem per 

donar les gràcies a totes les famílies dels alumnes de 1r per 

la vostra implicació des de casa. 
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A més el passat 14 de desembre els alumnes van visitar 

el restaurant L’Escaleta. El seu xef, Kiko Moya, ens va rebre 

i ens va fer un recorregut pel pulmó del restaurant, la cuina. 

L’alumnat va tindre l’oportunitat de conèixer com es crea 

una recepta, els ingredients que s’empren i fins i tot com 

s’organitza tot un equip de cuiners. La visita va concloure 

amb una xerrada, i la degustació d’una mousse de xocolata 

que els xiquets van dir que estava “per llepar-se´n els dits”. 

Teatre representació del Naixement de Jesús

Aquest any també hem pogut recuperar, després de 

dos anys de pandèmia, una festa nadalenca que ja és 

tradició al nostre col·legi: El teatre del naixement de Jesús. 

Aquesta representació, duta a terme pels xiquets i xiquetes 

d’educació infantil, permet als i les alumnes a viure el Nadal 

d’una manera molt lúdica i divertida, al temps que ens 

permet felicitar i desitjar un Bon Nadal a tota la comunitat 

educativa. Cal dir que va ser una excel·lent actuació on tot 

el públic assistent, el Centre Cultural El Teular ple de gom 

a gom, amb els seus aplaudiments van agrair el treball fet 

tant pels alumnes com pels professors. 

Cal donar les gràcies a les famílies que s’han implicat 

amb aquest projecte tan bonic, així com també al nostre 

ajuntament que ens ha cedit aquest meravellós espai per 

fer la nostra representació. Bon Nadal i feliç 2023!!
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Un nou any 2023 ple de projectes
IES Pare Arques

L
’alumnat i professorat de l’IES Pare Arques encetem el 

nou any 2023 amb molta il·lusió i amb nous projectes 

per continuar avançant i reptes per superar.

El passat mes de desembre ens ha deixat el record 

d’algunes activitats molt interessants com:

Premi de la Fundació per a l‘anàlisi, estudi i prevenció de 

les addiccions, AEPA

La Fundació per a l‘Anàlisi, Estudi i Prevenció de les 

Addiccions, AEPA, és una organització de la Comunitat 

Valenciana de caràcter preventiu, assistencial, esportiu, 

cultural, científica i sense ànim de lucre, sota la tutela 

de la Generalitat Valenciana, que ha guardonat a les 

nostres alumnes de 3r d’ESO Nissma El Omari, Clàudia 

Casasempere i Amina El Farkat amb el segon premi per la 

seua obra “Més vida, menys alcohol” del concurs de cartells 

del Dia Mundial sense Alcohol.

Xarrades científiques a l’IES Pare Arques

El programa XARRADAPS de la Universitat de València, 

vol apropar la ciència, especialment la biologia, als instituts 

de secundària i també conscienciar sobre els problemes 

actuals del nostre medi ambient. L’equip està format per 

alumnat del grau i del màster de Biologia que visita centres 

educatius per dur a terme xarrades divulgatives sobre temes 

biològics i transversals.

Al llarg del mes de desembre hem tingut el plaer d’escoltar 

4 xerrades de Teresa Nebot exalumna del nostre institut que 

ha vingut des de la Universitat de València de la facultat de 

Biologia per divulgar la ciència. Ha fet 3 xerrades per als 1r 

d’ESO: Les Matildes. Dones oblidades en la ciència. I per 

a 4t d’ESO: Conviure amb el nostre planeta. Per al nostre 

alumnat ha estat una experiència molt interessant que els 

ha despertat la curiositat per la ciència.

3r d’ESO assisteix a la representació teatral del Quixot de 

la Manxa

El passat 16 de novembre, l’alumnat de 3r d’ESO va 

acudir fins a Alacant per a gaudir de la representació teatral 

del Quixot de la Manxa. L’escenificació va tenir lloc en el 

Teatre Aula del Mediterrani i va ser a càrrec de la companyia 

Micomicona

En total, cinquanta alumnes de l’IES Pare Arques van 

conèixer de primera mà la història d’Alonso Quijano, un 

gentilhome pobre que de tant llegir novel·les de cavalleria 

acabaria embogint i creient ser un cavaller errant.

