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2 Revista El Comtat març 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!

Neteja ordinària dels llavadors

Canvi il·luminació (LED) zona Teular

Canvi de reds camp Morera
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Agraïment

H
e volgut enviar una senzilla nota per a manifestar 

l’enorme agraïment al “Reconeixement com a 

ciutadà” que se’m va atorgar amb motiu de la “1ª 

Gala Vila de Cocentaina”.

Aquesta distinció és la que més m’ha impactat i emocionat, 

molt per damunt de qualsevol altra.

Gràcies Cocentaina, sempre immensament orgullós de 

portar-te dins.

Josep-Vicent Torregrosa

Em preocupa

E
stem en un any electoral. Les primeres les tindrem el 

28 de maig, les eleccions municipals i autonòmiques. 

A finals d’any tindrem les eleccions nacionals.

Però el que més en preocupa és que escoltes a algunes 

persones queixant-se de la política i els polítics. Frases 

coms aquestes em preocupen molt:“La política és una m 

_ _ _ _. “La política no serveix per a res”. “Tots els polítics 

són iguals, sols volen omplir-se les butxaques”. “Perquè 

votar si tos són uns corruptes”. “Que torne a vindre eixe i 

ens pose a tots rectes que ens fa molta falta”… Però, que 

està passant en aquest poble? Ara que hem aconseguit una 

mínima democràcia, menyspreem una de les coses bones 

que tenim i que devíem cuidar i millorar entre tothom?

Si repassem un poc la nostra història, veurem que hem 

tingut molta mala sort. Segles de dictadures militars, 

monarquies absolutistes, eixos sí que venien a omplir-se les 

butxaques i a controlar un poble d’ignorants. Sols hem tingut 

dues etapes curtes de democràcia. La Primera República 

no durà ni dos anys, La Segona República va durar un poc 

més, des del 14 d’abril de 1931 fins a l’1 d’abril de 1939 

data de la fi de la Guerra Incivil, duta a terme per altre colp 

d’estat militar que encetà una dictadura militar que a més 

de matar i empresonar a milers i milers de persones, el pitjor 

fou la llavada de cervell que dugué a terme i encara patim 

les seues conseqüències. Ara tenim una democràcia, que 

cal consolidar.

En les democràcies, la sobirania resideix en el poble, 

que necessita uns partits polítics que els representen. Per 

tant la participació és fonamental, cal votar, però com és 

possible que en una democràcia molts treballadors, jubilats 

i classes populars voten a partits de dreta que representen 

els interessos del gran capital i les elits d’aquest país? Ho 

acabem de veure aquests anys en el que una coalició 

d’esquerres està governant i són l’admiració d’Europa. Han 

apujat el salari mínim a 1080 euros al mes, les pensions un 

8,5%. Saben quins partits han estat en contra d’aquestes 

mesures? Tots els partits de dreta: PP.VOX i Ciudadanos.

Hem de buscar una informació verídica i fiable, les 

televisions, grans diaris i xarxes mal anomenades socials 

són un abocador on caben totes les mentides i “bulos” que 

ens intoxiquen. Deixem els sentiments a un costat i posem 

en marxa el nostre cervell, analitzem les opcions que més 

ens beneficien i a VOTAR!!!

Acabe amb una frase: “Si un trabajador y un banquero 

vota al mismo partido, alguno se ha equivocado, pero el que 

no se ha equivocado es el banquero”.

Paco Fuster

Una opinió

L
'altre dia, vaig remetre un article d'opinió a la ¿nostra? 

Revista. Una vegada més, ja no sé quantes han sigut, 

però sí que en van portar a la desil·lusió d'escriure, 

de donar la meua opinió a qualsevol tema. O, ¿és el que 

es pretenia? El motiu: l'acord pres per tots? els partits de 

limitar l'extensió dels escrits, a un punt on, si l'autor de 

l'article pretenia documentar-lo, explicar-lo, donar-li un relat, 

li fora impossible. VALENTS. Així, evitàveu tots qualsevol 

crítica documentada. DEMÒCRATES. I, de passo, no haver 

de respondre a res. COVARDS. No hi ha res millor que la 

confrontació verbal, la discussió, el cara a cara per poder 

contrarestar l'eficàcia dels discursos aduladors, mentiders 

i antidemocràtics, però fàcils d'escoltar, que ens regala 

la dreta i la ultradreta i la seua difusió pels mitjans -quasi 

tots de dretes-. Per això, pense que aquella decisió, a més 

d'incomprensible, perjudicial per als partits democràtics 

i progressistes, irrespectuosa per al ponent de l'article, 

antidemocràtica....i més, ha desil·lusionat als col·laboradors 

..que teníem eixe cuquet esperant la propera Revista per 

veure quines crítiques i comentaris tenies de l'últim que 

havies publicat.....i tot açò en perjudici de la Revista, que si, 

ja es llegia poc, pense que ara, encara menys. I en aquelles 

oportunitats podies expressar-te i conèixer les opinions, 

les crítiques, els comentaris,.... que possiblement, el o en 

feien pensar. Podies inclús, intentar saber el "ser i estar 

de l'oponent". Tot açò, fa anys que s'ha acabat.....i es veu 

que en el beneplàcit de totes i tots....pos, ¡Ala, a seguir!. 

En quasi 83 anys i no poder expressar el que per tota una 

vida, alguns hem viscut, treballat i patit. No puc evitar un 

sentiment d'impotència quan, ni siquiera publicaren un 

article titulat NI PERDONO NI OLVIDO, on, després de 13 

anys de patiments i incomprensions es va resoldre la pitjor 

canallada, la injusta, immoral i mentidera calúmnia d'una 

dreta incapaç de guanyar unes eleccions al PSOE. Bo, pues, 

com no hi ha infern per a eixos i eixes desalmats, jo, sense 

perdonar...ni oblidar.

En tots els meus respectes per a totes les opinions 

honrades.

Pepe Marset.



ACTUALITAT4 Revista El Comtat març 2023

La regidoria d’Hisenda i d’Obres i Serveis  tanca un 
2022 sense augmentar la pressió fiscal i amb quantioses 
inversions a Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

U
n dels objectius primordials de la Regidoria d’Hisenda 

ha estat mantindre intactes  els tributs i no augmentar 

la pressió fiscals dels contestans/es , cal recordar que 

en 2018 es va fer una rebaixa del 0,5% del tipus impositiu 

de l’IBI, i que aquest 2022 en el pressupost municipal es 

van aprovar les partides per al nou contracte de neteja viària 

sense que els contestans i les contestanes es veieren afectats 

per l’increment econòmic del contracte. També es mantenen 

les bonificacions existent en IBI, ICIO, i l’última modificació 

que vam fer respecte a l’augment de la bonificació fins al 

50% a l’impost d’activitat econòmiques per la utilització de 

sistemes d’energia renovable i sistemes de cogeneració, 

perquè siga un incentiu que promoga les decisions a favor 

de l’ús i la producció d’energies netes en el procés productiu.

A banda s’han mantingut totes les subvencions nominatives 

a les entitats del municipi que representes al voltant 

1.000.000€ amb la característica aquest 2022 de dos 

entitats que han celebrat aniversaris per la seua constitució, 

com són el Centre d’Estudis Contestans i el Patronat Cor de 

Jesús, tònica que es portarà a terme en aquelles entitats 

que aquest 2023 tinguen alguna commemoració especial.

En les regidories d’obres i serveis i en concret en l’àrea de 

parcs i jardins també s’han fet dos inversions importants, 

com es el canvi del parc infantil del Paquito Xocolatero i 

el canvi de paviment al parc del carrer d’Almudaina amb 

13.000€ i 40.000€ respectivament i que en aquest 2023 

continuaran duent-se a terme millores en altres zones 

infantils.

La neteja i millora dels camins englobats en la xarxa de 

camins municipals també és una de les inversions que 

centren els objectius del departament, amb la millora del 

ferm asfàltic del camí de la Plana i del camí Vell de Benilloba 

amb 44.000€ i 40.000€ d’inversió respectivament. La neteja 

dels camins també és una aposta que des del departament 

van portar a terme des de 2021 i que aquest any s’ha tornat 

a executar per tal de millorar el trànsit pels camins i evitar 

els riscos d'incendis, igual que en parcel·les de titularitat 

municipal amb un cost de 14.000€.

Una de les inversions més importants que s’ha iniciat 

en 2022, però que finalitzarà en 2023, és el canvi de tota 

la xarxa d'aigua potable del carrer Dolors amb 147.000€, 

expedient que s’acaba de licitar i que en breu donarà inici 

amb un període d’execució de 3 mesos, inversió molt 

important, ja que aquest tram de xarxa d’aigua potable és 

un dels que actualment presenta més inconvenients. Durant 

aquest any s’espera que s’inicie la licitació de l’Avda, Jaume 

I, Mossèn Eugenio Raduàn, en el qual s’invertiran al voltant 

de 170.000€ en l’ampliació de les voreres, en l’adequació i el 

sanejament de la xarxa d’aigua potable, i en la pavimentació 

de tota la zona. Com es pot observar en aquest projecte 

com en el de carrer Dolors hi ha una aposta ferma des de 

la Regidoria d’Obres i Serveis per la

millora i el sanejament de la xarxa d’aigua potable del 

municipi.

En matèria d’energies renovables i autoconsum també 

s’ha fet una aposta clara amb la implantació de 23 plaques 

solars en edificis municipals amb una inversió de 21.000€ 

i s’ha sol·licitat a través de les línies PIREP i PREE dels fons 

europeus dos projectes d’instal·lació de panells solars al 

Poliesportiu i a la Biblioteca pública. El canvi d’enllumenat 

públic ha sigut un dels objectius del Departament de Serveis, 

on s’ha produït la modificació de l’enllumenat a sistema led 

de baix consum en moltes zones de la població, com ara el 

carrer Donants de Sang, Pare Francisco Ferrer, Asil, Juan M. 

Carbonell i Vicent Belda, amb una inversió de 15.000€ de 

fons municipals, i una altra zona on s’ha produït el canvi ha 

sigut als carrers San Francesc, Pl. Anselmo Martí, Convent, 

Miguel Crevea, Pare Torró, Ausiàs March, Literat Azorín, Ben 

Khanis i Ben Alsahagi, aquesta amb l’ajuda de l’IVACE per 

a la renovació de l’enllumenat públic per sistemes de major 

eficiència energètica. Una aposta clara per major eficiència, 

menys consums, i reduir les emissions de CO2 a l’efecte de 

protegir el Medi Ambient.

Segons explica Mariona Carbonell, regidora d’obres i 

serveis i hisenda : «Estem satisfets amb les inversions 

que hem portat a terme en l’àrea d’obres i serveis amb 

les inversions a la xarxa de camins municipals i als parcs 

infantils, però sobretot pels nous projectes que s’han iniciat o 

es portaran a terme durant aquest any, i la seua importància. 

És de molta transcendència que no s’haja augmentat la 

pressió fiscal als veïns/es de Cocentaina, a pesar de nous 

contractes com el de neteja viària que han augmentat de 

quantia però els contestans i contestanes no ho notarem en 

els nostres rebuts, i que es un dels principals objectiu ara 

que estem elaborant el nou pressupost municipal de 2023»
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La Regidoria de Joventut, Participació Ciutadana, Noves 
Tecnologies, Ràdio i Sanitat fa balanç de les activitats i 
inversions realitzades en 2022
NP Ajuntament de Cocentaina

F
inalitzat l'any 2022, Maite Valls, regidora de Joventut, 

Participació Ciutadana, Noves Tecnologies, Ràdio i 

Sanitat fa balanç de les activitats i inversions realitzades.

Pel que fa a la Joventut, a banda dels serveis oferits 

permanentment a la Casa de la Joventut (informació juvenil, 

transport universitari, carnets internacionals i jove...) s'han 

programat diverses activitats, especialment dintre de la 

Setmana de la Joventut, Estiu i Nadal Jove. Algunes han 

estat programades per primera vegada i amb molt d'èxit 

entre els joves: jornades de paintball, skate, taller de Tiktok... 

Cal destacar també l'obertura del servei d'animació juvenil 

els caps de setmana amb «El Localet», un espai amb 

monitors perquè els joves gaudisquen de diferents activitats 

i equipaments a la Casa de la Joventut els caps de setmana. 

En total, s'han invertit més de 20.000 € en activitats per 

als joves.

D'altra banda, la Regidoria de Participació Ciutadana 

ha dut endavant els processos derivats dels Pressupostos 

Participatius i els diferents consells de Participació 

Ciutadana. Les últimes propostes dutes a terme han estat 

les campanyes d'esterilització de gats, l'adquisició de les 

noves figures per al naixement de Nadal, retolació amb 

noves plaques que recullen els noms populars d'alguns 

carrers de la vila contestana així com les primeres gestions 

per a finalitzar el rellotge de sol del Palau Comtal. Les 

propostes dutes a terme han representat al voltant de 30.000 

€ d'inversió.

En l'apartat de Noves Tecnologies, cal destacar l'adquisició 

de 18 tablets, 7 portàtils, 10 punts d'accés wifi i 8 ordinadors 

personals, a banda de les necessitats habituals i permanents 

dels serveis informàtics municipals.

Ràdio Cocentaina ha començat l'any 2022 ja a les seues 

noves dependències i instal·lacions de la Pl. Venerable 

Escuder (a l'edifici del Mercat Municipal), dotades de nou 

equipament tècnic. També recentment s'ha desmantellat 

l'antena de les antigues dependències.

Finalment, en Sanitat s'ha col·laborat amb les campanyes 

periòdiques de donació de sang així com la gestió i el 

manteniment de les diferents despeses derivades dels 

animals abandonats, colònies de gats i actuacions per 

la presència de plagues amb un total invertit de més de 

65.000 €.
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Balanç 2022 de les regidories de Neteja Viària, Tradicions, 
Mercat i Comerç
NP Ajuntament de Cocentaina

S
eguim amb les valoracions de les diferents àrees i 

competències dels regidors.

RSU I NETEJA VIÀRIA

La regidora delegada de Neteja Viària i Residus Sòlids 

Urbans (RSU) valora l'any 2022 com un any positiu referent 

a les millores en neteja que s'han produït des de l'entrada 

en vigor del contracte al setembre de 2021.

Quant a la recollida de residus sòlids urbans, i tenint en 

compte la situació de la paralització de la licitació del nou 

contracte per la judicialització que ha fet FCC de l’assumpte, 

s'ha treballat tot el possible dins dels límits legals, amb un 

contracte extint, i amb 18 anys d'antiguitat. Per a intentar 

millorar tot el possible el servei i que la prestació fora 

possible, es va llogar, a l'inici de l'any, un camió de recollida 

de càrrega lateral, el qual continua realitzant les labors hui 

dia. També es va procedir a l’adquisició de 130 contenidors 

de rebuig (grisos) que en la primera licitació al mes d'abril va 

quedar deserta, a causa de l'augment de preus en materials 

a causa de la guerra d’Ucraïna. Finalment i després de 

tornar a licitar, es van presentar ofertes i es van adquirir els 

130 contenidors completament accessibles i adaptats, amb 

sistema de retenció, muntatge i instal·lació, així com retirada 

dels antics i trasllat a planta per al seu correcte tractament 

per un import de 162.000€.

Referent als contenidors d'envasos, s'ha preparat un 

conveni pel qual es facilitarà a l'Ajuntament de Cocentaina 

la quantitat de 19 contenidors (grocs) per a envasos que 

serviran per a reforçar els punts més conflictius a causa 

de l'excés d'ompliment d'aquesta mena de fracció. I es té 

previst licitar l’adquisició de nous durant aquest 2023.

Així mateix, en col·laboració amb el consorci Terra i 

Ecovidrio, s'han realitzat diferents campanyes de divulgació 

d'informació sobre reciclatge per a conscienciar a la 

ciutadania de les diferents opcions a l'hora de reciclar i com 

fer-ho correctament.

TRADICIONS

Després de la tornada a la normalitat, passada la pandèmia, 

s'han dut a terme totes les celebracions de tradicions de 

la nostra població, excepte les Carnestoltes, a causa de les 

restriccions que a l'inici de l'any continuaven observant els 

centres escolars; no obstant això, en aquests sí, que es van 

dur a terme activitats relacionades amb aquesta tradició.

Cal agrair a les entitats que col·laboren i organitzen 

les tradicions de la Vila Comtal que amb el seu esforç i 

dedicació fan possible que puguen continuar realitzant-

se i continuar engrandint-les. Des de l'Emissari de l'1 de 

gener a l'Home dels Orelles del 31 de desembre, durant 

tot l'any hem demostrat com a poble, un any més, que les 

nostres tradicions són un al·licient que ens germana i que 

ens uneix. Amb la declaració d'Interés Turístic Local de la 

nostra Patrona, la Mare de Déu del Miracle, els Nanos i la 

Corriola, aconseguim que, a poc a poc, puguem avançar en 

el camí cap a la declaració com a Festes d'Interés Turístic 

de la Comunitat Valenciana. Poder donar a conéixer les 

nostres tradicions a la comarca i donar-los la rellevància 

que es mereixen, ja que algunes són úniques i realment 

especials a Cocentaina.

COMERÇ

Des del mes d'abril de 2022 es crea el SAC, Servei 

d'Atenció a la persona Consumidora, en el qual, a través de 

cita prèvia, s'atén i ajuda en la tramitació d'instàncies per a 

la resolució de possibles problemes que puguem tindre com 

a consumidors. Aquest servei que es presta els dimarts de 

9 a 14h, ha tingut un molt bon acolliment entre la població. 