A més de presenciar la teatralització de la famosa novel·la 

de Miguel de Cervantes, la jornada va servir com a dia de 

convivència per a l’alumnat assistent. Aquesta iniciativa 

va ser posada en marxa pel Departament de Castellà i va 

comptar amb l’acompanyament de les professores Rosa 

Ana Castelló, Gema Perea i Raquel García.

Excursions per la serra de Mariola

El 21 de desembre el nostre alumnat de tots els nivells 

ha participat en les excursions a la Serra de Mariola 

que organitza el departament d’Educació Física. A més 

de practicar senderisme, han pogut conéixer el nostre 

ecosistema mediterrani i visitar llocs com la font de les Huit 

Piletes, el Castell o el cim del Montcabrer. Una divertida 

jornada de convivència al camp, que ens ha permès acabar 

el primer trimestre d’una forma diferent en plena natura.
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Rondalles a l’escola
Ceip Sant Joan Bosco

E
l primer cicle de primària va començar el curs amb 

la inesperada visita del fantasma Llençolet que viu al 

nostre castell de Cocentaina. Ens va dur un muntó 

de sorpreses i ens va proposar fer un joc de pistes. Quan 

aconseguim  trobar l'última pista estaven esperant-nos 

uns personatges molt curiosos: LA QUARANTAMAULA, 

EL TOMBATOSSALS, LA DRAGOLINA I EL BUTONI, unes  

éssers fantàstics de la nostra cultura. Alguns xiquets i 

xiquetes si que els coneixien, però també hi avien  que no 

els havia vist mai,  per això vam decidir  investigar qui eren, 

d’on venien i quines eres les seues peculiaritats. 

Amb molta motivació  ens vam posar «mans a l’obra» i vam 

decidir començar un projecte dels  ESPANTACRIATURES 

VALENCIANES que ixen dels llibres que recullen RONDALLES.

Per ajudar-nos en aquesta tasca d’investigació  de la  

cultura tradicional valenciana, vam  convidar a l’escola a 

un gran  recopilador de històries de transmissió oral que  

va arreplegant per les nostres comarques totes aquelles 

històries que es contaven  antigament a la vora de la llar 

o a la fresca, ell és el nostre amic i company de professió  

JORDI RAÜL VERDÚ .                                                                                                                                             

Va vindre carregat d’objectes molt peculiars: ulleres 

màgiques, agulla que cosia fins la fusta, un drac volador...

però sobre tot va vindre carregat d'il·lusió i alegria que de 

seguida ens va contagiar tant als xiquets i xiquetes com als 

mestres. Ens va contar una Rondalla que va arreplegar al 

poble de  Benimarfull que s’anomena: «ELS QUATRE OFICIS 

DELS FILLS».



BENESTAR social46 Revista El Comtat gener 2023

Bon Nadal i Feliç Any Nou des del Respir

C
om cada any en el mes de desembre, el Centre 

de Respir ha elaborat el pa tradicional contestà, la 

Corriola, un pa especial típic que és tradició menjar-se 

el dia de la Puríssima. Per a això, es va realitzar al Centre 

de Respir un taller d'elaboració d'aquest pa. Gràcies a la 

col·laboració de Robert, Bernardo i Pep, voluntaris habituals 

del Respir. Aquesta activitat té com a objectiu participar de 

les tradicions i contribuir a mantindre el benestar i la il·lusió 

de les persones majors.

Durant el mes de desembre s'han programat diverses 

activitats nadalenques molt especials. Són dates per a 

compartir el temps amb la família, amb els amics, etc. 

Després de dos anys de pandèmia, enguany ha sigut 

possible reprendre l'actuació musical del cor i rondalla 

L'amistat, per a les persones usuàries del Respir i Afama. 