S'han atés més de 200 persones des d’abril de 2022, que 

han realitzat consultes, de les quals 41 s'han tramitat des 

d'aquest servei.

Des de l’àrea s'han posat en marxa una sèrie de de ajudes 

en col·laboració amb la regidoria d’Hisenda, entre les quals 

cal destacar les següents:

-C’PYMES 2022, ajudes sectorials per a minimitzar 

l'impacte de la pandèmia Covid-19, de les quals s'han 

beneficiat 31 PYMES locals amb una quantia subvencionada 

de 61.661,04 € (subvenció de la Diputació d'Alacant).
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-C’Crea 2022, ajudes locals a fons perdut per a la 

superació d'obstacles inicials en projectes empresarials 

de nova creació, s'han presentat 6 projectes, la quantia 

subvencionada per l'Ajuntament de Cocentaina és de 

17.500€, aquesta subvenció es troba en tràmit de resolució 

en l'actualitat.

MERCAT

Després de les millores realitzades l'any 2021 a les 

instal·lacions del mercat municipal, en les quals es va canviar 

la il·luminació, aparells d'aire condicionat i calefacció, per 

a fer-los més sostenibles i de baix consum. També es van 

canviar els tendals de protecció dels llocs i l'estètica de 

cartelleria d'aquests, condicionament de lavabos, pintura de 

l'espai i unificació de llocs, tot això a través de subvencions 

de la Diputació i de la Conselleria de Comerç.

En aquest 2022 s'ha procedit a l'adequació i a la millora 

del lloc núm. 1 per a transformar-lo en un espai d'exposició 

i promoció de productes locals i comarcals de qualitat, 

denominat el Racó Gurmet. Aquesta actuació al nostre 

mercat ha tingut un cost de 9.755,90 (subvencionat per la 

Diputació d'Alacant de 7.840€ el que comporta un 80%).

B o n s  C o m e r ç  2 0 2 2  ( 1 a  c a m p a n y a )

Campanya de foment de compres al comerç local i sector 

serveis, amb un total de 46 comerços adherits i un import total 

de 76.330€ (quantitat aprovada per la Diputació d'Alacant).

La quantitat utilitzada va ser de 66.495€ (87%) amb un 

valor de negoci generat en el comerç local de 132.990€.

Bons Comerç campanya de Nadal

Igual que en la campanya anterior, es va realitzar la 

campanya per a fomentar les compres en el comerç i sector 

serveis de la nostra població durant la campanya de Nadal. 

Els establiments adherits van ser un total de 61 i l’import 

total de la campanya 76.330€ (quantitat aprovada per la 

Diputació d'Alacant). La quantia utilitzada va ser de 75.915€ 

(99%) amb un valor de negoci general per al comerç de 

151.830€.

La regidora delegada d'aquestes àrees, Paqui Ruiz, 

es mostra satisfeta amb els resultats obtinguts durant 

l'any passat i agraeix especialment a totes les entitats, 

associacions, companys i companyes de l'equip de Govern 

com també a tot el personal de l'Ajuntament el suport i el 

recolzament amb el qual ha comptat en cadascun dels 

projectes que s'han dut a terme. Així mateix, expressa la seua 

il·lusió per a poder dur a terme els que acaben de començar 

en aquest 2023 i que espera siguen del grat de la població.

Cocentaina recicla quasi  30.000 quilos de roba usada en els 
diferents contenidors situats en diversos punts de la població

NP Ajuntament de Cocentaina

Les empreses d’inserció Arropa i Koopera han oferit les dades de la recollida de roba 
i calçat donats durant l’any 2022

A
questes dades ofereixen un balanç molt positiu, ja 

que, s'han obtingut 3.173.055 quilos entre totes les 

localitats de la Comunitat Valenciana en les quals 

aquestes empreses sense ànim de lucre realitzen la seua 

activitat. Gràcies a això s'han pogut mantindre els llocs de 

treball de persones amb el risc d'exclusió social.

Des d'Arropa i Koopera agraeixen especialment la 

col·laboració ciutadana en la nostra Vila, ja que les dades 

de recollida a Cocentaina són de 29.598 quilos de recollida 

en els 8 contenidors situats a la nostra població.

La regidora delegada de Residus Sòlids Urbans, 

Paqui Ruiz, agraeix també la col·laboració ciutadana i la 

responsabilitat amb què s'ha tractat l'eliminació d'aquest 

tipus de residu, que és reciclable i genera ocupació . Així 

mateix, recorda que a Cocentaina hi ha 8 punts de recollida 

situats a les pedanies de l'Alcúdia (parada de l’autobús), 

els Algars (plaça), C/ Convent, C/ Just Sansalvador, C/ 

Benimarfull (encreuament amb el camí del Puntarró), Plaça 

del Tint, Plaça del Teular i Av. Xàtiva.

Finalment, indica que agrairia a tota la ciutadania que quan 

es produïsca qualsevol incidència en aquests contenidors 

es posen en contacte amb els tècnics municipals.
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L’Ajuntament de Cocentaina redacta dos projectes de 
restauració per a les ermites medievals de Santa Bàrbara 
i Sant Cristòfol

NP Ajuntament de Cocentaina

Les dos restauracions tindran un cost aproximat de 110.000€ i es planteja recórrer a 
diferents línies d’ajudes destinades a rehabilitar monuments per a costejar part de la despesa.

E
ls paratges de Santa Bàrbara i de Sant Cristòfol han 

estat sempre uns espais molt freqüentats i valorats per 

part de tota la població de Cocentaina i de la comarca. 

Donen especial valor a aquests espais les dos ermites 

d’origen medieval que van ser construïdes al voltant dels 

segles XIII i XIV, uns immobles catalogats com a Béns de 

Rellevància Local (BRL) els quals ja van ser intervinguts a 

primeries dels anys noranta per part del consistori, però 

que amb el pas del temps reclamen una reparació i un 

manteniment.

Amb la intenció de planificar la restauració de les ermites, 

des de l’Ajuntament de Cocentaina s’ha contractat la 

redacció de dos projectes per a restaurar-les. Els projectes 

plantegen la reparació i la impermeabilització de les 

cobertes deteriorades, l’eliminació de les humitats interiors, 

la reparació de les voltes i els campanars, com també la 

realització de diferents estudis arqueològics. En aquest 

sentit, el cost de la intervenció a l’ermita de Santa Bàrbara 

ha estat valorat en 67.619 €, mentre que per a la de Sant 

Cristòfol es calcula un cost de 43.215 €.

Ivan Jover, regidor de Patrimoni, comenta que «amb el pas 

dels anys aquests edificis històrics han anat deteriorant-se 

i ara mateix requereixen una rehabilitació que passa ara 

mateix per reparar les cobertes i sanejar les parets interiors 

per a eliminar les humitats, a més de realitzar diferents 

prospeccions murals a fi de conèixer millor aquests edificis 

medievals i detectar possibles restes de pintura antiga».

Des de la mateixa regidoria de Patrimoni ja s’ha tramitat la 

subvenció per a finançar el cost de l’actuació a l’ermita de 

Sant Cristòfol amb les ajudes per a actuacions de conservació 

i de protecció de béns immobles que han estat convocades 

des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Cocentaina presenta 391.000€ per a les ajudes IVACE
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha sol·licitat a l’IVACE en 

aquesta nova convocatòria  391.000 € per a la millora 

dels polígons industrials.

En aquesta nova convocatòria s’ha presentat de nou el 

projecte de la millora de l’asfalt de tot el perímetre industrial 

del polígon de Sant Cristòfol, millora de la senyalització, 

millora de les arteries principals del polígons quant a 

reorganització del trànsit, una inversió molt important, ja 

que permetrà la millora i el condicionament dels vials on 

més trànsit rodat hi ha.

El passat novembre, aquest mateix projecte es va quedar 

desert en el procés de licitació i es va procedir a la revisió de 

preus, ja que el procediment administratiu impossibilitava  

resoldre-ho abans de final d’any.

Ara s’ha vist l’oportunitat de tornar a presentar aquest 

projecte que culminarà la millora en els serveis essencials 

del Polígon de Sant Cristòfol amb els preus més adequats 

al mercat actual. Cal recordar que aquest passat any es va 

canviar tot el sistema d'il·luminació del polígon a sistema led 

de baix consum, el que va permetre una millora significativa.

La regidora d’Indústria, Mariona Carbonell, ens explica 

que «sabem que al quedar-se desert el procediment vàrem 

haver de fer una revisió de preus urgents adequats al 

mercat actual, igual que sabem que aquesta situació s’ha 

donat en altres poblacions i sabent que els procediments 

administratius no són tan ràpids com voldríem. Tot i això, 

s’ha vist oportú tornar-ho a presentar i tindre l'oportunitat 

que de nou ens dona l'IVACE amb aquestes convocatòries».
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Tornen a l’arxiu municipal tres Corts del Justícia del segles 
XIII restaurats per l’IVCR+i
NP Ajuntament de Cocentaina

T
ornen a casa tres llibres de Cort del Justícia que han 

estat restaurats pel Departament de Conservació i 

Restauració d’Obra Gràfica i Document d’Arxiu de 

l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 

(IVCR+i). Aquesta intervenció forma part d’un conveni 

que es signà en 2017 entre l’Ajuntament de Cocentaina 

i l’IVCR+i per a restaurar els valuosos volums manuscrits 

que Cocentaina conserva al seu arxiu. Es tracta d’una de 

les sèries més completes de tot el territori valencià, des de 

l’any 1269 fins al 1295.

L’arxiu municipal de Cocentaina és un dels més importants 

de la Comunitat Valenciana, tant per la quantitat de 

documents que posseïx com per l’antiguitat d’aquests. En 

ell podem trobar documentació fruit de l’activitat municipal 

del segle XIII.

Els tres Corts del Justícia restaurats són del 1303/1304, 

del 1305 i del 1303/1306, formen part de les sèries més 

rellevants de l’arxiu i contemplen documents d’alt valor 

històric i documental relatius a processos, sentències i 

competències judicials relacionades amb la figura del 

Justícia. A través d’ells es poden conéixer quines eren les 

formes d’administrar justícia al segle XIII, així com els òrgans 

de govern o els d’execucions de les desicions judicials.

El Justícia actuava com a jutge civil i criminal i havia de 

dur un registre de tota la seua activitat que quedava recollit 

als Corts.

Per a la restauració d’aquests documents d’incalculable 

valor ha sigut necessari el seu desmuntatge, una neteja en 

humit amb taula de succió, creació de polpa, reintegració 

de faltants manual mitjançant polpa de paper natural, cosit 

dels reforços i l'elaboració d'una caixa de conservació amb 

cartó lliure d'àcids.

Per explicar com ha sigut el procés de restauració 

d’aquests volums i altres de l’arxiu contestà que formaven 

part del conveni amb IVCR+i, s’ha organitzat una conferència 

l’1 de març a les 19h en la biblioteca municipal. Allí la 

directora de l’Institut Valencià i el personal encarregat 

d’aquesta tasca ens oferiran una xerrada sobre el procés i 

les peculiaritats dels Corts.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, va acudir la 

setmana passada a recollir-los a València i comentava 

entusiasmada que «és un regal que des de 2017 l’IVACR+i 

s’haja fet càrrec de restaurar els Corts del Justícia del nostre 

poble, documents únics i que ara podran ser consultats 

al nostre arxiu municipal per descobrir més sobre la vida 

dels contestans i contestanes fa 8 segles. Agraïsc l’estima 

i la professionalitat que el personal de l’Institut Valencià li 

ha posat a aquesta tasca i espere que el pròxim govern 

de Cocentaina continue amb la restauració dels Corts que 

queden, ja que estem davant d’uns dels volums més antics 

que es conserven en la Comunitat Valenciana».



ACTUALITAT10 Revista El Comtat març 2023

Tres estudiants de l’IES Pare Arques visitaran Mauthausen-
Gusen amb una suvenció de la FVMP concedida a 
l’ajuntament de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
n setembre les regidories d’Educació i Cultura 

presentaven a la Federació Valenciana de Municipis 

i Províncies (FVMP) la sol·licitud per què estudiants 

de l’IES Pare Arques participara al viatge de Mauthausen-

Gusen, que es troba dins del programa de Memòria Història 

i Democràtica de la Federació.

Les estàncies estan limitades a dos municipis per província 

i d’entre totes les sol·licituds presentades, la de l’ajuntament 

de Cocentaina ha estat seleccionada gràcies a la memòria 

d’activitats que es promouen, tant per part de l’entitat local, 

com al si del departament d’Història de l’institut, moltes d’elles 

participades pel Fòrum de la Memòria Democràtica de la zona.

La FVMP finançarà el viatge i l’estada de tres alumnes 

i un docent, en aquest cas, Àlex Barber, persona que es 

va encarregar de preparar la memòria de les activitats que 

desenvolupa el centre educatiu i amb qui es va coordinar la 

regidora d’Educació, Mireia Estepa, per a traslladar la proposta.

Està previst que el viatge es desenvolupe entre el 5 i el 9 de maig.

Mireia Estepa assenyala que «estem molt contents per 

fer possible que una xicoteta representació del nostre 

alumnat participe d’una experiència que serà inobidable. 

Conéixer en primera persona les condicions inhumanes 

a les quals va sotmetre el feixisme a milions de persones 

és una comprovació de l’horror més descarnat. Un viatge 

que hauria de ser d’obligatori per ajudar-nos a entendre les 

conseqüències mortíferes del populisme extrem».

El PSPV-PSOE de Cocentaina demana a la Conselleria 
d’Educació la implantació d’una Escola Oficial d’Idiomes 
al municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha sol·licitat a la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport, en concret, a la Direcció 

General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, 

la creació d’una Escola Oficial d’Idiomes o una filial 

d’aquesta, que proporcione l’accés a l’aprenentatge de 

llengües als veïns i veïnes de Cocentaina i a tota la comarca 

del Comtat.

En l’actualitat, el Comtat és l’única comarca a la província 

d’Alacant que no disposa d’una Escola Oficial d’Idiomes, el 

que comporta que els usuaris hagen de desplaçar-se a altres 

comarques veïnes com ara l’Alcoià (Alcoi), la Vall d’Albaida 

(Ontinyent) o la Costera (Xàtiva), amb l’inconvenient que no 

hi ha connexió directa mitjançant transport públic i, en molts 

casos, s’obliga a l’ús de vehicle privat. Per una altra banda, 

des del consistori es plantegen diferents edificis municipals 

com a possibles seus on acollir aquest servei.

El regidor de Cultura i Promoció Lingüística, Ivan Jover, ha 

afirmat que aquesta petició «és una reivindicació històrica 

que des del nostre municipi hem sol·licitat al llarg dels últims 

anys a causa de l’alta demanda, tal com mostra el cens 

d’alumnat de l’EOI d’Alcoi amb 158 alumnes matriculats, 

xifra a la qual caldria sumar la població que vol estudiar 

altres idiomes, però té l’inconvenient de poder desplaçar-

se des de Cocentaina i les altres poblacions del Comtat, 

perquè no disposen de carnet de conduir i/o vehicle propi 

per a desplaçar-se».

Des de l’ajuntament s’espera que aquesta sol·licitud 

presentada al plenari municipal del passat dijous 26 de 

gener siga atesa per part dels responsables de la Conselleria 

d'Educació i que es posen els mitjans per a facilitar la 

formació en noves llengües, tan necessària hui dia, ja siga per 

qüestions laborals o bé pel fet d’ampliar el bagatge cultural.



ACTUALITAT 11Revista El Comtat març 2023

Conselleria concedix a l’ajuntament de Cocentaina les 
competències per a les obres de l’IES Pare Arques

E
l ple municipal va aprovar per unanimitat el 26 de gener 

la sol·licitud de delegació de competències del Pla 

Edificant de l’IES Pare Arques. Una vegada Conselleria 

done el seu vist i plau a aquesta sol·licitud, l’ajuntament 

podrà iniciar tot el procés per licitar les millores al centre.

Mireia Estepa, regidora d’Educació, presentava la proposta 

al ple per ser votada la delegació de les obres a fer a l’institut 

públic per valor de 1.514.149,12 euros. Unes intervencions 

que són competència de la Conselleria d’Educació, però que 

a través del Pla Edificant poden ser desenvolupades pels 

ajuntaments, encara que el seu cost econòmic el continua 

assumint el govern autonòmic.

La proposta votada, estava prèviament debatuda amb la 

comunitat educativa, un treball que va durar mesos i que 

va donar com a resultat, la detecció de les necessitats que 

té l’IES i la redacció de la memòria valorada amb totes les 

sol·licituds que es van traslladar, ja que, com ha explicat en 

diverses ocasions Estepa: «són els i les protagonistes del 

centre educatiu qui han de decidir quin tipus d’intervenció 

necessiten, nosaltres estem per donar suport i fer la 

complicada tasca administrativa, però no qüestionem les 

seues consideracions. Les escoles les han de dissenyar qui 

les viuen i ha de ser el seu procés participatiu».

L’equip tècnic encarregat de fer-ho ha estat el mateix que va 

portar a terme aquesta tasca amb l’Edificant de la unificació 

del Bosco, «persones molt professionals i altament sensibles 

amb les necessitats que se’ls traslladen», apunta l’alcaldessa.

Les intervencions a l’institut consistiran en la reparació 

estructural, de cobertes, zones humides i fontaneria. 

L’eficiència energètica i acústica. L’accessibilitat i evacuació 

dels diferents edificis. La reforma de les zones exteriors i 

patis i l’adequació de la casa de consergeria.

«Amb aquest últim Edificant tramitat, deixarem el camí 

totalment preparat per què en 2023 es licite el projecte i 

puguen iniciar-se les obres. Un dels nostres objectius més 

importants com a govern s’ha complit: hem fet millores en 

tots els centres d’educació pública obligatòria del nostre 

poble i hem aconseguit els fons d’Edificant per fer les obres 

que ells han demanat. Unes obres històriques a Cocentaina»

Doncs bé,  a meitat mes de febrer, des de l’Ajuntament 

ens feien arribar la bona nova que la Conselleria d’Educació 

ha concedit la delegació de competències sol·licitada 

per dur Edificant a l’IES Pare Arques, amb un valor, com 

han pogut llegir de 1.514.149,12 euros i comprenen 

la reparació estructural de cobertes, zones humides i 

fontaneria. L’eficiència energètica i acústica. L’accessibilitat 

i evacuació dels diferents edificis. La reforma de les zones 

exteriors i patis i l’adequació de la casa de consergeria.

El calendari econòmic que preveu la Conselleria al 

document de delegació de competències suposaria una 

durada d’uns tres anys per a les obres, deixant aquest 

any per a la redacció del projecte i la seua licitació:

NP Ajuntament de Cocentaina

La regidora d’Educació, Mireia Estepa, comenta que la 

setmana passada ja va tindre la reunió tècnica amb els 

departaments d’urbanisme i contractació per planificar aquest 

important projecte. «Ara el prioritari és iniciar la redacció 

del projecte perquè el nou govern que entre després de les 

eleccions puga fer la licitació al tercer o quart trimestre de 

2023 i li done l’impuls i la importància que mereix. Nosaltres 

ens hem implicat al 200% i hem dut els diners d’Edificant a 

tots els centres públics d’educació obligatòria, acabem molt 

satisfets amb els resultats i el futur que deixem, sempre 

amb la col·laboració i involucració dels tècnics municipals».
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Mercé Martínez protagonitza la nova xarrada de Compromís
Col·lectiu 03820-Compromís

E
l passat 25 de gener es dugué a terme la segona de les 

converses plantejades per Compromís per Cocentaina, 

la qual estigué protagonitzada per Mercé Martínez 

i Llopis, directora general d’atenció primària i autonomia 

personal i treballadora social des de fa més de trenta anys. 

L’objectiu d’aquesta xarrada era apropar al poble la tasca 

que desenvolupa Martínez des del seu càrrec institucional 

i els grans canvis que s’han dut a terme en aquest terreny 

des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

inclusives.

En aquesta ocasió estigué acompanyada per Javi 

Sansalvador –educador social i secretari local de Compromís–, 

amb qui tractà, entre altres temes, els avanços legislatius 

per consolidar els nostres drets, així com la necessitat de 

dignificar-los mitjançant la nova llei de serveis socials inclusius. 

No obstant això, i malgrat els últims avanços en aquesta 

matèria, encara queda molt per fer i, des del col·lectiu, 

continuem reclamant que l’estat espanyol pague el 50% 

de la dependència i no el 12%, com passa en l’actualitat.

D’aquesta manera es donà per finalitzada la segona 

d’aquesta sèrie de converses obertes a la ciutadana 

contestana i es pogué mostrar la intensa tasca de govern 

que Compromís du a terme des de la seua arribada a la 

Generalitat en 2015, quan es constituí el primer govern del 

botànic. Un govern que treballa per a la gent i que sempre 

estarà del costat de tots i totes.

Cocentaina perd més de 197.000 euros en subvencions 
per a polígons
El Col·lectiu-Compromís lamenta que per segon any consecutiu l’Ajuntament de 
Cocentaina torne a perdre les ajudes de la Conselleria d’Economia que, en aquesta 
ocasió, ascendien a més de 197.000 euros i estaven destinades a millorar els polígons 
industrials, concretament el de Sant Cristòfol.
Col·lectiu 03820-Compromís

L
a millora dels polígons industrials per tal d’atraure 

inversions i crear nous llocs de treball és un dels camps 

que porta reivindicant el Col·lectiu-Compromís des de 

fa més anys i «malgrat que ja és habitual que l’Ajuntament 

de Cocentaina perda subvencions, en aquest cas és molt 

més greu perquè han perdut una subvenció que els havien 

concedit, el que demostra una pèssima gestió que ha 

condemnat, altres tants anys, al polígon de Sant Cristòfol 

a continuar avant sense cap inversió», explica Jordi Pla, 

candidat a l’alcaldia.

És per això que Cocentaina necessita urgentment un nou 

equip de govern que aposte per la indústria local i polítics 

preparats que aprofiten tots els recursos possibles. «No 

ens podem permetre perdre més oportunitats», afirma 

Pla, «Cocentaina necessita un futur i aquest any tenim 

l’oportunitat de fer-ho realitat. És ara o mai».
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La Cooperativa por segundo año consecutivo presente en 
Madrid Fusión, alimentos de España
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

P
or segundo año consecutivo la Cooperativa Agrícola 

Católica Coop.V, estuvo presente en la feria gastronómica 

mas importante de España, en la misma se dan cita los 

más importantes chefs de la cocina nacional e internacional, 

las comunidades autónomas y empresas referentes en sus 

producciones agrícolas de calidad. La Cooperativa asistió  

el día 25/1 en el stand de la Comunidad Valenciana de la 

mano del Patronato de Turismo Costa Blanca, expusimos 

nuestros aceites y realizamos una cata dirigida por nuestro 

técnico Iñaki Aracil, el cual  a través de paneles y en contacto 

directo con los chefs presentes y personas interesadas en 

el aceite fue detallando las características de cada uno de 

ellos y sus maridajes, posteriormente se entablo un pequeño 

dialogo contestando directamente a los presentes cuestiones 

más concretas principalmente sobre sus características 

organolépticas.

Mediterránea Gourmet Olive Oils S.L, proyecto de 
comercialización conjunta de  doce cooperativas
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

A 
mediados del mes de Enero, el Subsecretario, 

director y subdirectora General de la Conselleria 

de Agricultura de la C.V., mantuvieron una reunion 

en La Font de la Figuera con varios presidentes de las 

cooperativas participantes en el proyecto, entre ellas la 

Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.,los representantes 

de la Conselleria querían tener un contacto directo con 

gestores del proyecto que se inició hace cinco años con 

importante apoyo económico en inversiones de la misma 

para las cooperativas participantes, con el objetivo de 

mejorar la calidad en el proceso de extracción del aceite 

y servir de “punta de lanza” en la comercialización de los 

aceites producidos, es un proyecto trasversal ya que las 

cooperativas  participantes en el mismo son de las tres 

provincias de la Comunidad Valenciana, siendo  su objetivo 

principal la exportación, se les explicaron los objetivos  de 

venta conseguidos y paises a los se ha llegado nuestros / 

Méjico/China/ E.E.U.U. y Europa entre otros, se trata de un 

proyecto de largo recorrido que la Conselleria esta dispuesta 

a seguir apoyando  en los próximos años a través de las 

cooperativas participantes.

Estem amb tu.
Des de fa un any a les noves 

instal·lacions, edifici municipal del 
Mercat, planta 2
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La Cooperativa Agrícola presente en la semana cultural de 
celebración del 40 aniversario del IES Padre Vitoria de Alcoy, 
con una conferencia bajo el título “Aprenent, experimentant”
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

E
l lunes 06/02 en el salón de actos del IES Padre Vitoria 

de Alcoy, el ingeniero agrónomo de la Cooperativa 

Gaspar Beneito dio una conferencia a los alumnos y 

profesorado de los siguientes grados: Cicle formatiu basic 

en AGROJARDINERIA  y COMPOSICIONS FLORALS, Cicle 

formatiu grau mitja OPERACIONS DE LABORATORI, Cicle 

formatiu de grau superior LABORATORI D` ANALISIS I 

CONTROL DE QUALITAT, Grau mitja en JARDINERIA  Y 

FLORISTERIA  Grau Superior en EDUCACIO Y CONTROL 

AMBIENTAL , bajo el título “Varietats d´oliveres de la 

Comarca del Comtat y caracteristiques dels olis de la 

Cooperativa de Cocentaina”. 

Ante un salón de actos lleno de futuros profesionales del 

sector ambiental, en total asistieron más de 100 alumnos 

con edades comprendidas entre 16 y 50 años debido a 

la diversidad  de alumnos de la formación profesional, 

Gaspar Beneito les mostro en primer lugar mediante 

paneles expositivos todas las diferentes variedades de 

olivos comúnmente cultivados en la comarca asi como 

características de producción y organolépticas de cada una 

de ellas, con posterioridad explico los aceites producidos 

en la Cooperativa, nuestros monovarietales, coupages, 

premiums y a continuación se hizo una cata  insitu de los 

mismos donde alumnos y profesores pudieron departir 

y tener un feedback muy positivo al descubrir el mundo 

del aceite y apreciarlo mucho más  asi como catarlos  en 

animada charla  con Gaspar sobre las diversas sensaciones 

en cada uno de ellos.

Desde la cooperativa siempre estamos dispuestos y 

tenemos las puertas abiertas a mostrar a escolares y adultos 

las características que para la salud tiene el consumo de los 

aoves y que conozcan un producto natural y característico 

producido en nuestra comarca, mostrar la historia de la 

cooperativa que  cumple 106 años, y a la espera de tener 

operativo nuestro museo del aceite para poder mostrar todo 

el proceso hasta llegar al ”oro líquido”.
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El campanar de Santa Maria es queda orfe de quatre campanes
Redacció. Fotos: Inma Ribelles. Paco Sempere

U
na gran expectació i també curiositat: el dijous 16 de 

febrer, una grua gegantesca es disposava a baixar 

quatre de les sis campanes que revolten al campanar 

de Santa Maria, sens dubte imatge emblemàtica de la 

vila cristiana de Cocentaina dels anys 1700 i que segueix 

emergint altiu i ferm en el nucli antic més de 300 anys 

després. El motiu, la restauració de tal torre de la façana de 

l’Església de Santa Maria, restauració parcial del campanar 

gràcies a una subvenció de la diputació d’Alacant i als 

feligresos de la parròquia i contestans i contestanes que no 

han dubtat en col·laborar de la manera que se’ls ha demanat 

per a fer possible la restauració del campanar i de quatre 

de les seues sis campanes.

L'església de Santa Maria de Cocentaina es va fundar 

en el segle XIII, va ser reconstruïda en el XVI i reedificada 

en 1666 en estil barroc, comptant amb obres de reformes 

i ampliacions dels segles XVIII i XIX. La torre campanar és 

de cinc cossos rematats mitjançant ornamentacions amb 

pinacles, pilastres estriades i fulles d'acant. La primera 

fase de la restauració consistirà en la part més l'altra de la 

torre (del rellotge cap amunt) adequant la terrassa de les 

campanes i impermeabilitzant-la perquè l’aigua no es filtre. 

Inclou també la neteja de la veleta que corona el campanar i 

la neteja de tots els sillers que componen la part alta, llevant 

la vegetació que ha sortit, fins i tot una olivera a la part de 

les campanes dels quarts i les hores (la zona més elevada).

Aprofitant la restauració de la torre, des de la parròquia 

es va decidir intervindre també en les campanes, en quatre. 

La de Santa Bàrbara o els quarts que és la més antiga que 

conservem, data de 1766 i és la que corona el campanar, la 

de Sant Jordi o les hores de 1807 i les dues campanes de 

la terrassa del campanar, la que mira al Pla de la Font i la 

que mira al castell, campanes de volteig i que corresponen 

a 1940 i a 1984, i tenen la denominació de San José i Maria 

Ascensió; la intervenció en aquestes dues és totalment 

diferent, ja mentre que en les dues primeres es procedirà 

a una neteja exhaustiva, aquestes dues presenten badalls 

que dificulten el seu toc, així doncs, es refondran mantenint 

això sí, les inscripcions i demés ornamentancions.

La campana de la Mare de Déu (què és la que mira a la 

plaça de l’Església) i la de Sant Hipòlit que escoltàvem durant 

el confinament cada migdia i que mira precisament cap a 

la porta de Sant Hipòlit seguiran tanyent i esperant també 

a una futura restauració, sobretot de neteja i modernització 

de revolteig, però serà en una altra fase.

Experts en campanes, van estar dijous 16 de vesprada 

baixant aquestes històriques campanes, mentre la gent 

mirava atònita aquest espectacle únic i que no s’havia vist 
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fins ara. Es va aprofitar també per a fer-se fotos i amb les 

xarxes socials, immortalitzar el moment.

Ben aviat començaran a posar-se les bastides per a 

encetar el procés de la primera fase de la restauració  de la 

torre campanar amb un cost aproximat de 70.000 euros, 

dels quals 40.000 seran aportats, una vegada finalitze 

l’obra, per la Diputació d’Alacant, una obra que ha d’estar 

conclosa en tres mesos aproximadament. Per la seua banda, 

les campanes es sotmetran al seu procés de restauració, 

renovació i afinació amb un cost aproximat de 17.000 euros 

dels que també es farà càrrec la parròquia.  La restauració de 

les campanes es durà a terme per l’empresa Restauración 

de campanas - Electro Recamp S.L. 

Han sigut moltes les iniciatives que des de la parròquia 

s’han fet per recaptar diners per a tal fi i que seguiran fent-se, 

agraint com no, la col·laboració de la gent que li té estima 

al seu patrimoni i a un dels símbols de la Cocentaina dels 

segles XVI.

José Alberto Cortés serà el pregoner de la Setmana Santa 
contestana
Merce Agulló serà l’encarregada d’elaborar el cartell 
Redacció

E
l passat mes de gener, la junta central de confraries 

de la Setmana Santa contestana feia públic, a través 

d’un comunicat, les dues persones encarregades 

d’anunciar-nos i preparar-nos per a viure els dies previs a la 

Pasqua de Resurrecció, una per mitjà de la paraula i l’alta 

per mitjà de la imatge.

L’advocat contestà i director del Marq, José Alberto Cortés 

serà el pregoner, mentre que l’artista i ceramista contestana 

Mercè Agulló realitzarà el cartell anunciador, dos contestans 

molt vinculats a l’arxiconfraria del Santíssim Sagrament, ens 

enguany d’organitzar la Setmana Santa contestana.

Tot i que hi ha una junta central de confraries on es treballa 

per la continuïtat i bon fer dels actes comuns (processons, 

via crucis, horaris...) sempre n’hi ha una que és la que 

té la missió d’organitzar els actes previs a la passió, mort 

i resurrecció de Jesús. En aquest 2023, l’eina li toca a 

l’Arxiconfraria del Santíssim Sagrament.

Aquesta Arxiconfraria del Santíssim Sagrament, té el 

seu origen en una butla emesa pel Papa Gregori XIII el 6 

d'agost de 1573 i confirmada pel seu successor, Sixt V, el 

30 de març de 1587, data oficial de fundació, en la qual 

se li autoritza a ser instaurada a Cocentaina, unida a la 

Confraria Sacramental de Santa Maria “sopra Minerva” de 

la ciutat de Roma i que es conserva en l'arxiu parroquial: 

“… se li concedeix a la Comunitat i homes de la ciutat de 

Cocentaina, de la diòcesi de València, de la mateixa Confraria 

del Santíssim Sagrament situada a l'església major de la 

Vila …” atorgant-se-li al mateix temps unes certes gràcies 

i indulgències, per a tots els fidels que complisquen amb 

els preceptes i obligacions relacionades amb el culte al 

Santíssim Sagrament.

La imatge titular d'aquesta confraria representa a Jesús 

mort sobre la roca on va ser soterrat. Un gran llenç blanc 

cobreix la roca i la nuesa de Jesús i tres claus, als seus 

peus, ens recorden la crucifixió. És obra de l'artista contestà 

Vicente de Paul Agulló Sanchis. Cal destacar també que 

aquesta imatge processiona dins d'un sepulcre d'altíssim 

valor, tallat completament en fusta i coronat per una Custòdia 

amb el Santíssim Sagrament, en clara referència al caràcter 

Sacramental d'aquesta Arxiconfraria. A més d'aquesta 

imatge, la confraria custòdia també les imatges de la capella 

dels dolors que representen un calvari amb Jesús mort en 

la creu, sant Joan i la Verge Dolorosa. En la fornícula inferior 

se situa una altra imatge de Crist Yacente. Totes elles són 

dels tallers “L'art cristià” d'Olot, dels anys 40 del segle XX.

La presentació i del cartell serà el dissabte 11 de març al 

temple parroquial de Santa Maria, a les 20h. Destacar també 

que el dissabte 1 d’abril i amb el teatre del Patronat, de nou 

Cocentaina albergarà la macro obra: La passió pels carrers 

de Cocentaina i ja diumenge 2 d’abril celebrarem el Diumenge 

de Rams amb la Missa interparroquial al Pla.

Tanmateix, des que va arrancar la Quaresma amb el 

dimecres de cendra, tots els divendres s’hi han realitzat les 

diferents oracions amb les confraries corresponents. Jesús de 

l’hort, Dolorosa, Natzareno, Crist dels llauradors i Ecce Homo.