El concert de nadales organitzat per la UDP són persones 

que s'han convertit en amics d'aquesta gran família que és 

el Respir. Enguany ha sigut possible recuperar les trobades 

i poder compartir i celebrar-ho amb il·lusió i alegria. Per 

això, en aquest article, en nom de l'equip professional del 

Respir i de les persones usuàries, agraïm de tot cor a cada 

persona que cada any ha col·laborat amb el nostre lema 

«Donar vida als anys». I desitjar-los un bon Nadal i un feliç 

Any Nou 2023 ple de salut i de bon ànim.

Conciliació - Pla corresponsal

L
'Ajuntament de Cocentaina va rebre una subvenció 

de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, dins 

del Pla Corresponsables, per a donar suport específic 

a les necessitats de conciliació de les famílies amb xiquets, 

xiquetes i joves menors de 16 anys, com també per a crear 

ocupació,  dignificar, reconèixer l'experiència professional 

de les cures i sensibilitzar en matèria de corresponsabilitat.

L'Ajuntament de Cocentaina, dins del projecte de «Borses 

de cura professional per a famílies amb filles i fills menors 

de 16 anys», va habilitar els serveis gratuïts i universals 

següents de gener a setembre de 2022:

- Taller d'expressió corporal i activitat física.

On es va fomentar la creativitat, la llibertat individual de 

cada persona per a enfortir-ne l'autoestima i l'autocontrol. 

Amb sessions de 60 minuts, un dia a la setmana, al Centre 

Social Real Blanc.

- Taller d'atenció i estimulació.

Va incidir en l'atenció i en l' estimulació, en la comprensió 

lectora per a anar consolidant habilitats i promoure el 

creixement personal i social. Amb sessions de 90 minuts, 

quatre dies a la setmana al Centre Social Real Blanc.

- Escola de Pasqua.

Es va realitzar al CEIP Real Blanc els dies 20, 21, 22 i 

25 d'abril. Els menors participants (places limitades) van 

realitzar activitats lúdiques, com ara jocs tradicionals i 

actuals, tallers de manualitats, taller de globus, actuació 

d'un mag, gimcanes, matalassets, contacontes, cerca del 

tresor, etc.

- Escola d'Estiu.

Es va realitzar al CEIP Real Blanc del 27 de juny al 29 de 

juliol de 9 a 14 hores. Les places també estaven limitades 

i es van baremar segons els criteris del Decret 178/2021 



BENESTAR social 47Revista El Comtat gener 2023

del Consell. Es van realitzar activitats dins i fora de l'aula: 

animació lectora, teatre, tallers, jocs al gimnàs, cinema, 

recepció de visita, excursions.

Els pares, mares i menors que participaren en els tallers 

van explicar que aquesta iniciativa els va permetre dur a 

terme una conciliació real, ja que mentrestant treballaven els 

fills i filles estaven gaudint d'activitats lúdiques i creatives en 

un espai segur on l'entreteniment estava assegurat, perquè 

els menors acudien amb molta alegria i il·lusió alhora que, 

a través dels jocs, de dinàmiques i de tallers, compartien 

temps amb els seus iguals.  

A la vista dels bons resultats obtinguts i tenint en compte 

que la Conselleria va ampliar el temps per a desenvolupar 

aquests tallers d'octubre a desembre de 2022, l'Ajuntament 

de Cocentaina va apostar per posar en marxa l'Escola 

Matinera i l'Escola de Nadal. Tots dos projectes van ser 

gratuïts i  continuaren facilitant la conciliació laboral als 

pares, mares dels menors participants.

- Escola de Nadal

Destinada a l’alumnat d'Infantil i Primària empadronats 

al municipi. Es va dur a terme al CEIP Sant Joan Bosco I, 

del 23 al 30 de desembre de 9 a 14 hores. Els participants 

van gaudir molt realitzant  les activitats següents: jocs de 

presentació i dinàmiques, targetes de nadal, decorant l'arbre 

de Nadal, jocs populars d'interior i d’exterior, tallers de 

tresors ocults amb pistes, carta als Reis Mags, contacontes, 

«Històries de Dracs», activitats de multi-esport, cinema de 

Nadal, jocs d'equip i màquines Arcade.