La Setmana Santa es viurà des del Dijous Sant (6 d’abril) 

fins Diumenge de Resurrecció (9 d’abril).
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El Museu Camilo Sesto incorporarà el llegat de Pepito Sanz

E
l Museu de Camilo Sesto, que està en procés 

d'adequació per a la seua futura posada en marxa, 

incorporarà el material aportat per Pepito Sanz, i que 

la seua família ha acordat donar per a poder tindre més 

documentació sobre el cantant alcoià més internacional.

Pepito Sanz, que va morir el mes d'abril del passat any, 

va ser un gran divulgador de la música de Camilo Sesto en 

la seua emissora de ràdio coneguda popularment com a 

‘Ràdio Pepito’. A més treballava en Discos Ritmo.

Abans de la seua defunció, Sanz es va posar en contacte 

amb el regidor de Cultura, Raül Llopis i li va comunicar 

que volia donar tot el seu material per al Museu de Camilo. 

Va morir abans de poder formalitzar la donació. Els seus 

familiars han dut a terme aquest gest.

Respecte al material cal ressaltar que a més de discos 

amb el mateix segell de Discos Ritmo, revistes, pòsters 

o fotografies personals, s'inclou correspondència amb el 

primer club de Fans creat de Camilo Sesto, així com uns 

altres que va haver-hi al llarg de tot el territori espanyol.

Així mateix, també s'està procedint a digitalitzar la fonoteca 

de ‘Ràdio Pepito’, un material que inclou entrevistes i 

converses personals amb Camilo Sesto i que en un futur es 

podrà incorporar al museu.

“Vull agrair a la família que haja donat tot aquest material, 

la gent se sorprendrà amb els enregistraments en les quals 

podrem escoltar a Camilo en un to totalment distés. També 

hi ha material molt curiós com cartes i postals amb el seu 

primer club de fans. Camilo Sesto tindrà el Museu que 

mereix, amb el material donat per aquest, l'aportat per 

Pepito i el que custodia el Club de Fans de Camilo Sesto 

d'Alcoi, que està fent una gran labor sent un dels espais més 

visitats pels turistes que venen a la nostra ciutat”, afirma el 

regidor de Cultura.

En el museu s'exposaran objectes permanents, com és 

el cas dels discos d'or i platí i diferents distincions. També 

es destinaran diferents espais per a anar reemplaçant els 

materials que té depositat l'Ajuntament per part del propi 

artista (més de 800) sumant els diferents objectes donats, 

fons fotogràfics, materials personals, etc. Així mateix 

s'incorporaran els materials que custodien el Fans Club 

d'Alcoi i el de Pepito Sanz. En total hi haurà més de 2000 

objectes.

El museu tindrà un total de 300 m², comptarà amb un 

primer espai de recepció amb un espectacle audiovisual i 

alguns materials personals. Allí estarà l'accés a la botiga amb 

un espai de “marxandatge” generat amb imatges, logotips 

i fotografies de Camilo Sesto i avalats amb el vistiplau de 

l'hereu i els seus representants legals.

Es podrà visitar un espai amb diferents etapes de la seua 

vida. La més personal i des de la infància fins al seu pas 

pel rock en la joventut i la seua època de fama i fama. En 

tots aquests espais es podran veure materials personals, 

vestuaris i altres objectes que seran mostrats. Aquest 

material es posarà en context amb totes les portades dels 

seus discos i singles que podran mostrar la seua trajectòria.

Aquest espai suposarà la connexió perfecta per a tancar 

la ruta Camilista. Visitar el seu museu i el mausoleu on 

descansen les seues cendres. Serà un nou espai cultural 

NP Alcoi

que se suma a aquesta zona: IVAM CADA Alcoi, La Capella 

i la Pinacoteca Alcoiana.

Actualment s'està duent a terme la primera fase de les 

obres d'adequació que suposarà la rehabilitació i millora de 

l'edifici, actuant en qüestions com la seua consolidació i la 

millora de l'accessibilitat, també es resoldran els problemes 

de salubritat en la coberta i s'actuarà en l'estabilitat dels 

elements estructurals existents. Inclouran una millora 

aportada per l'empresa actuant en les bigues del faldó de la 

coberta al pati. El termini d'execució és de 9 mesos a partir 

de la formalització de l'adjudicació que va ser el passat 

21 de setembre. Aquesta actuació va ser adjudicada per 

185.691,62 euros.

Seguit a aquestes obres es durà a terme una segona 

intervenció de rehabilitació energètica, instal·lació d'ascensor, 

instal·lacions elèctriques, instal·lació de climatització i 

acabats com a portes, finestres i altres, així com sanitaris i 

lavabos. Aquestes actuacions són finançades al 80% pels 

Fons Europeus, en concret s'han aconseguit 1,6 milions de 

les Ajudes Específiques del Pla de rehabilitació d'edificis 

públics millorant l'eficiència energètica que serviran per a 

aquest projecte i per a la Pinacoteca Municipal que albergarà 

obres de la pintura alcoiana de finals del segle XIX i del segle 

XX, i estarà en El Camí 38-40.

Aquest vídeo podem veure el contingut del futur museu. 

En un vídeo que va ser presentat en FITUR:  https://youtu.

be/s3_GKyIoM7U 
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Ropería Ximo de Cocentaina en el carnestoltes de República 
Dominicana
Redacció

L
'empresa Ropería Ximo dedicada al disseny de vestits 

de Moros i Cristians a Cocentaina va obrir el 6 de febrer 

la desfilada principal de la celebració de la ciutat de 

Santo Domingo.

A proposta del Ministeri de Cultura de la República 

Dominicana aquest negoci familiar de quasi mig segle 

d'història va vestir dues esquadres dels Moros d’Alqueria 

de Castelló de la Plana amb dos vestits diferents. 

El carnestoltes dominicà constitueix la festa més important 

del país i la més transcendent per a elevar la cultura popular amb 

un sentit "de llibertat i identitat". Alguns historiadors daten els 

inicis de la celebració en 1520, en l'època colonial espanyola.

Altres estudis assenyalen que els primers actes vinculats 

al carnestoltes a República Dominicana van poder haver-se 

donat durant una visita de Fra Bartolomé de les Cases en 

la qual els pobladors es van disfressar de Moros i Cristians.

De fet, ací podria residir l'origen de la invitació a la 

celebració per part del màxim òrgan cultural del país. De fet, 

és la segona vegada que l'empresa vestirà una esquadra per 

a lluir els fils daurats, el vellut, els serrells i els turbants per 

l'avinguda George Washington de Santo Domingo, ja que va 

ser en 2014 quan van rebre la primera crida.

Ximo Pascual, ha assegurat que "portar el nom de Cocentaina 

per mig món ens dona l'oportunitat de conéixer altres cultures 

i tradicions" i ha afegit que "al mateix temps podem mostrar els 

vestits que confeccionem nosaltres des de fa quasi 50 anys".

Quan es desfila, la música forma part del 50% de 

l'espectacle, per la qual cosa totes dues esquadres van 

desfilar amb les marxes "Guàrdia Galifiana" i "Als Berebers" 

de José Pérez Vilaplana, "Ropería Ximo" de Francisco Valor 

i "Buscant un bort" de Gustavo Pascual interpretades per 

músics dominicans. "

Amb la invitació al país del Carib és la quaranté novena 

vegada que els vestits de la Ropería Ximo ixen a recórrer el 

món, ja que han sigut presents fins a 11 països.

La primera vegada va ser a Alemanya, en el fira 

internacional de Turisme de Stuttgart. A França han passat 

per Llemotges, Villefranque, Niça, París i fins a Disneyland 

en dues ocasions. La ciutat de Capua i Caserta a Itàlia, 

Bucarest a Romania i Tànger al Marroc també han pogut 

descobrir els teixits de ras de les filaes mores.

Creuant l'oceà Atlàntic, els vestits han viatjat fins a Cuba, 

Colòmbia, Panamà, Bolívia i Veneçuela. També han visitat 

Xina, concretament, Hong Kong l'any del porc.
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Cocentaina presenta el seu III Congrés Anual Fira Tots Sants
Comunicació Fira de Cocentaina

C
ocentaina ha presentat aquest matí l'III Congrés Anual 

Fira de Tots Sants, que es desenvoluparà durant tres 

jornades, del 21 al 23 de març de 2023, comptant amb 

un variat programa dirigit als diferents sectors i professionals 

presents en el tradicional certamen, des del sector educatiu; 

amb universitats, cicles formatius i postgraus, passant pels 

propis expositors oficials, fins a la gestió i organització de 

l'esdeveniment.

Es tracta d'un congrés obert al públic interessat, tan 

sols és necessària inscripció, que ja està disponible per 

a descarregar i emplenar en la pàgina web de Fira de 

Cocentaina: www.firadecocentaina.org 

Segons ha destacat Eugenia Miguel, regidora de Fira, “és 

una tercera edició en la qual ja es consolida de manera clara 

els diferents sectors interessats a millorar i aprendre sobre 

l'organització d'un esdeveniment com la Fira de Cocentaina. 

Va néixer fa tres anys, en plena pandèmia i a demanda dels 

propis expositors que veien necessari un espai on aprendre 

a fer més atractiu l'esdeveniment i poder intercanviar 

experiència fora dels propis dies de Fira”.

Per a l'alcaldessa, Mireia Estepa, “resulta important poder 

destemporalitzar la Fira, que tinga presència i recorregut 

tot l'any i no únicament els dies de l'esdeveniment. Oferir 

recursos de formació per a professionals i interessats en la 

matèria, com els que es presenten per al congrés o d'oci 

i diversió com els que s'estan programant per al Mig Any 

que serà al maig. D'altra banda, les institucions públiques 

tenim la responsabilitat de treballar cap a l'obtenció de fires 

innovadores, justes i respectuoses amb el medi ambient”.

Mayte Rubio, experta en la gestió del talent, employer 

branding, estratègies i polítiques de recursos humans i RSE, 

és per segon any, la coordinadora del Congrés. Ha explicat 

aquest matí als presents el programa previst per a aquesta 

tercera edició:

DIMARTS, 21 DE MARÇ. JORNADA D'EMPRENEDORIA I 

UNIVERSITATS

09.30 h. Benvinguda i obertura del congrés. A càrrec de 

l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa i la Regidora de 

Fira, Eugenia Miguel.

10.00 h. DEL CURRÍCULUM A LA MARCA PERSONAL 

PROFESSIONAL

Rubén Montesinos. Consultor, formador i speaker en 

matèria de Recursos Humans (Institut Employer Brànding).

La teua marca personal és la imatge que projectes, 

com et perceben els altres professionalment, quines 

característiques i valors transmets, què eres capaç de fer, etc 

Però també és part de la teua marca personal, com parles, 

amb qui et relaciones, què publiques en les teues xarxes, 

TOT forma part de la teua marca personal.

De fet, encara que no t'ho hages plantejat, tu ja tens una 

marca personal...

11.30 h. PAUSA CAFÉ

12.00 h. ROBÒTICA SOCIAL

Isidro Fernández. CEO de Bumerania Robotics, 

Intel·ligència artificial al servei de les persones.

Com la robòtica interactua i es comunica amb humans o 

altres agents físics autònoms seguint comportaments socials 

i regles associades a la seua funció.

DIMECRES 22 DE MARÇ. EXPOSITORS OFICIALS

09.00 h. Benvinguda i obertura la segona jornada del 

Congrés. A càrrec de l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa i la Regidora de Fira, Eugenia Miguel.

09.30 h. MÀRQUETING FIRA DE TOTS SANTS

Miriam Agulló. Especialista en Màrqueting Digital (MMDI)

Per a triomfar en la fira és important parar atenció a tots 

els detalls, per mínims que resulten. Perquè és clar que 

encara que la teua cartera de productes siga la bomba, el 

teu pla de màrqueting és importantíssim.

Les millors idees de màrqueting que has de posar en 

pràctica en la teua pròxima Fira de Tots Sants.

11.00 h. PAUSA CAFÉ

11.30 h. DISSENY I CREACIÓ D'ESTANDS I ESPAIS 

D'EXPOSICIÓ

Cesar Vilaplana. Dissenyador gràfic, Interiorista, Il·lustrador 

(Dosmasdos Dissenya).

Construir un estand creatiu, organitzar un esdeveniment 

innovador està marcant un punt d'inflexió reorientant-se cap a 

la productivitat i publicitat per a aconseguir nous clients en el 

seu pas per les fires sense descurar la seua imatge corporativa. 

13.00 h. ORGANITZACIÓ FIRA DE TOTS SANTS 2023

Taula Redona

-Departament de Fira (Format 2023).

-Activitats (il·luminació, accessibilitat, riscos laborals).

-Recollida i gestió de residus.

-Seguretat: accessos, seguretat nocturna. 

DIJOUS 23 DE MARÇ . ORGANISMES I ENS ORGANITZADORS

09.30 h. Benvinguda i obertura la segona jornada del 

Congrés. A càrrec de l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa i la Regidora de Fira, Eugenia Miguel.

La importància d'una bona gestió en l'organització de fires 

comercials locals i el coneixement de les eines disponibles 

per a això. Els organismes públics han de treballar cap a 

l'obtenció de fires innovadores, justes i respectuoses amb 

el medi ambient.

Juan Puchalt. Secretari general de l'Associació de Fires 

Espanyoles (AFE) i Professor ESIC Business & Màrqueting School

10.00 h. La creació d'un projecte firal.

11.00 h. PAUSA CAFÉ

11.30 h. Àmbits en els quals podem innovar en la gestió 

de les fires comercials locals.

12.30 h. Els ODS aplicats a l'organització i desenvolupament 

de les fires comercials locals.
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Els Nanos es preparen per a traure la seua veu en any 
electoral
Redaccció

L
a Festa dels Nanos, es desenvolupa tots els anys en 

Cocentaina. La festa té lloc 21 dies després del dimecres 

de cendra. En aquest 2023, com han pogut veure al 

cartell de la portada, la Festa dels Nanos serà el 15 de març.

La nostra Festa dels Nanos no té un origen clar. No s'han 

trobat documents que li atribuïsquen un origen concret. 

La festa s'ha mantingut gràcies a la transmissió oral dels 

veïns i veïnes del barri alt de Cocentaina, que varen rebre 

una distinció per tota eixa llavor de manteniment i fer viva 

cada any, la veu dels Nanos en la que va ser la I gala Vila 

de Cocentaina.

La festa va sorgir com a manera de crítica per a denunciar 

diferents situacions socials injustes que es donaven en la part 

alta de la vila, en l'antic raval moro. Servia aquesta festa per 

a criticar a les autoritats o a qui exercia el poder. Era l'única 

forma d’expressió pública de què es disposava al llarg de 

l'any per a criticar als caps, a les autoritats o als qui foren 

sense perill a les possibles conseqüències.

Aquesta curiosa tradició consisteix a col·locar als carrers 

del barri, diferents ninots fets de drap: els Nanos. Els 

Nanos solen tindre una altura d'un metre aproximadament 

i van acompanyats d'un cartell que denuncia situacions o 

personatges concrets. Se solen col·locar recolzats en la paret 

de les cases o en ple carrer.

Des de la regidoria de Tradicions i amb la col·laboració 

d’entitats com el Guaret o la colla Mal Passet o el grup de 

danses Cocentaina, es treballa per a que aquest dia siga 

festiu i ens convide a passejar-nos per la zona del raval, 

zona de carrerons estrets i encantadors que el dia 15 de 

març, s’ompli de visitants que tenen curiositat per saber per 

on aniran les crítiques d’eixos ninots que des de fa un any 

romanen a les terrasses o locals de les cases.

Tanmateix, el diumenge anterior s’ha organitzat un taller 

de Nanos i una dansà. Es tracta d’una activitat oberta a tot el 

poble: grans i menuts amb l’única finalitat de que fem nostra 

la festa dels Nanos, recordem, festa que té la denominació  

d’Interés Turístic local. En el taller, que començarà a les 10h 

del matí al carrer santíssima Trinitat,  s’elaboraran Nanos que 

després formaran part del recorregut i les visites del proper 

15 de març. I unint tradició amb música i folklore, de la 

ma de la colla Mal Passet i del grup de danses Cocentaina  

i l’escola de danses del Convent, s’oferirà un taller per 

aprendre a ballar la típica dansà de Cocentaina. Serà a les 

12:30h en la placeta Sant Pere. Després, i al més pur estil 

faller, es farà la crida i la treta i la dansà dels Nanos en la 

que hi participaran tots els que han pres part d’aquest taller 

de dansa.

Des de la regidoria de tradicions Paqui Ruiz animava a 

tota la gent a acudir i compartir aquest diumenge festiu 

“sabem que tenim mil activitats, però aquest és un dia molt 

nostre. Es molt divertit aprendre a fer Nanos i millor encara 

que la nostra elaboració forme part del dia dels Nanos. Serà 

un dia on a més, la música tradicional i les castanyoles 

ens convidaran a compartir la festa de carrer. Dinarem de 

cabasset i pense i estic segura, que és un bon preàmbul per 

a celebrar el dia dels Nanos. Tant de bó els veïns i veïnes de 

Cocentaina s’animen a compartir aquesta jornada del taller 

de Nanos i dansada. Sí que voldria, des d’aquesta regidoria 

de tradicions agrair a tots els grups que sumen i treballen 

per a que la festa dels Nanos continue viva i per a què el dia 

15 tingam una jornada festiva i carrer: a la colla Mal Passet, 

Garbera cultural El Guaret, grup de danses Cocentaina, 

escola de danses d’adults El Convent, barri Sant Hipòlit, 

grup taller de Nanos i les mestresses de casa”.

Però la festa dels Nanos té encara més activitats al 

voltant i és que el dijous 9 de març hi haurà també una 

xarrada al voltant del nostre folklore danser “les seguidilles 

de Cocentaina en el context del ball tradicional valencià” a 

càrrec de Joan Antoni Cerdá Mataix.

Activitats per a recuperar i enfortir eixes arrels del ball i la 

festa de carrer que Cocentaina ha tingut i que sens dubte, 

formen part de la nostra història. A dia de tancament de 

revista ens assabentàvem també, que el poble ha recolzat 

la proposta de recuperar els cabuts en els pressupostos 

participatius (en parlarem i ampliarem la notícia en l’edició 

pròxima de la revista Cocentaina. El Comtat), aquest fet ens 

alegra i demostra que Cocentaina no oblida i que busca eixes 

arrels que ens fan ser un poble únic i diferent.

Ja el dia 15, Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El 

Comtat estarem acompanyant-los per tal de dur-los la veu 

dels Nanos, estem en any electoral així que més o menys 

ja podem entreveure els temes principals...no ho obliden!!! 

El 15 de març, els Nanos ens esperen!!
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Els centres educatius tornen al carrer celebrant carnestoltes
Redacció. Fotos: Paco Sempere

C
arnestoltes moltes voltes, Nadal de mes a mes, Pasqua 

totes les setmanes, Quaresma no vingues més.

I així, després de tres anys de silenci, les carnestoltes 

han tornat amb força al carrer i ho han fet amb el suport de 

la regidoria de tradicions qui no ha dubtat en facilitar les 

coses perquè tothom puga viure i disfrutar d’una vesprada 

de bogeria carnestoltesca.

Tot i que cada centre educatiu de Cocentaina va tindre una 

setmana de consignes i activitats, sens dubte, la festa gran 

de les carnestoltes es va viure divendres 17 de febrer. A partir 

de les 16:30h, tant el Real Blanc, com el Sant Joan Bosco, 

el convent dels Pares Franciscans i la guarderia municipal 

van tindre música: les xarangues de les bandes de música 

locals, una batucada i la colla Mal Passet anaren ambientant 

als presents que amb les millors disfresses es prepararen per 

des de la part alta del Passeig, començar la desfilada més 

boja i divertida de tot l’any. De manera puntual, a les 17h el 

Passeig es va convertir en una passarel·la de disfresses: vam 

veure mags, personatges de dibuixos animats i de sèries de 

televisió, superherois, animalets...i un sense fi de disfresses 

molt ben elaborades i que foren la delícia dels pares i iaios 

que eixiren a veure la desfilada.

La festa va seguir al Pla i és que des de la regidoria de 

Tradicions es va voler premiar la fidelitat dels participants i 

recuperar així aquestos dosanys en els quals, les carnestoltes 

s’han vist emmudides per culpa de la pandèmia. Al Pla hi va 

haver música per a ballar i amb la inestimable col·laboració 

de les mestresses de casa, hi va haver berenar per a tot 

aquell que anara disfressat.

Paqui Ruiz, regidoria de tradicions es mostrava molt 

contenta “després de dos anys ja ens tocava eixir i disfrutar 

de les carnestoltes, ara ve la Quaresma, un temps més seriós 

i, per tant, avui disfrutem que bé ens ve a tots. Vull agrair la 

sempre bona col·laboració de les mestresses de casa, de 

les dues bandes i la colla Mal Passet així com de tota la gent 

que ha volgut eixir i participar de les carnestoltes, espere 

que ho hagen passat bé i que seguisquen participant en les 

tradicions del poble.”

Com bé diu Paqui, amb el Dimecres de Cendra 

començarem la Quaresma, un temps de reflexió i conversió, 

un temps per preparar-nos per a celebrar la Pasqua i 

un període marcat a Cocentaina, perquè just a meitat 

Quaresma, seguirem parlant de tradicions, una de les més 

arrelades al poble i de les úniques de les nostres comarques: 

La festa dels Nanos que serà el dimecres 15 de març i de 

la que en aquesta mateixa revista els parlarem.

Però els deixem un recull de les imatges del que han 

sigut aquestes carnestoltes, imatges cedides pel gran 

col·laborador i amic Paco Sempere a qui li agraïm la seua 

disposició.
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Després de tancar el 2022 amb l’assemblea ordinària, 
vam arrancar el 2023
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l passat dia 1 de febrer el Fòrum vam celebrar 

l'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 2022, bona participació 

en temperatures baixes i molts llocs on poder participar, 

dins d'aquestes consideracions el Fòrum és una entitat 

viva, el 2022 s'han produït 6 alts i 1 baixa. Gràcies per la 

participació.

L'aprovació i la gestió de la junta del 2022. Destacant que 

l'any 2022 ha estat un any important per al Fòrum, per a 

la realització de les I Jornades de Memòria Democràtica de 

l'Alcoià i Comtat. Pas a Pas anem fent-se el lloc que ens 

pertanys en aquesta societat, que l'oblit i la por, a estat entre 

nosaltres massa dècades.

La participació més destacada va estar en la realització 

de la programació per al 2023, la proposta de la Junta va 

ser ampliar en les aportacions de l'assemblea.

-Continuarem amb l'ADN del Fòrum, treballant al Banc 

de la Memòria Oral, per contribuir a mantenir viva la història 

oblidada i emmudida, continuar la tasca de fomentar 

l'estudi, la recerca i la difusió dels fets vinculats amb la 

memòria històrica i democràtica, augmentat els nostres 

arxius documental.

-Continuant donat a conéixer la unitat didàctica i la web 

del projecte “NO OBLIDEM”, fent reunions amb professorat 

de les nostres comarques i amb altres col·lectius.

-El 2023 siga una realitat el col·locar el monument a les 

víctimes del Franquisme i la Guerra Civil, per reivindicar 

la memòria d’aquelles que lluitaren per la llibertat i la 

democràcia.

-Insistirem en realitzacions d'actes juntament amb 

associacions o col·lectius perquè s'implique a la societat 

la M.D. Tenim programat juntament amb el col·lectiu 8 

de Març, als actes reivindicatius al voltant del 8 de març, 

en concret el 16 de març, al Centre Social, projectarem el 

documental «Bebés Robats» acompanyat d'una xerrada de 

l'associació AVA.

-Reivindicar la consolidació de la torreta de vigilància 

antiaèria de La Serreta, col·locant una placa informativa.

-Buscar el suport per part de les entitats públiques per a 

realitzar les II Jornades de Memòria Democràtica.

-En el 150é aniversari de la Revolució del Petroli. Realitzar 

una conferència i exposició al voltant dels fets històrics que 

es van produir en abril del 1873 en el Molí "Canti" d'Algars.

-RUTA PELS CARRERS DE LA COCENTAINA 

REPUBLICANA, Donar a conéixer la nostra història local, 

en el període de la II República.

-Conferència sobre l'emigració al Nord d'Àfrica, que 

molts veïns de Cocentaina i de les comarques van haver 

d'embarcar-se a l'Stanbrook i el Documental “L'últim tren 

de Bouarfa”.

-Hem participat membres del Fòrum a VII Marxa Integral 

La Desbandà, homenatge reivindicatiu de la Massacre de la 

carretera Màlaga-Almeria, més coneguda com 'la Desbandà', 

va ser un episodi tràgic de la Guerra Espanyola en què van 

morir milers de civils. Va succeir el febrer de 1937, uns dies 

després que les tropes franquistes començaren el seu atac 

definitiu contra la ciutat de Màlaga, una zona caracteritzada 

per tenir un fort moviment obrer durant la II República. 

Us passem l'enllaç de les etapes: https://ladesbanda.es/

cronicas-2023/

Els enllaços del Fòrum:

memoriahistoricacocentaina@gmail.com

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .

php?id=100063524680380

https://sites.google.com/view/frummhidcocentaina/

p%C3%A0gina-principal
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Període d’intensa solidaritat (20)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
a tardor de 1936, després de rebel·lar-se la part feixista 

de l’exèrcit, es va donar un canvi total de situació, sense 

altra opció més que la guerra. Especialment, en la part 

fidel a la República es va despertar una acusada sensibilitat 

solidària, no solament entre el veïnat, si no entre tota la 

societat. Naturalment en uns més que en altres. Sobretot, 

entre aquella societat que es va creure de debò que la 

República gestionaria una política social capaç d’acabar 

amb les greus desigualtats i privilegis que s’arrossegaven 

des del segle XIX.

Gran part de ciutadans donaren suport al nou règim per 

véncer l’intent feixista d’enderrocar la República. Malgrat 

el descontrol inicial del govern, tots volien anar a defendre 

Madrid o Andalusia com a llocs més vulnerables de la 

República. Cocentaina a més, va enviar una expedició per 

ferrocarril d’oli i d’aliments acompanyats per una comissió 

de regidors encapçalats per l’alcalde Juan Garcia.

Consideraven necessari que havien de defensar la 

República i guanyar la guerra; per això, sindicats, partits 

i republicans en general, responien disciplinadament les 

crides que feia el govern. Malgrat les dificultats econòmiques 

per adquirir armes i el bloqueig d’Europa per la no-

intervenció, tots feren una pinya per cobrir les necessitats 

de guerra. Precisament hui coneixem pels reportatges que 

trauen, els entrebancs que va tindre la República des del 

primer moment provocades per l’aparell feixista europeu.

Malgrat la no-intervenció i el clima europeu antidemòcrata 

que provocava Alemanya i Itàlia, no va impedir que 53 

països aportaren 35.000 voluntaris d’homes i dones per 

formar les Brigades Internacionals per auxiliar el govern 

de la República. A més, a Alcoi hagueren de improvisar 

un Hospital de Sang per atendre ferits de guerra que fou 

subvencionat per la solidaritat de Suècia i Noruega. És el que 

deien popularment «El Sueco» i el va inaugurar el Ministre 

Julio Álvarez del Vayo (1891-1975). Fou un exemple de 

solidaritat internacional.

A més, tota l’Espanya republicana es va oferir en acollir 

refugiats de guerra en els seus municipis. A Cocentaina 

arribaren a haver-hi una huitantena que estigueren en 

diferents llocs: el convent de frares, les masies de Ferrandis 

i de Mastec, a més de cases particulars on alguns d’ells 

es quedaren ací. El Ministeri de Guerra facilitava mestres i 

assistència allà on anaven. Però, no era prou i les fàbriques 

col·lectivitzades aportaven un percentatge entre empreses 

i treballadors. A més a més, les dones de sindicats i partits 

anaven pels carrers en una vidriola recaptant fons pels 

evacuats. Pels sumaris de represaliades, sabem que foren 

confiscats llits, llençols i vaixella d’algunes masies per 

donar allotjament a xiquets i xiquetes adolescents. Una 

infraestructura administrativa és la que s’encarregava 

d’aquest tema. El governador demanava als alcaldes les 

places que podia acollir per telègraf amb la indicació que 

fera arribar la mateixa petició als alcaldes de la comarca. 

Un ofici de l’alcalde de Benimassot al de Cocentaina diu 

que podrà rebre’n una dotzena. Per aquests detalls sabem 

que la gent es bolcava més enllà del que podia.

El Centre de Reclutament Instrucció i Mobilització (CRIM) 

que estava a la fàbrica de Serelles, se n’adona a l’estiu del 38 

que les eres estaven plenes de garbes de blat i oferix soldats 

per a batre. Per altra banda, una averia de la panificadora 

alcoiana, serà el col·lectiu de panerers de Cocentaina qui 

servisca el pa que necessita Alcoi.

L’any 1938, o potser abans, la guerra estava perduda i a 

més, s’havia arribat a un extrem desesperat. Escassejaven 

els productes pel bloqueig que provocava la guerra i és de 

bell nou l’exèrcit republicà qui oferix al grup escolar «Pablo 

Iglesias» cent dinars diaris a la població més vulnerable: 

xiquetes i xiquets. Sortosament encara queden algunes 

persones que usaren d'aquests dinars i ho recorden. A 

més, ens ajudarà sempre a recordar-ho la còpia d’un ofici 

de l’alcalde de Cocentaina a l’exèrcit donant les gràcies 

d’aquest menjador públic.

Després dels 85 anys que han passat, per treballs, 

investigacions i documents trobats, sabem dels esforços que 

feren Juan Negrin i altres republicans volen negociar una 

pau. Mai no van acceptar una rendició digna amb l’exèrcit 

Republicà. No van acceptar altra que no fos la humiliació 

incondicional.
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L’Ajuntament du diverses 
campanyes en marxa des de 
Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Què hem fet?

El 11 de febrer es va celebrar el Dia de l'arbre, activitat que 

ha sigut coordinada  amb el Centre Excursionista Contestà. 

Durant el matí de dissabte, un grup nombrós de participants 

van pujar al Refugi Les Foietes, i es va dur a terme una 

plantació  d'espècies autòctones,  aixi mateix  es va netejar 

i desboscar els voltants del refugi.

Febrer és un mes destinat a promoure accions al voltant 

de la Prevenció d'Incendis, després d'una experiència de 

plantar arbres, és el moment d'habilitar accions a favor 

del manteniment i la conservació del nostre entorn. S'ha 

programat una xarrada informativa sobre autoprotecció 

i prevenció d'incendis en edificacions que es troben en 

la zona urbà forestal amb menys de 500 m de superfície 

forestal, comptant amb la intervenció de l'empresa 

Intel·ligència Climàtica i el Col·legi de Geògrafs.

Què farem?

Durant el mes de març, un gest destinat a afavorir 

l'eficiència energètica: el 25 de març celebrarem l'Hora del 

Planeta. En aquesta campanya de repercussió mundial, ens 

sumarem a apagar una hora els llums dels edificis i dels 

llocs més emblemàtics del municipi 

Un símbol amb el qual volem recordar que la naturalesa és 

el sistema de suport vital del planeta, que ens brinda tot el 

que necessitem, des de l'aire que respirem fins a l'aigua que 

bevem i els aliments que mengem i que hem de defensar-la 

ara per a salvaguardar la salut del nostre planeta i, al seu 

torn, la nostra pròpia salut i benestar. 

Campanya reciclatge d’envasos de vidre - “Repte 

Mapamundi” -

Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de 

la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a 

Espanya, i el Consorci de Residus Terra i l’ Ajuntament 

de Cocentaina posen en marxa la campanya 'Repte 

Mapamundi', una iniciativa per a fomentar el compromís 

dels ciutadans amb el reciclatge d'envasos de vidre.
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Aquest repte, que es desenvoluparà entre l'1 de febrer i el 

31 de març, té com a objectiu superar la taxa de reciclatge 

de vidre de les localitats participants respecte al mateix 

període de l'any anterior. Per a contribuir a aconseguir 

aquest propòsit, Ecovidrio ha decorat en cadascuna de les 

poblacions un iglú amb la imatge de campanya que recull 

elements típics de les tres comarques a les quals presta 

servei el Consorci Terra: El Comtat i part de l'Alacantí i 

l'Alcoià.

Per al desenvolupament del concurs s'han establit tres 

categories en funció del nombre d'habitants de cada 

municipi. Cocentaina es troba en la categoria A a l'ésser un 

municipi de més de 10.000 habitants.

Els guanyadors de cada categoria seran aquells que major 

puntuació obtinguen atenent diversos criteris, com són 

l'increment dels kg de vidre respecte al mateix període de 

l'any anterior, la difusió que realitzen de la campanya i les 

activitats i iniciatives promogudes des dels municipis per a 

donar a conéixer el repte.

Als municipis premiats se'ls decoraran contenidors de 

vidre amb la imatge de la campanya adaptada amb un 

disseny exclusiu de la localitat.

Així mateix, 'Repte Mapamundi' inclou accions de 

dinamització i sensibilització ambiental durant els dos 

mesos de duració de la campanya. D'aquesta manera, 

els educadors ambientals de Ecovidrio visitaren el mercat 

dels dijous amb la 'Furgo Recorre Mundi' i fan parada, 

entregant bosses reutilitzables per al reciclatge de vidre als 

ciutadans i un miniglú exclusiu amb la imatge de campanya 

a l'ajuntament.

Repte Mapamundi, reciclar més i millor que l'any 2022 

i per a això necessitem de l'ajuda de tots els ciutadans 

que viuen a Cocentaina tirant al contenidor verd la major 

quantitat de vidre possible. Des de l'ajuntament s'ha donat 

difusió a la Campanya i s'està informant la ciutadania des de 

diverses àrees com SIC, Biblioteca, Taller d'Ocupació Activa 

Cocentaina, Radio Cocentaina, Medi Ambient...

Participa, és pel bé del planeta i per a tu.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”

Les festes de Moros i Cristians amb la campanya ‘La 
Reconquesta del Vidre

D
urant les Festes de Moros i Cristians es va realitzar la 

campanya “La Reconquesta del vidre”, promoguda 

per ecovidrio per a incentivar la conscienciació del 

reciclatge de vidre durant el període de festes i especialment 

des de cada Filà.

La Filà Gentils ha recollit el premi d'un dispensador de 

vidre exclusiu amb la imatge de la campanya per la seua 

implicació i correcte reciclatge de vidre durant les festes.