-  Escola Matinera.

Bàsicament es va tractar d’un servei de permanències on 

els menors participants poden relaxar-se, veure la tele, jugar 

i fins i tot desdejunar, si així ho desitgen els familiars, si el 

porten des de casa. D'aquesta manera, es fan compatibles 

les obligacions laborals i familiars dels pares i mares amb 

l'horari escolar, possibilitant que, aquelles famílies que per 

raons de treball no puguen acompanyar els seus fills i filles 

a l'hora d'entrada al col·legi, puguen fer-ho abans.

Es realitza tots els dies del curs escolar en horari de 7.30 

h a 9.00 hores del matí, des de setembre fins a juny i es 

realitza en una zona destinada a l’activitat.

Les activitats esmentades es van poder portar a terme 

gràcies als Fons del Ministeri d'Igualtat (àrea de Treball 

i Serveis Socials) a través de les bases reguladores que 

regeixen la concessió d'ajudes econòmiques destinades a 

Ajuntaments en cada anualitat.
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Acudim al VIII Congrés Autonòmic d’Alzheimer de la 
Comunitat Valenciana
AFAMA Cocentaina i Comarca

E
l passat 26 de novembre es va celebrar el VIII 

Congrés Autonòmic d'Alzheimer de la Comunitat 

Valenciana, que va tindre com a seu la ciutat d'Alcoi 

i que es va dur a terme en les instal·lacions del campus 

de la Universitat Politècnica d'Alcoi. Amb 2 anys de retard 

degut a la pandèmia, però amb molta il·lusió i molt esforç, 

la Federació Valenciana d’ Associacions d’Alzheimer va 

aconseguir que aquest Congrés tirara avant i fora tot un èxit. 

I és que en aquesta edició del Congrés s'han donat cita 350 

persones, les quals hem participat i gaudit de les ponències, 

tallers, conferències, xarrades i projeccions per un grup 

nodrit d’experts i especialistes. Esdeveniment formatiu 

que ens ajuda a compartir experiències i aprendre nous 

mètodes per a millorar en la cura dels nostres majors. Des 

d’AFAMA Cocentaina i Comarca, vam participar els següents 

membres: President, Vicepresidenta, Vocal, Directora, 

Psicòleg, Treballadora Social i dos Auxiliars d’Infermeria 

que van poder assistir a diferents ponències en les quals 

es presentava la realitat actual en l'àmbit sanitari, científic, 

polític i social de la lluita contra les demències.

Es va donar inici amb la Conferència Inaugural a càrrec 

de Mercé Boada, Neuròloga i Doctora en Medicina per 

la Universitat de Barcelona, qui entre altres aspectes, va 

posar el focus d'atenció en les queixes inicials de pacients i 

famílies que, abans fins i tot de l'aparició d'una deterioració 

cognitiva, són conscients d'unes certes dificultats, per 

la qual cosa és important començar a parar atenció a la 

deterioració subjectiva anterior a la deterioració cognitiva 

lleu. Altres temes que es van abordar en aquest congrés 

van ser les Teràpies no farmacològiques: pla d'intervenció 

interdisciplinària del Centre de Referència Estatal Alzheimer 

o la situació actual del Pla Nacional d'Alzheimer. En aquesta 

trobada, es van posar sobre la taula les dificultats de 

coordinació i l'escàs suport de l'administració, deixant de 

manifest que les famílies afectades per una demència estan 

discriminades depenent de la comunitat autònoma en la 

qual habiten. Igualment, es va deixar clar la nul·la dotació 

econòmica de l'estat al Pla Nacional d'Alzheimer, signat fa 

més de 3 anys, que fins hui no ha sigut dotat econòmicament 

dels mitjans necessaris per a la seua implementació. 

Ponències sobre la nova Llei 8/2021 per al suport a les 

persones amb discapacitat, Atenció Centrada en la Persona, 

Eliminació de subjeccions químiques, Tractaments per a 

la malaltia, Orientació Nutricional, Bioètica i Alzheimer i 

Noves investigacions, així com Tallers sobre teràpies noves 

d'estimulació, van ser altres activitats desenvolupades en 

aquest Congrés. També vam poder gaudir de l’exposició de 

Benjamín Serrano “Me llamo, me llaman”, una exposició 

emmarcada dins d’un projecte fotogràfic promogut per 

FEVAFA en la que es pretén sensibilitzar sobre l'Alzheimer.

Felicitacions a FEVAFA i AFA Alcoi, pel vostre treball i 

esforç perquè tot isquera a la perfecció. A més, és molt 

d'agrair l’actuació del Cor de AFA Alcoi compost per 

persones usuàries. L'agrupació va posar la nota musical al 

congrés amb la marxa mora ‘L’Entrà dels moros’, de Camilo 

Pérez Monllor.

Clausura de la XX edició del Curs de Formació 

L'1 de desembre AFAMA Cocentaina i Comarca va 

clausurar el curs de cuidadors que realitza anualment amb 

el lliurament de diplomes als assistents, als quals volem 

donar la nostra enhorabona, al mateix temps que els agraïm 

la seua assistència. Igualment agrair als professionals el seu 

bon fer i dedicació durant el curs.

Celebrem l’arribada del Nadal 

Els nadals són festes per compartir, estimar i passar-

ho bé. I aquests han sigut els objectius que s’ha marcat 

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

de Cocentaina i Comarca per treballar amb els/les seus/es 

usuaris/es aquests dies. Durant el passat mes de novembre, 

els tallers d’estimulació es convertiren en tallers d’elaboració 

de les més de 500 targetes de felicitació que s’envien a tots/

es els/les socis/es, proveïdors i entitats col·laboradores. Així 

mateix, hem participat al concurs de la targeta del Nadal que 

es realitza per part de CEAFA i hem engalanat els centres. 

Concert de nadal Coral i Rondalla l’Amistat

El 20 de desembre les persones usuàries d’AFAMA i el 

Respir van gaudir del concert de nadal de la mà de la Coral 

i Rondalla l’Amistat de l’Associació de jubilats i pensionistes 

de Cocentaina. Als quals agraïm moltíssim la seua actuació 

que tanta alegria aporta als/les nostres usuaris/es.

Per finalitzar, aprofitem aquestes línies per compartir amb 

tots vosaltres els nostres millors desitjos per al 2023.
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Subvenció Plan + Deporte 2022. ‘Fase 2’ vestidors camp 
futbol La Via

D
urant 2022 la Diputació d’Alacant ha convocat ajudes 

econòmiques per a la construcció, millores, ampliació 

o reforma d’instal·lacions esportives municipals.  

La regidoria d’Esports, gràcies a la col·laboració de 

les entitats esportives i al Consell d’Esports en constant 

comunicació, tenim diferents projectes per desenvolupar, 

alguns d’ells amb la redacció del projecte finalitzat, altres 

amb la memòria valorada del projecte preparada, i d’altres 

treballant la idea dels projectes a desenvolupar.

Per aquest motiu i seguint amb la línia de treball d’aquesta 

regidoria, es va crear expedient de tramitació en aquest 

ajuntament, per demanar ajuda per al projecte d’ampliació 

de les instal·lacions del camp de futbol de la Via, i una 

vegada consensuat als diferents departaments del nostre 

ajuntament, no vam finalitzar la tramitació per diferents 

motius, entre els que estaven la falta inicial de crèdit 

disponible per la nostra part (299.425,22€) i la impossibilitat 

de poder realitzar tota la tramitació de la licitació en el temps 

i forma marcats per les bases de la convocatòria.