Enhorabona als Gentils i a la resta de Filaes per la seua 

implicació i participació. Continuem reciclant.
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XVII Setmana de la Joventut

V
os presentem aquest mes un avanç de la programació de la XVII Setmana de la Joventut que hem preparat. Després 

de l'obligada pausa per la COVID, tornem amb un fum d'activitats que esperem que vos agraden i, enguany ja sí, amb 

la tornada de la Fira de la Joventut. A les nostres xarxes socials (@cocentainajove) anireu trobant tota la informació 

detallada a mesura que s'acoste cadascuna de les activitats.

Començarem el dimarts 28 de març amb la representació teatral sobre el Segle d'Or per a alumnes de secundària i 

l'espectacle «Poesía y Memoria» amb música, teatre i poesia basat en l'obra de Federico García Lorca. Aprofundint en 

els més potents i famosos poemes de l'universal escriptor i acompanyats d'un trio de músics en viu i en directe, els actors 

ens acostaran a la figura del poeta amb una posada en escena molt entretinguda. Les representacions seran al Centre 

Cultural El Teular per a estudiants de Secundària i Batxillerat (assignatura de Llengua Castellana i Literatura), però amb 

accés gratuït també al públic interessat.

El dilluns següent, el dia 3 d'abril, tornarem al Teular amb el teatre en anglès també per als centres educatius amb dos 

obres adaptades per a l'alumnat de Primària i per a Secundària. 

Tornarem després dels dies festius de Setmana Santa i aprofitant les vacances escolars hem preparat 3 activitats per a 

totes les edats: el dimarts 11 d'abril tindrem una nova edició del Curs de Manipulador d'Aliments. Els curs serà a la Casa 

de la Joventut, en horari de vesprada, gratuït i amb places limitades.

El dijous 13, també per la vesprada i a la Casa de la Joventut, vos oferim un taller de BeatBox amb JULS, campiona 

d'Espanya d'aquesta modalitat d'interpretació musical. Aprèn com fer tots els sons d'instruments musicals amb la boca. 

Tancarem la setmana de vacances escolars amb una nova edició de la jornada de PaintBall que férem aquest estiu i que 

tant d'èxit va tindre. Serà el divendres 14 d'abril al recinte de la Fira per la vesprada i fins a la nit. 

I el dimarts 18 d'abril torna la Fira de la Joventut que enguany es realitzarà a l’IES Pare Arques i estarà oberta a altres 

centres educatius i també al públic interessat. Al llarg de tot el matí trobarem estands de les universitats valencianes, 

instituts amb oferta de formació professional i altres estudis, informació per a incorporar-se a l'exèrcit, a la policia o als 

bombers, entitats de voluntariat, laborals i associacions diverses perquè els joves coneguen totes les opcions educatives i 

associatives que tenen al seu abast a les nostres comarques.

Finalment, deixarem passar unes setmanes amb la Mare de Déu, les festes d'Alcoi i de Muro, i tornarem per a tancar 

la Setmana de la Joventut amb la PartyLan al pavelló del Poliesportiu: videoconsoles i simuladors d'última generació, zona 

per a campionat amb mòbils, espai LAN, xarrades, premis..., tot això t'espera el dissabte 20 de maig per la vesprada i fins 

a la matinada. Esteu atents a les xarxes socials on anirem detallant totes les inscripcions.  

Aprofitem per a informar-vos que la Casa de la Joventut torna a obrir «El Localet» ja des d'aquest mes de març, l'espai 

d'oci dels caps de setmana per als joves de Cocentaina. Divendres (de 17 a 20 h) i dissabtes (de 17 a 21 h) obrirem les 

instal·lacions de la Casa de la Joventut per a gaudir de nombroses activitats, de l'equipament disponible com el futbolí, 

videoconsoles, pantalla gegant, jocs de taula..., o simplement per a tindre un espai on estar amb els teus amics i amigues. 

Passa la veu i vine, t'esperem al «Localet»!
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Aula ciclista al tercer cicle
Ceip Sant Joan Bosco

E
l fet de que la nostra escola estiga reconeguda com a 

un centre promotor de l’activitat física i l’esport, ens 

permet participar en diferents programes esportius.

Aquest curs, ens hem decantat per Aula Ciclista, aquest 

és un projecte d'innovació educativa promogut per la 

Generalitat Valenciana i desenvolupat per la Federació de 

Ciclisme de la Comunitat Valenciana dirigit a xics i xiques 

escolaritzats en els cursos de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n 

de Secundària dels centres educatius de tota la Comunitat. 

El projecte Aula Ciclista sorgeix de la necessitat de fomentar 

un canvi d'hàbits que reduïsca l'ús dels desplaçaments 

contaminants pel medi urbà alhora que promoure l’ús de 

la bicicleta com la manera de mobilitat més sostenible i 

saludable als pobles i les ciutats, sensibilitzant als xiquets i 

xiquetes en la situació de Crisi Climàtica, reflexionant sobre 

els beneficis de la bici i abordant la normativa bàsica de 

circulació, reduint així les situacions de risc.

Quin objectius volem aconseguir amb aquesta pràctica

a) Gaudir de la bicicleta. 

 b) Usar la bici de manera quotidiana per a moure's per 

la ciutat.

 c) Aprendre a utilitzar la bici correctament i de manera 

segura.

 d) Conèixer les normes bàsiques de circulació. 

e) Promocionar el ciclisme com una activitat esportiva 

divertida i per a xics i xiques en edat escolar.

Al Bosco, hem pogut gaudir de diverses sessions:

Primera sessió de Sensibilització a les aules basada en 

preguntes i dinàmiques.

Segona sessió, Taller de Maneig de la Bici en les nostres  

instal·lacions.

Finalment, hem realitza un Itinerari Urbà guiat i conduït 

pels tècnics d'Aula Ciclista per a posar en pràctica l'après 

anteriorment. 

L'objectiu del itinerari és oferir una experiència real als 

menors en la qual modelar les seues creences i hàbits 

amb bicicleta, per fer-ho correctament, en unes condicions 

mínimes de seguretat i coneixent i respectant les normes 

de circulació, i tot això en presència dels tècnics federatius 

i del professorat.
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Viu la història: El projecte de divulgació històrica que 
apropa i motiva l’alumnat per conéixer el passat
Pablo León Vidal, professor

L
’alumnat de 1rESO del Col·legi Sant Francesc d’Assís 

de Cocentaina va realitzar el projecte educatiu 

VIU LA HISTÒRIA, una activitat dins l’assignatura 

de Ciències Socials que té com a principals objectius 

motivar l’aprenentatge i la curiositat històrica, millorar la 

competència lingüística  i conéixer algunes de les biografies 

més destacades de les cinc etapes històriques, utilitzant la 

dramatització com a recurs per transmetre la informació.

Agrupats en cinc equips corresponents a cadascuna de 

les cinc etapes històriques (Prehistòria, Antiga, Medieval, 

Moderna i Contemporània), els i les alumnes van investigar 

un personatge de l’època corresponent. Aquesta informació 

va ser compartida primerament a l’aula i després, coincidint 

amb el dia del Carnestoltes escolar, cada alumne/a es va 

disfressar i li va donar vida al seu personatge, clavant-se dins 

la seua pell, parlant a l’alumnat de Primària, relatant-los la 

seua vida i les sues experiències. Així, cada alumne/a va 

viure la història i la va transmetre als companys.

Acompanyats per Napoleón Bonaparte, l’alumnat de 

1rESO va representar els següents personatges: Andreu, 

Aitor, Joan D., Humbert i Tiago van representar un clan 

d’Homo Erectus i van explicar com era la vida al Paleolític 

i quins avantatges li va otorgar el domini del foc; Júlia, 

María M., Nicolás i Vicent van viatjar fins l’edat Antiga per 

representar a Hipatia d’Alexandria, Cleòpatra, Juli Cèsar 

i Tutankamon; Carla, Bruno, Celia, Leire, Marta i Andrea 

van viatjar fins l’edat Mitjana per representar a Sabine von 

Steinbach, Carlemany, Joana d’Arc, Christine de Pizan, 

Margarita d’Anjou i Leonor d’Aquitània; Jimena, Gerard, 

María F., Fidel i Berta van viatjar fins l’edat Moderna per 

reviure a Juana de Castella “La Loca”, Isaac Newton, Isabel 

la Catòlica, Leonardo da Vinci i María Pita; Miquel, Paula, 

Adrián, Aitana, Mateo, Joan M. i Esther s’han mantingut 

a l’edat Contemporània i han representat a Salvador Dalí, 

Isabel II, Albert Einstein, Frida Kalho, Nicola Tesla, Neil 

Armstrong i Marie Curie. 

Des del col·legi volem agrair la implicació de les famílies 

a l’hora de d’aconseguir les disfresses, als companys de 

claustre per la seua col·laboració així com el bon treball de 

l’alumnat, els quals van representar el seu personatge molt 

encertadament. Va ser un matí d’aprenentatge molt positiu 

i enriquidor on la història va ser l’autèntica protagonista.
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Altres activitats al col·legi Sant Francesc d’Assís
Padrins de lectura

Es tracta d'una nova pràctica lectora que hem encetat al 

nostre col·legi i que realitzarem al llarg del segon trimestre.

L'alumnat de 4t de Secundària serà els padrins de lectura 

de l'alumnat de 6é de Primària; els acompanyaran en la 

lectura i els ajudaran a descobrir totes les maravelles que 

amaguen els llibres.

D'ara endavant, els dilluns l'alumnat de 4t d'ESO quedarà 

amb els xiquets i xiquetes de 6é de Primària per estar un 

temps junts gaudint de la lectura.

Esperem que siga una experiència gratificant per a tots.

Dia del càncer infantil

El 15 de febrer, dia del càncer infantil, ens sumàrem 

al “pañuelo challenge” de la Fundació Aladina, per a la 

qual arreplegàrem 200 €. Ens posàrem un mocador al 

cap com a gest de suport, afecte i solidaritat amb tots els 

xiquets, xiquetes i familiars que sofreixen les conseqüències 

d’aquesta dura malaltia. ÀNIM VALENTS!

La Fpa Beniassent celebra la seua setmana cultural

A
mb un programa farcit d’activitats, la Fpa Benassent 

Cocentaina i Muro va celebrar la seua setmana 

cultural. Enguany arriben ja la 34 edició i entre les 

moltes activitats hi ha hagut pilates, zumba, teatre, xerrades 

sobre noves tecnologies presentació de llibre, cuina, 

viatge....i també s’ha dut a reme l’entrega de premis de la IX 

edició del Certamen artístic comarcal on alumnes del centre 

contestà han tingut guardons pel seu bon fer.

Compartim l’acta:

Reunit el jurat del XVI Certamen Artístic de Centres de FPA 

de l’Alcoià-Comtat, format pels següents membres: 

Presidenta: Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Muro, 

Chelo Cascant Secretària (sense vot): Laura Seguí 

Vocals Tècnics: Laura Llorens (representant del món 

artístic de Muro) i Isabel Casanova (representant del món 

artístic de Muro) decidixen, avui dia 3 de febrer de 2023, 

fer el lliurament dels premis d’aquest certamen: 

Amb la modalitat PINTURA I DIBUIX 1r Premi Títol: 

Cosiendo la vela Autora. Amparo Pérez Satorre FPA 

Beniassèn Muro. 

Accèssit Títol: La corriola del vaixell Autora: Fina Alonso 

Sempere FPA Beniassèn Muro.

 Amb la modalitat FOTOGRAFIA 1r Premi Títol: Precioso 

fondo de mar en Portal Vells de Mallorca. Autora: Antonia 

Quiles Fernádez, FPA Beniassèn Cocentaina. 

Amb la modalitat TREBALLS CREATIUS AMB TÈCNIQUES 

VARIADES 1r Premi Títol: Les mans que no paren Autora. 

Maite Rico Martínez FPA Beniassèn Muro. 

Accèssit Títol: Viatge a ca la iaia Autora: Marian Rico Marco 

FPA Beniassèn Joan Lluís Vives, Ibi. 

Amb la modalitat TREBALL AMB FILS 1r Premi Títol: Aplic 

tovallola Autora: Araceli Capsi Pons FPA Oròsia Silvestre, Alcoi.

Amb la modalitat PINTURA TELA 1r Premi Títol: El color de les 

flors Autora: Pepa Pascual Picó FPA Beniassèn Cocentaina.

Amb la modalitat FANG I CERÀMICA 1r Premi Títol: Relax 

Autora: Ana Santonja Jordà FPA Beniassèn Cocentaina. 

Accèssit Títol: Patitas para cosquillas Autora: Mónica 

Pascual Buitrago FPA Beniassèn Cocentaina.

 Amb la modalitat TALL I CONFECCIÓ 1r Premi Títol: 

Marcel, a dormir. Autora: Reme Gómez Blasco FPA 

Beniassèn Muro. 

Accèssit Títol: Motxilla reciclada d’un pantaló vaquer 

Autora: Encarnación Torró Castellar FPA Beniassèn 

Cocentaina. 

Premi entre totes les categories a l'obra que millor 

representa el LEMA DE LA SETMANA CULTURAL. 1r Premi 

Títol: L’ull del falcó Autora: M. Teresa Cloquell Cloquell FPA 

Beniassèn Muro. 

Amb la modalitat MICRORELATS 1r Premi Títol: Treballant 

per plaer Autora: Andrea Mollà Colomina FPA Oròsia 

Silvestre, Alcoi. 

Accèssit Títol: El saber Autora: Paqui Moreno FPA 

Beniassèn Muro.
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Seleccionat l’IES Pare Arques per visitar Mauthausen
IES Pare Arques

L
’Ajuntament de Cocentaina va presentar la candidatura 

de l'IES Pare Arques per participar en el viatge i 

estada d'estudiants en Mauthausen-Gusen 2023 que 

impulsen la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

(FVMP) i l'associació Amical de Mauthausen i altres camps, 

dins del programa “Memòria: convivència democràtica”. 

L'institut de Cocentaina ha sigut seleccionat i, a principis 

de maig, coincidint amb la celebració del Dia d'homenatge 

als espanyols deportats i morts en Mauthausen i altres 

camps i a totes les víctimes del nazisme d'Espanya, tres 

estudiants de 4t d’ESO del centre, acompanyats pel seu 

professor d'Història, Àlex Barber, qui es va encarregar de 

preparar la memòria de les activitats que desenvolupa el 

centre educatiu, viatjaran i faran una estada en Mauthausen 

per conéixer millor la història del segle XX, molt marcada 

per guerres i els totalitarismes, i per reforçar els valors 

democràtics.

CARNESTOLTES

Hem tornat a celebrar els carnestoltes al centre com ho 

hem fet sempre: al pati, amb música en directe i amb un 

concurs de disfresses. Ho hem passat molt bé i hem trencat 

la rutina d’un llarg segon trimestre sense cap pont ni dia 

de descans.

OLIMPÍADES DE GEOLOGIA

Inés i Joan alumnes de 2n de baxillerat han participat 

a l’Olimpíada de Geologia de la Universitat d’Alacant, en 

representació de l’IES Pare Arques. Després de la prova 

olímpica s’han desenvolupat cinc tallers geològics repartits 

pel campus, en què hem intervingut els olímpics juntament 

amb els seus professors acompanyants. Ha estat una 

jornada molt completa, amb la seua primera prova a la 

universitat i aprenent molt gratament en uns tallers molt 

instructius. Un plaer! Agraïm a l’equip de Geologia de la 

Universitat d’Alacant el seu treball de difusió De la ciència.

PROJECTE GIRA-SOL

Als alumnes de 2n de grau mitjà de manteniment 

electromecànic, del mòdul de “Muntatge i manteniment 

mecànic“, els hem plantejat un repte al qual hauran de 

fer front al llarg del curs. Com que hui en dia, el tema de 

l’energia solar fotovoltaica és de rabiosa actualitat, els hem 

preguntat de quina manera podríem fer que les plaques 

solars augmentaren el seu rendiment al llarg del dia. La 

solució que han proposat els alumnes és la construcció 

d’una base suport motoritzada que ajude a la placa a seguir 

el desplaçament relatiu del sol. El projecte ha estat titulat 

“Projecte GIRA-SOL”.

PARTICIPACIÓ EN LES XII OLIMPÍADES DE FILOLOGIA 

CATALANA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

L’alumnat de 2n de Bat de l’IES Pare Arques va participar 

en les XII Olimpíades de Filologia Catalana d’aquest curs 

22/23.

Les Olimpíades tenien dues fases, la primera fase tractava 

de realitzar una prova en línia entre el 12 de desembre del 

2022 al 25 de gener del 2023, d’aquesta fase van passar 

cinc alumnes del nostre centre. I aquest divendres 10 de 

febrer es va disputar la final de manera presencial a la UA. 

En la final van participar 76 alumnes de diferents centres 

de la província d’Alacant. Cal destacar, que es va escollir 

aquesta data per homenatjar el dia de la dona i la xiqueta en 

la ciència que se celebra el dia 11 de febrer. A més, com a 

dada important dels 76 participants 56 eren dones la qual 

cosa demostra que la dona és molt present a la ciència i 
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cal encoratjar-la.

El nostre alumnat va acabar la jornada amb un sabor 

agredolç, agre perquè es van quedar a les portes 

d’aconseguir alguna menció, i dolç perquè van passar una 

jornada convivint en un ambient universitari.