Cal recordar que durant aquest 2022 s’ha finalitzat la 

reforma del projecte de distribució interior i adaptació 

d’accessibilitat universal als vestidors i substitució del 

tancament de la piscina municipal amb l’ajuda de la 

Diputació Provincial dins del Pla Planifica 2020-2023, amb 

una subvenció de 175.948,56 €, s’ha executat la Fase 1 

d’aquest projecte i es té pendent d’executar la Fase 2.

També en aquest 2022 s’ha finalitzat la renovació de 

gespa artificial al Camp de Futbol de La Morera, inclosa en 

la convocatòria de Diputació d’Alacant de subvencions dins 

del ‘‘Plan+Cerca 2020’’, d’un total de 162.046,49€.

A més, s’ha demanat altra ajuda a Conselleria d’Educació 

per a instal·lacions esportives en aquest cas, per a la 

Reconversió del Circuit del Pi en Pista Biosaludable, per una 

quantitat de 317.717’18€, encara a l’espera de resolució 

per part de Conselleria.

A banda d’aquestes subvencions que ens han pogut 

ajudar per millorar les nostres instal·lacions, a finals de 

2021, es va actuar amb els projectes de:

Projecte de substitució del paviment de la Pista Central 

Poliesportiva per import de 66.560,95 €.

Projecte de substitució del paviment de la Pista de Tenis 

de gespa artificial per import de 13.634,28€

Obres de reparació, manteniment i millora de diferents 

espais per import de 42.146,72€:

-L’entrada principal a les instal·lacions, amb una millora 

de l’accés i la il·luminació d’aquesta.

-Pavimentació de la zona enjardinada al voltant de la pista 

central i el pavelló.

-Condicionar un mur en mal estat i rehabilitar la graderia 

de la pista poliesportiva «Agorespace».

«Per conèixer de les necessitats i el funcionament d’un 

poliesportiu, per conèixer de les persones esportistes i 

usuàries de les instal·lacions, necessitem un poc més que 

dos simples fotografies sense fonament fetes per persones 

que no xafen ni han xafat el poliesportiu municipal en anys», 

assenyala el regidor de l’àrea, Octavio Cerdà.

Cristian Ferrándiz, nou entrenador del Contestano

L
’11 de desembre el Contestano Cd anunciava a les 

xarxes socials un canvi important cara la banqueta 

rogeta del primer equip: Cristian Ferrándiz es posava 

al capdavant del club.

Ferrándiz compta amb una gran trajectòria en la categoria 

de preferent i tercera divisió. Arriba al club amb molta il·lusió 

per explicar als jugadors rogets tots els seus ensenyaments, 

inculcar el seu estil de joc que tants èxits li ha donat e 

intentar complir l'objectiu tan desitjat pel club com és tornar 

a preferent.

Ara ja estem en el 2023 i cada partit ha de comptar com 

una victòria.

Els rogets van acabar l’any empatant a 1 front l’Obra i han 

començat l’any perdent 1-0 front el Benigànim, actual líder 

de la categoria. Amb tot encara queda joc, terreny i ganes. 

Res no hi ha perdut si no es tira la tovallola.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

PLANTES REMEIERES PER L’APARELL RESPIRATORI

E
n general les plantes medicinals poden contribuir de 

manera molt positiva a l'aparell respiratori. S'utilitzen 

moltes plantes per als refredats, faringitis, gola, 

bronquitis, etc.. però anem a parlar de les més usuals i per 

a què serveixen:

Les plantes medicinals ja siguen aplicades localment 

amb forma de gargarismes o inhalacions, així com ingerides 

per vía oral, tenem un acció antiinflamatoria, suavitzan, 

antibiótica, facilitant l'expulsió de les mucositats, lo qual, 

contribueix a la curació, i a mès a mès, a la prevenció de 

aquestes afeccions del aparell respiratori.

La majoria dels sintomes i mes importants son: Tos, dolor 

muscular, disnea i expectoració.

AMIGDALITIS, FARINGITIS, LARINGITIS, AFONIA:

Es l'inflamació de les amigdales, lo que la gent enten 

per les Angines. Quant esta infecció afecta al conjunt de la 

mucosa de la faringe (gola), es diu Faringitis.