PROJECTES DE 1r DEL CICLE FORMATIU DE MANTENIMENT 

ELECTROMECÀNIC

L’alumnat del primer curs del cicle formatiu de grau mitjà 

de manteniment electromecànic de l’IES Pare Arques està 

executant un projecte de conformat per tal de treballar 

i assolir les competències que proposa el mòdul de 

“Tècniques d’unió i muntatge”.

Concretament, tenim tres projectes en marxa que han 

elegit cada equip. Per una banda, tenim un equip que està 

construint la rèplica d’un Renault 5 copa turbo de rallye. 

Un altre equip està construint un avió biplà. I per últim, el 

projecte més ambiciós, la construcció de la mítica nau de 

la saga Star wars “El halcón milenario”.

A les imatges es pot veure com els alumnes treballen els 

materials amb diverses ferramentes.

Podem observar com tracen mesures tretes dels plànols, 

desbasten, tallen i deformen depenent les necessitats que 

exigeix el projecte.

La finalitat és que l’alumnat es motive pensant en 

el bon resultat final i, amb això, pose cura en tots els 

procediments i les tècniques aconseguint d’aquesta manera 

les competències del mòdul.

HISTORIA DE UNA ESCALERA

L’alumnat de 2n de Batxillerat de l’IES Pare Arques 

de Cocentaina va assistir aquest passat 2 de febrer a la 

representació de Historia de una escalera. La companyia 

Micomicona va ser l’encarregada d’escenificar en el Teatre 

Aula del Mediterrani d’Alacant, la famosa obra d’Antonio 

Buero Vallejo.

Durant els noranta minuts d’escenificació, els assistents 

van poder comprovar els secrets d’una obra ambientada 

en diferents moments del segle XX: 1919, 1929 i 1949. 

Personatges com Fernando, Elvira, Carmina o Urbano, 

van recordar al públic que l’esperança per enamorar-se 

o per millorar en l’àmbit laboral seguien presents, malgrat 

l’ambient hostil d’una època marcada per la fam i la guerra.

VIATGE A LA NEU

La primera setmana de febrer, un grup d’alumnat del 

centre juntament amb les seues professores d’educació 

física, i alumnat i professorat de la secció de l’IES Pare 

Arques de Benilloba, van participar en un curs d’esquí en 

l’estació de Panticosa. Per a la majoria va ser la seua primera 

experiència en la pràctica d’aquest esport, però tots i totes 

van obtindre grans progressos, a part de fer nous amics, 

treballar la cooperació, esforç, companyonia, solidaritat, i en 

definitiva, gaudir d’una gran aventura que els costarà oblidar.



BENESTAR social34 Revista El Comtat març 2023

Febrer: mes de celebracions al Respir

E
l 30 de gener vam celebrar en el Programa Respir el 

«Dia Mundial de la Pau», un dia de conscienciació 

per a la tolerància, el respecte als Drets Humans, la 

solidaritat, la concòrdia, la no violència i la pau.

Es va realitzar, en el taller de pintura i manualitat setmanal, 

un mural per a commemorar aquest dia.

Durant el mes de febrer es va preparar un taller de targetes 

dedicades a l'amor  i a l'amistat per a celebrar Sant Valentí. 

Igualment, en la sessió de musicoteràpia setmanal, les 

persones usuàries cantaren els boleros clàssics, rememorant 

el dia dels enamorats. A més de celebrar-ho degustant 

una coca dolça per a commemorar d'una manera especial 

aquest dia.

Vam acabar el mes de febrer amb la celebració de la 

festa de Carnestoltes amb un taller de retallables i diverses 

disfresses, ple de color i de bon humor. Al ritme de la música, 

les persones usuàries van gaudir d'un dia alegre i divertit.

A més a més

Dins de les activitats culturals i d’oci, alguns dels usuaris 

del programa TAPIS i PAC del Departament de Serveis 

Socials de Cocentaina es van desplaçar a la Vila de Muro 

per a participar en una vesprada de convivència en la 

inauguració de l’exposició del Tapis Muro. Així mateix, van 

visitar altres exposicions amb el mateix objectiu.
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8 de març – Dia Internacional de la dona

E
n 1910, en la segona trobada Internacional Socialista 

de Dones, es va proposar fixar un dia simbòlic (el mes 

de març) que servira per a reivindicar els drets de totes 

les dones, principalment el dret al vot. Encara que des de 

principis del segle XX moltes organitzacions de dones de 

diversos països es van anar unint a les reivindicacions que 

es duien a terme durant el mes de març, va ser en 1975 

quan l'ONU va reconéixer el «Dia Internacional de la Dona» 

de manera oficial. Dos anys més tard, es va convertir en el 

Dia Internacional de la Dona i la Pau Internacional.

El color morat va ser el color que en 1908 van utilitzar 

les sufragistes angleses, i en els anys 70 les dones van triar 

aquest color com a símbol de la lluita feminista. Aquest 

mateix color és el que encara hui dia continua vestint el 

Dia de la Dona i ens recorda l'origen i el sentit d'aquest dia.

Per a commemorar-ho, el Departament de Serveis Socials 

de l'Ajuntament Cocentaina organitza multitud d'activitats 

orientades a mantindre l'esperit reivindicatiu d'aquest dia, però 

també a reconéixer el camí recorregut i les fites aconseguides.

Aquestes activitats s'emmarquen dins del Pacte d'Estat 

contra la Violència de Gènere, i totes estan relacionades entre 

si, ja que persegueixen un objectiu comú: dotar la ciutadania 

d'una mirada empàtica cap als altres i d'habilitats d'autocura 

que li permeten mantindre relacions saludables i allunyades 

de l'exercici de qualsevol tipus de violència.

Algunes de les activitats que s'han organitzat, i que 

presentem segons la cronologia de realització, han sigut 

les següents:

Mestresses de Casa de Cocentaina des del dia 3 fins al 17 

de març a la Sala d’Actes del Centre Social Real Blanc.

hores tindrà lloc l’inici d’aquesta cursa des de la plaça del 

Pla de Cocentaina. Consta de dues modalitats: una marxa 

de 5 km no competitiva i una carrera de 10 km.

la plaça de la Vila. La lectura serà a càrrec de l’alumnat de 

l’IES Pare Arques. Així mateix, es realitzarà una actuació 

artística per part del mateix alumnat de l’IES.

a terres valencianes». Es realitzarà el dia 16 de març a les 

19 hores, al Centre Social Real Blanc.

de Mabel Lozano. Compromís per a visibilitzar el tràfic i 

l'explotació sexual de dones i de menors. El dia 13 d'abril, 

a les 19 hores, al Centre Cultural Teular.

de Defensa Personal, dos dels quals estan dirigits a l’alumnat 

de Primer i Segon de Batxillerat de l'IES Pare Arques i que 

es realitzaran els dies 18 i 20 d'abril; i un altre dirigit a la 

població general.

violències sexuals, impartit per Marina Marroquí, i dirigit a 

alumnes de tercer i quart d'ESO de l'IES Pare Arques i del 

Col·legi Sant Francesc d'Assís. Data: 5 de maig al Centre 

Cultural Teular .

impartides a alumnat dels CEIP i de l’IES de la localitat per 

part de professionals del grup MINERVA (Policia Local) i del 

Departament de Serveis Socials. Aquestes xarrades i tallers 

s'han anat realitzant al llarg de tot el curs escolar.

Amico imparteix xerrades a l’IES Pare Arques

H
em estat en l'IES Pare Arques de Cocentaina, mes de 

60 alumnes s'han beneficiat de les xerrades gratuïtes 

impartides per l'associació DIA i AMICO sobre la 

importància que té el respectar les normes de trànsit i de 

les possibles seqüeles que li poden quedar a una persona si 

no es compleixen i es té un accident a més de la possibilitat 

que quan es té l'accident les persones que estiguen al voltant 

també poden patir les conseqüències. Aquestes xarrades 

estan dirigides a 4t de secundària ja que els joves ja poden 

conduir moto i en poc temps ja podran conduir cotxe. La 

prevenció és una part important per a la nostra associació 

i els joves són el nostre futur.

Amico Cocentaina- Associació de persones amb discapacitat de Cocentaina
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Múltiples activitats extraordinaries en Afama Cocentaina 
i comarca
Afama Cocentaina

DIA MUNDIAL DE LA PAU 

Les persones usuàries als taller de manualitats han 

aprofitat la silueta de les seues mans per tal d’elaborar 

les ales d’aquestes boniques palomes i celebrar així el Dia 

Mundial de la Pau. 

SAN VALENTÍ

Ben instal·lats al febrer, inexorablement es va acostant un 

dia especial per molts de nosaltres i per milions de persones 

arreu del món: Sant Valentí. És molt bonic demostrar l’amor 

de la manera que més ens agrade, però demostrar-ho! Hi ha 

qui regala algo especial, altres que obsequien experiències i 

també hi ha qui decideix passar el dia amb aquesta persona 

que tant estima, dedicant-li allò que avui dia és més preuat: 

el temps. No hi ha una única manera de celebrar Sant 

Valentí, totes són bones quan es pensen i executen amb 

l’amor més sincer. Els/les nostres usuaris/es han elegit 

regalar aquesta fletxa de l'amor als seus cuidadors/es que 

tant estimen.

CARNESTOLTES

La màgia del carnestoltes ha arribat per fi, omplint cada 

racó d’AFAMA Cocentaina i Comarca de música, alegria, 

color i molta diversió. Aquesta activitat extraordinària es 

viu intensament, comencem febrer amb els preparatius 

de les disfresses per acabar posant-se-les el dia de la festa 

gran i celebrant-ho tots junts, persones usuàries, equip 

tècnic i junta directiva. En aquesta ocasió, la disfressa ha 

sigut d’abelles, i la seua elaboració ha consistit en tallar les 

ales i decorar-les amb molta purpurina, confeccionar les 

diademes amb antenes i ulls i la indumentària amb ratlles 

grogues característiques d’aquest insecte. Així mateix, hem 

tingut la sort de poder contar amb la disfressa d’apicultor, 

un fumador i diversos rucs gràcies a la col·laboració de la 

Mieleria de Cocentaina.
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Satisfacció amb cautela

E
l 28 de gener d’enguany es complien tres 

anys de la data en que les famílies del 

Projecte Somriures visitàrem per primera 

vegada l’edifici Centre Multiusos ubicat a 

Benimarfull que, amb el Pla d’Infraestructures 

de Serveis Socials 2021-2025 (Pla Convivint) de 

la Generalitat Valenciana, es pretén convertir en 

un Centre de Dia Comarcal per a persones amb 

diversitat funcional. 

El passat divendres, 27 de gener de 2023, just 

després de tres anys menys un dia d’eixa primera 

visita, el Plenari de l’ajuntament de Benimarfull 

aprovava inicialment la concessió demanial de 

l’immoble a favor de la Mancomunitat de L’Alcoià 

i el Comtat. 

Després de molta paperassa i formalitats legals s’aprovava 

dita concessió amb el vot a favor de tots els regidors presents, 

cosa que ens alegra ja que confirma el suport que des 

d’un primer moment ens ha manifestat l’ajuntament de 

Benimarfull, propietari de l’edifici, perquè aquest espai 

es destine a les persones amb diversitat funcional de les 

nostres comarques. 

Es tracta d’un pas important per a la posada en marxa 

del futur Centre de Dia Comarcal, ja que permetrà que, 

una vegada la concessió siga definitiva, la Mancomunitat 

puga encetar els tràmits per sol·licitar a la Generalitat el Pla 

Convivint i abordar les obres de reforma necessàries per 

poder utilitzar el centre. 

Estem parlant d’un centre molt esperat per nosaltres, 

les famílies de les comarques de l’Alcoià i El Comtat que 

tenim fills i filles amb dependència i/o discapacitat. Es 

tracta d’una infraestructura força necessària, ja que a les 

nostres comarques existeix una important deficiència de 

places en centres i recursos per atendre’ls. Els centres 

d’atenció a la diversitat funcional existents es troben a Ibi 

i a Alcoi i es troben actualment coberts, sent molt difícil 

que es produisquen baixes o que hi haja places vacants 

Això provoca que, cada any, quan els nostres fills i filles 

compleixen l’edat d’escolarització obligatòria i han de 

deixar els centres educatius, les famílies ens trobem amb 

el pesar de no poder anar a cap lloc on els nostres fills i 

filles continuen atesos, amb les teràpies i atencions que tant 

necessiten i, el que és encara més greu, ens enfrontem a la 

incertesa de no saber fins quan perdurarà eixa situació que 

considerem tan injusta. 

És per això que les famílies del Projecte Somriures sentim 

ara mateix una gran satisfacció pel pas que s’ha donat, però 

amb cautela. I és que, des que coneguérem l’existència 

Associació Comarcal SOMRIURES

d’aquest edifici, que recordem que porta sense cap ús des 

de la seua construcció, fa més de dotze anys, no han faltat 

quantitat ni diversitat d’obstacles i entrebancs burocràtics 

que, malauradament, han retardat la sol·licitud del Pla 

Convivint.

 Aleshores, ens preguntem: si s’ha tardat tres anys per 

poder donar aquest pas, quant de temps més haurem 

d’esperar per veure en funcionament aquest recurs tan 

necessari per als nostres fills i les nostres filles? Ens agradaria 

no haver d’esperar tres anys més! Tot i tenint en compte que, 

a més de les obres de reforma, després encara s’haurà de 

definir la gestió del centre i concretar la posada en marxa 

del recurs. 

Així doncs, no podem consentir que es perda ni un sol 

dia ni un sol minut més. Els nostres fills i les nostres filles, 

les nostres famílies, necessitem respostes i solucions dels 

qui ens governen i ens representen. Cada dia que passa, 

algun o alguna jove empitjora una mica la seua feble salut, 

s’aixeca amb profunda tristor perquè no veurà eixe dia als 

seus companys i companyes i romandrà a casa sol, sense 

possibilitat de socialitzar i compartir amb aquells amb qui 

es sent feliç o es fa preguntes sense resposta perquè no 

entén com és possible que la societat no se n’adone que, 

per a ell o per a ella, assistir a un centre o tenir un recurs 

assistencial públic i de qualitat és moltíssim més que un 

espai físic, és una estabilitat física, mental i emocional i, amb 

lletres majúscules, és UNA LLAR on desenvolupar el seu 

PROJECTE DE VIDA d’acord amb les seus PREFERÈNCIES, 

GUSTOS, NECESSITATS I COMPETÈNCIES. És, de justícia, 

el seu DRET i els drets són inviolables. 

Per tant, ara el que desitgem i demanem és que, sense 

més demora, la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat i la 

Conselleria de Diversitat Funcional s'agafen de la mà i colze a 

colze li donen un impuls important per fer realitat el projecte.
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La programació d’actes per a celebrar el 8M – Dia 
Internacional de la Dona, més completa que mai a Cocentaina

E
l 8 de març Dia Internacional 

de la Dona és una cita 

marcada al calendari de 

l’ajuntament de Cocentaina per 

reivindicar el feminisme i mostrar 

la lluita social per una igualtat real 

entre dones i homes.

Per aquest motiu i des de la 

regidoria de Benestar Social s’han 

preparat un fum d’activitats en 

col·laboració amb entitats d’àmbit 

local i comarcal, algunes d’elles, 

subvencionades pel Pacte d’Estat 

Contra la Violència de Gènere del 

govern d’Espanya.

La primera de les activitats 

tindrà lloc el 5 de març, la II 

Cursa del Dia de la Dona, que 

anirà seguida del dia central 

de celebració, el 8 de març, 

quan l’alumnat del Pare Arques 

llegirà el manifest, fruit del text 

consensuat per la FEMP que 

compta amb algunes aportacions 

del Col·lectiu de Dones 8 de Març, 

tot seguit els i les joves de l’IES faran una xicoteta actuació.

El 9 de març es donarà pas a la diversió al taller de 

Risoteràpia d’ACOVIFA i l’11 de març l’alumnat del taller 

de teatre de la FPA ha preparat una actuació amb el títol 

“Psiquiatre per un dia”, carregada d’humor i alguna lliçó.

El 16 de març el Fòrum per la Memòria Històrica i 

Democràtica de Cocentaina oferirà el documental “Morir 

tranquil·la: bebés i mares furtades a terres valencianes” 

i el 13 d’abril la refutada documentalista, Mabel Lozano, 

acudirà a Cocentaina per projectar i parlar sobre la producció 

guanyadora del Goya a millor 

cur tmet ra tge  documenta l 

“Biografia del cadaver de una 

mujer”, que aborda el tema de 

la prostitució.

Del 3 al 17 de març les 

Mestresses de Casa exposaran 

les seues obres pictòriques al 

centre social Real Blanc perquè 

puguen ser visitades i apreciades 

pel públic.

To tes  les  propos tes  de 

la programació en honor al 

Dia de la Dona són totalment 

gratuïtes i s’emmarquen dins 

de la campanya “Soc la prota 

de la meua vida” que enguany 

esdevé el fil conductor del treball 

del departament de Benestar 

Social per la igualtat. Una 

campanya que ve marcada 

per una potent imatge gràfica i 

un vídeo que es llançarà aviat, 

protagonitzat per algunes dones 

representatives de Cocentaina. 

A banda, hi haurà altres activitats que es duran a 

terme durant els mesos d’abril i maig i que també 

formaran part d’aquesta interessant campanya.

La regidora de l’àrea, Mireia Estepa, trasllada que “estem 

molt contentes de presentar una programació variada, 

completíssima i que compta amb la col·laboració de les 

entitats del poble. Totes i tots sumem i som necessaris a 

l’hora de lluitar per la igualtat real i definitiva de dones i 

homes i el 8M és una cita ineludible que com a societat 

ens hem de marcar”.