Es manifesta amb picor o escozor de la gola, tos seca, 

molesties al engullir i mucositats.

Quant s'inflama la mucosa que recubreix la Laringe 

(cordes vocals) que es l'organ que produeix la veu es diu 

Laringitis. 

Aquesta inflamació comporta augment de mucositat a la 

gola, tos, afonia o ronquera.

REMEIS NATURALS:

El tractament amb herbes medicinals en aquestes 

infeccions es realitzen mitjanzant infusions i gargarismes.

Infusions amb plantes que tenen propietats béquiques per 

a calmar la tos degut a la picor de la gola, o gargarismes per 

a suavitzar la mucosa. De Timó, Tusilag, i Malva.

Els gargarismes actuen amb accions antisèptiques 

(desinfectants), emolients (suavitzans i calmants), 

cicatrizants i astringents (sequen la mucosa). Gárgares de 

Timó, Rabet de gat, i Serverola, suc de llima i mel. 

BRONQUITIS:

La bronquitis es produeix per l'inflamació dels bronquis. 

Pot ser aguda produida per microbis en un moment donat, 

i es converteix en crónica quant no ha estat ben tratada. 

Els sintomes més normals son la tos i l'expectoració de la 

mucosa bronquial.  

REMEIS NATURALS:

El tractament amb herbes medicinals en aquestes 

infeccions es realitzen mitjanzant infusions que tinguen 

propietats expectorants i emolients.

INFUSIO: De (Timó, Malva, Gordolobo). O de Timó, 

Malvavisc, Gordolobo, Tusilag, Pulmonaria).  

TISANA ESPECIAL: Equinacea, Malvavisc, Liquen 

d'islandia, Menta, Anis estrellat, Malva, Llantén menor, 

Gordolobo, Gavarró, Saüc, i Eucalipto.

BAFS: Eucalipto, Timó, Romer, Salvia, Espigol, Menta, 

Mançanilla, pell de taronja seca. Sobre tot per a nas tapat 

i el cap carregat.

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.
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CLAVES PARA MOTIVARTE Y ALCANZAR TUS SUEÑOS

A 
medida que va pasando el tiempo solemos cuestionar 

el proceso de la vida, si estamos haciendo realmente 

lo que queríamos, si hemos pospuesto cosas que 

no hemos retomado, si debemos cambiar el rumbo que 

llevamos…en definitiva, si hemos dejado de lado nuestros 

sueños por las responsabilidades, la rutina, el estrés o el miedo.

En la infancia nos es fácil soñar e imaginar lo que nos 

gustaría conseguir, pero a medida que crecemos chocamos 

con una realidad que nos limita con frases como “no 

puedes tenerlo todo”, “la vida es así de cruel”, “qué le vas 

a hacer” y con ellas terminamos con todas las ilusiones que 

teníamos en mente.  Las obligaciones matan muchos sueños 

y entierran muchas ilusiones, pero dentro de nosotros aún 

vive ese niño o niña interior que sigue queriendo lo mismo, 

ser feliz y que cree que la vida es un camino con infinitas 

posibilidades. La madurez estrecha ese camino hasta 

dejarlo en una vía de sentido único, certificando el fin de 

las ilusiones. Sin embargo, ¿es esa la clase de existencia 

que queremos vivir?

Recuperar los deseos más profundos de nuestra infancia o 

adolescencia es una poderosa motivación y un acto de amor 

hacia nosotros mismos que nunca es tarde para retomar.

Pregúntate ¿si no tuviera miedo, que haría? ¿Tiene que 

pasar algo en tu vida que vuelva a redireccionarte? Luchar 

por conseguir tus sueños no servirá de nada si te culpas 

por no haber conseguido lo que tenías planeado. De nada 

sirve tampoco exigirte demasiado y pensar que es tarde 

para ello. En realidad, con esfuerzo y sin perder de vista la 

meta, todo es posible. 

En este año nuevo que empieza, nuevas experiencias y 

nuevas motivaciones pueden acompañarnos si así lo queremos. 

Primero imagina lo que quieres y después no lo pierdas de 

vista para que no se queden en meras ilusiones sin futuro. 

Para ayudarte en el proceso te propongo las siguientes claves:

Encuentra tu auténtica pasión: En algunos casos no tenemos 

claros nuestros sueños y esto puede hacernos sentir sin 

rumbo y vacíos, pero lo único que has de hacer es  encontrar 

algo que dé un sentido a tu vida, busca aquello que te llena.

No dejes que tus miedos te detengan: Cuando nos 

proponemos nuevos retos, es completamente normal sentir 

cierto miedo debido a que esto implica salir de nuestra zona 

de confort y siempre aparecen pensamientos negativos del 

tipo “no lo conseguiré” pero lo único que no se consigue 

es lo que no se intenta. 

Pasa a la acción: Para luchar por tus sueños debes tomar 

acción y no dejarlo como meras ideas. Concéntrate en tu 

objetivo y actúa. No hay error posible. Si sale bien, perfecto, 

y si no, aprenderemos de la experiencia, pero al menos lo 

habremos intentado.

Busca a alguien en quien puedas apoyarte: Es probable 

que cuando estés luchando por cumplir tus sueños te 

cuestiones a ti mismo/a si serás capaz de lograrlo. Ante 

estos sentimientos, intenta encontrar personas con ideas 

afines que compartan los mismos intereses que tú. Esto no 

solo te ayudará a no sentirte solo/a ante estos obstáculos, 

sino que te motivará cuando requieras de apoyo adicional.

Aprende de los errores: Es previsible que puedan aparecer 

dificultades, pero tienes recursos suficientes para saltarlos 

y si no, siempre podrás pedir ayuda a alguien.  Si estás 

decidido/a a alcanzar un objetivo, debes hacer el esfuerzo de 

aprender  aquellas cosas que fallas una y otra vez, así este 

camino se convertirá en un proceso de crecimiento personal. 

Hazlo divertido: Las personas que consiguen alcanzar sus 

sueños suelen divertirse durante el camino, por lo tanto, si haces 

aquello que te hace sentir bien, te sentirás mucho más feliz. 

Aparta a las personas negativas: Normalmente, las 

personas que intentan frenar tus esfuerzos suelen estar 

decepcionadas con ellas mismas. Ante estos comentarios 

negativos, es mejor no hacer caso porque están hablando 

desde sus propios miedos.

Encuentra la ayuda necesaria: Para cumplir tus sueños 

también es necesario que obtengas la ayuda de personas 

fuertes y positivas a las que admiras. Es decir, intenta 

rodearte de aquellos/as amigos/as o seres queridos que te 

apoyen y te den fuerzas para encontrar la motivación que 

tanto necesitas en estos instantes. Si otras personas han 

podido conseguir lo que soñaban, tú también.

Sal de tu zona de confort: Como dice la frase “Ningún 

mar en calma ha hecho experto a un marinero” trabajar por 

tus sueños implicará cambios con los que no te sentirás a 

gusto en algunas ocasiones, pero si no cambias cosas, todo 

seguirá igual. Por este motivo, debes intentar esforzarte para 

avanzar perdiendo el miedo a estas incomodidades. La vida 

es como el mar, con sus días de calma y sus tormentas.

Recuerda que alcanzar las metas o los sueños personales 

está en las manos de aquellas personas que se lo proponen. 

“Solamente los que arriesgan llegar lejos son los que 

descubren hasta dónde pueden llegar” -T. S. Eliot-

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para conseguir tus 

sueños
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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: 4- 7- 8- 10- 16- 20- 26

Dies:  1- 3- 6- 13- 19- 25- 28- 29- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina GENER

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: 5- 11- 14- 15- 17- 23- 27

Dies: 2- 9- 12- 18- 21- 22- 24- 30

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)
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