Una II Cursa del Dia de la Dona plena d’activitats

L
a regidoria de Benestar Social presenta el programa 

complet d’activitats que es celebraran al voltant de la 

Cursa, en una segona edició que compta amb més 

entitats col·laboradores que l’anterior. Aquesta cita tindrà lloc 

el 5 de març i s’emmarca dins de les activitats de celebració 

del 8 de març Dia Internacional de la Dona. Les inscripcions, 

que tenen un cost de 4 € estan obertes fins al 26 de febrer 

en: https://sportmaniacs.com/es/races/ii-cursa-dia-de-la-

dona  o presencialment en la Casa de la Joventut.

Els centres de dansa de Mónica Talens i Alicia Montava 

seran els encarregats d’iniciar i finalitzar l’activitat esportiva, 

amb un escalfament ple de ritme i uns estiraments 

innovadors, respectivament. Seguidament es farà entrega 

dels trofeus per a les categories femenina i masculina 

d’absoluta i local de la cursa i es tancarà la jornada amb el 

sorteig dels regals i xecs que aportarà l’associació de Comerç 

El Comtat, entre tots els participants presents.

Durant tot el matí ACOVIFA tindrà una taula informativa 

per donar a conèixer la seua tasca amb les dones víctimes 

de violència de gènere, així com els diferents programes 

formatius que porten a terme.

Les Mestresses de Casa seran les encarregades de 

preparar la taula d’avituallament i atendre a totes les persones 

participants de la II Cursa. Una taula que tindrà alguns 

productes donats gratuïtament per Carrefour Cocentaina.

En horari de 10h a 13h el Refugi Antiaeri estarà obert a les 

visites que vulguen veure esta construcció de la Guerra Civil 

Espanyola, així com, es podrà gaudir del Palau Comtal. Al 

Pati d’Armes es muntarà una gimcana per què els xiquets i 

xiquetes es divertisquen i juguen en «un dia de festa, esport 

i reivindicació», tal com l’ha qualificat la seua responsable, 

Mireia Estepa.

A la festa també participarà el club ciclista Rafa Valls que 

obrirà la cursa amb uns quants xiquets i xiquetes en bicicleta.

Per últim, tant la cursa com la marxa han estat dissenyades 

i coordinades tècnicament per club contestà Socarun, 

a qui el departament de Benestar Social agraïx  la seua 

col·laboració desinteressada.
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Crònica del Cd Contestano

E
l nostre repàs arranca aquest mes en la jornada 17. 

Victoria per als rogets a casa per 1 a0 amb gol de víctor 

Alzina al minut 86.

Front el Portuarios, el Contestano va aconseguir un 

valuós empat a 1. Va ser un partit molt ajustat en el que 

els de Cristian Ferrándiz es va avançar al minut 4 en un 

gol de Lucas Bou. La victòria estava quasi aconseguida 

i tot presagiava que els tres puts davant un rival directe 

se’ls enduria l’equip roget, amb tot, els locals marcaren al 

minut 78.

La setmana següent jugaven a casa i els rogets varen 

aconseguir tres punts al guanyar-li al Bellreguart per 4 a 

1: Lucas Bou encetava el marcador al minut 12, al 2’0 

empataven els visitants i Pablo Cremades marcaria al 27 i 

al 60, Lucas Bou arrodonia el marcador al minut 80.

I l’últim partit jugat el diumenge 26 de febrer i que 

corresponia a la jornada 20 va concloure amb un recital 

de gols rogets: 0-7 front el Racing de Rafaelcofer en un 

partit en el que el capità Octavio Cerdá tornava al terreny 

de joc després de varies jornades fora de joc. Els gols els va 

marcar Joshua, Pablo cremades (2), Omar Llinares, Lucas 

Bou, Víctor Alzina i Adrián Lucas. Aquest resultat situa al 

Contestano tercer amb 37 punts, per davant d’ell el Pego 

amb 41 i el Benigànim líder en solitari amb 56 punts.

Crònica del Ye Faky

L
a crònica yefaquiana arranca en la jornada 16. Els 

Ye Faky sènior guanyava 6 a 2 a l’Elx A. Al minut 2 

s’avançaren els locals i l’Elx va reaccionar marcant-ne 

dos més i mantenint l’avantatge fins al minut 25 quan els 

locals van remuntar sentenciant l’encontre amb el 6 a 2 

definitiu amb gols de Cristian Hat trick-3), 2 d’Álex Moncho 

i un de Nacho Peris.

La jornada 17 i 18 es van salar en victòria per al Ye Faky: 

Novelda 1- 3 Ye Faky i Ye Faky 6-2 La Vila. En aquest últim 

partit els marcadors foren Álex Moncho (2), Nacho Peris, 

Cristian i Ivan (2)

L’últim partit jugat el darrer cap de setmana de febrer es 

salda amb una derrota yefaquiana: Sant Vicent 3-2 Ye Faky. 

Un partit en els que els jugadors yefaquians van necessitar 

la intensitat que els caracteritza. Finalitzem la crònica del 

primer equip d’aquest més dient que el Ye Faky acumula 

32 punts i ocupa la setena posició (empatats a punta amb 

el cinquè i sisè classificat).

Parlem ara del Ye Faky femení sènior. També ens deixen 

una bona crònica: La jornada 15 finalitzava en victòria 

front el Faro de Santa Pola per 0 a 2. Les golejadores foren 

Aitana Gerbes i Mireia Sausa. La següent setmana jugaren 

dos partits i els dos van finalitzar en victòria yefaquiana: Ye 

Faky 7- 1 Pinoso amb gols d'Aitana Gerbes (5), Claudia 

Marin i Mireia. Enfront del Santa Pola guanyaren també 3-2 

(recuperació, jornada 6). I l’últim partit ens deixa un empat 

a 2 enfront del Castalla a casa nostra. Mireia Sausa i Miriam 

Morales foren les golejadores d’aquest partit que deixa al Ye 

Faky femení en la posició quarta amb 31 punts ( a tan sols 

un punt de les terceres).

Temps ara per al Ye Faky juvenil. La seua crònica comença 

amb una amarga derrota davant del Joventut d’Elx C. Front 

el Castalla també van perdre 5 a 1 amb gol de Diego Novo. 

I l’últim partit, jornada 19 va servir perquè es retrobaren en 

la victòria: Cox A 1- 2 Ye Faky, gols de Sellés i Ivan Reig.

I un últim apunt yefaquià. El club segueix fomentant 

l’esport base i a hores d’ara té dos equips més: cadet i 

aleví. Els alevins han finalitzat la lliga, participen en la lliga 

dels jocs escolars d’Alcoi i tot i ser la primera vegada que 

hi participen han acabat en un meritori quart lloc, just a 

l’equador dels equips participants. L’últim partit enfront del 

Serelles va finalitzar en victòria per als menuts del club per 

3-4. Ara es disputaran els partits de copa.
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Els riders contestans Kike i Paula Santonja comencen 
temporada al pòdium

E
ls riders contestans Paula Santonja i Kike Santonja 

rellueixen en la primera prova de la Copa d'Espanya de 

BMX i es pengen la plata i l'or respectivament.

Paula i Kike pertanyen al Club BMX Alcoi i gràcies a la seua 

genial participació, debuta en gran i s'emporta a casa dues 

medalles en la primera prova de la Copa d'Espanya 2023. 

Kike Santonja i Paula Santonja, pare i filla, van viatjar al 

costat d'altres riders del club alcoià, a la localitat de Terrassa 

el passat 11 i 12 de febrer per a disputar la primera prova de 

l'any. Després d'unes excel·lents carreres, Kike va finalitzar 

primer de la seua categoria, i Paula va quedar segona de 

la seua. 

La temporada 2023 té un total de sis proves i finalitzarà 

el 3-4 de juny en la localitat de Padul. La pròxima cita per 

a demostrar el potencial dels riders contestans serà el cap 

de setmana del 4 i 5 de març a Madrid.

El club pilota Cocentaina debuta en la lliga de plata del 
campionat autòmic de palma

E
l club pilota Cocentaina s’estrena enguany en la 

categoria de plata del campionat autonòmic de palma. 

La bona temporada passada els va donar el passe d’or 

per militar en la segona categoria d’aquest campionat que 

va arrancar el cap de setmana del 18 de febrer.

El club pilota Cocentaina participa en el joc a ratlles, l’equip 

format per Santi, David, J. Luis, Manolo, Joan, Kike i Aaron 

tenen 14 jornades per fer una bona campanya i mantindre 

la categoria. Recordem que ací a Cocentaina solen jugar 

diumenge de matí al carrer de fora (carrer Cervantes o el ja 

consolidat com a carrer de pilota).

A dia de tancament de revista teníem dues jornades 

disputades. En la primera partida vam perdre 10-7 enfront 

de Benimagrell, va ser una partida molt ajustada on a la fi va 

véncer l’experiència en la categoria. Després d’anar empat 

a 7, 4 quinzes de mala sort feren que pergueren, amb tot 

sumaren un punt.

La segona jornada es va jugar a casa, reberen al Benasau 

que s’endugué la partida amb un resultat molt ajustat 9-10.

El club de balonmano del Patronat 
Sagrat Cor de Jesús estrena nova 
equipació.

Les xiques del club d'handball 
segueixen preparant-se per a 
federar-se i jugar lliga. De moment 
continuen els partits amistosos i 
entrenaments dimarts i divendres 
al poliesportiu dirigits per Reduan 
Driss. És la pedrera d’un futur 
immediat amb la recuperació d’un 
esport que a Cocentaina ha tingut 
història.
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Kike Alcaraz, campió del Terra Pro Aitex Terra Trail de 162KM
Ximo Font, quart classificat i segon en la seua categoria
Club Soca run

E
l passat cap de setmana del 21, 22 i 23 de gener es 

va celebrar la primera edició del Aitex Terra Trail, una 

competició esportiva que engloba vàries modalitats i 

discorre per les muntanyes de l’Alcoià, El Comtat, la Vall 

d’Albaida i la Marina Baixa.

Dins de les diferents curses que inclou este esdeveniment 

esportiu està l’Ultra Trail Pro Aitex, una competició de 162 

kilòmetres i més de 8.000 metres positius de desnivell, amb 

l’eixida i l’arribada en la nova seu d’Aitex, en Alcoi.

Dos membres del Soca-run van participar en aquesta 

cursa, i els resultats van ser més que fantàstics.

Kike Alcaraz ha sigut el guanyador absolut d’aquesta 

cursa. Amb un temps de 22 hores i 43 minuts, el contestà va 

aconseguir ser el primer corredor en creuar la línia de meta, 

amb un avantatge de més de 43 minuts respecte del segon 

classificat. La seua entrada a meta quedarà per sempre en la 

memòria gràfica del Soca-run i de tots els amants d’aquest 

esport, doncs va ser un dels moments més especials per a 

ell i per a tots els qui l’estimem.

Per la seua banda, Ximo Font va quedar quart classificat en 

la general absoluta i també va fer pòdium, ja que va quedar 

segon classificat en la seua categoria. Amb un espectacular 

temps de 25 hores i 16 minuts. Ximo va fer una exhibició de 

regularitat i saber dosificar forces, completant el recorregut 

i superant totes les dificultats.

Cal remarcar la duresa del recorregut. Als 162 kilòmetres, 

que és ja tot un repte, es va sumar la climatologia freda 

del mes de gener i la quantitat d’hores que es necessiten 

per a completar tota la prova, tenint en compte que l’últim 

classificat va entrar a meta a les 39 hores i 37 minuts.

Per això Kike i Ximo han preparat esta cursa de valent. 

No és la primera vegada que s’enfronten a una cursa d’esta 

magnitud, ja que tenen un bagatge molt gran participant en 

ultres arreu del món, però potser esta haja sigut una cursa 

molt especial, per estar prop de la seua terra, de Cocentaina, 

i haver pogut tindre el suport dels seus familiars, amics i 

companys del club molt present.

La repercussió mediàtica d’este esdeveniment esportiu 

ha arribat ben lluny, ja que és la primera cursa que 

Kike Alcaraz

Ximo Font

interconnecta totes les muntanyes del nord d’Alacant, quatre 

comarques que, junt amb la Marina Alta, formen el cor de 

la Muntanya i per on Ximo i Kike corren com si ho feren pel 

mateix corredor de sa casa.

Des del Soca-run volem donar-los la més sincera 

enhorabona per aquest triomf, ja que la imatge que projecten 

és la seua pròpia, però també la del club on tenen els amics i 

on es comparteixen rialles, anècdotes, frustracions i victòries 

com aquesta.

Enhorabona, Kike i Ximo. Sou grans!

El Soca-run col·labora amb la primera edició de l‘Aitex 
Terra trail
Club Soca run

L
a primera edició del Aitex Terra Trail ha tingut presència 

contestana amb l’ajuda de l’organització i punts de 

control.

Dos de les quatre proves del Aitex Terra Trail van 

travessar, entre altres poblacions, Cocentaina. Els corredors 

i corredores van trobar a la Plaça Venerable Escuder (Plaça 

del Mercat) un complet punt d’avituallament on al llarg de 

tota la jornada membres del Soca-run van estar atenent els 

participants de la Marató i l’Ultra Trail. Així, des de les 8 del 

matí del dissabte, fins les 2 de la matinada del diumenge 

el punt d’avituallament va estar operatiu per a rebre a tots 

els corredors que passaven per Cocentaina.

La marató tenia eixida en Muro, i després d’anar cap a 

Agres, buscava el cim del Montcabrer, lloc on començava 

el control de la gent de Cocentaina. Des del Montcabrer, 

buscava el Mas de Llopis, les Huit Piletes, Sant Cristòfol, i 

anava a buscar Cocentaina per la Penyeta Blanca. D’ací la 

carrera arribava a la Plaça del Mercat, on hi havia un punt 

de control de xips i un avituallament.

El Soca-run es va encarregar de avituallar als quasi 500 
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corredors que al llarg del dia van passar per Cocentaina, 

oferint-los aigua, beguda isotònica, fruita, fruits secs, menjar 

energètic, etc. per a que pogueren acabar la cursa amb èxit.

A més, dins d’aquest esdeveniment esportiu, molts dels 

nostres corredors van participar en les diferents modalitats

Terra Pro (162km), van participar Kike Alcaraz i Ximo Font

Terra Vertical (4,5km), que eixia des de Banyeres de la 

Mariola, i va participar Jesús López i Javi Díaz

Terra Max (44km), amb eixida en Muro, pas per 

Cocentaina i arribada en Alcoi, on van participar Xavi Albero, 

Salva Sánchez, Israel Cortés, Nico Yépez, Pau Vela, Santi 

Aparisi, Elia Moya, Juan Francisco Madrigal, Joan Serra

Terra Expert (21km), amb eixida i arribada en Alcoi, i on 

van participar Kike Moreno, Christian Puig, Javier Agulló, 

María Sánchez y Nieves Ferrero

Terra Stages(69,5km), que era la suma de la Terra 

Vertical, la Terra Max i la Terra Expert, i on vam tindre com 

a representant a Javi Díaz

Cal fer menció especial per als tres membres del club que 

van fer pódium: Kike Alcaraz, Ximo Font i Maria Sánchez, 

en la modalitat de Terra Expert.

Des del Club Soca-run volem donar també les gràcies 

al Centre Excursionista Contestà, perquè va ser un pilar 

fonamental per a que la cursa discorreguera a la perfecció 

dins de la nostra “zona de control”, del Montcabrer fins el 

Refugi de les Foietes. Són els que millor coneixen la Mariola i 

tindre el seu recolzament es garantia de tranquilitat i bon fer.

Finalment, volem agraïr a tots els voluntaris del club 

el seu  temps dedicat per fer possible aquesta prova tan 

ambiciosa i que ha suposat la posada en escena de les 

nostres comarques dins el panorama de curses de muntanya 

a nivell nacional, demostrant que el nord alacantí és un 

escenari desconegut per a molts i que, a poc a poc, cal 

anar descobrint.
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Gran èxit de participació en la segona edició de la “Tostons 
Bowl” a Cocentaina amb més de 60 participants aplegats 
de tota Espanya

L
a Casa de la Joventut va acollir el passat dissabte 

la segona edició de la “Tostons Bowl”, una jornada 

de diversió i torneig al voltant del conegut joc de 

taula “Blood Bowl”. Un joc que va portar a Cocentaina 

més de 60 participants en aquesta segona edició fet que 

va duplicar la participació de la primera. Jugadors que 

van aplegar a la nostra vila provinents de totes les parts 

d’Espanya, com Albacete, Saragossa, Mallorca i, inclús, 

amb un participant que venia directament des d’Alemanya. 

Segons ens comentaven els mateixos organitzadors d’aquest 

esdeveniment, aquest és un joc de taula un joc de taula 

“fàcil d’aprendre i jugar, però difícil de dominar en totes 

les possibilitats de joc i estratègia que ofereix”, fet que 

converteix cada partit en un enfrontament de tàctiques que, 

de vegades, acaben en les jugades més boges i divertides 

que es puguen imaginar.

La jornada va discórrer amb total normalitat i sense cap 

incident, arrancant a les 9 del matí amb la inscripció oficial 

de tots els participants, començant la primera ronda a les 

9:30. Passades les 9 de la nit es feien entrega del tercer, 

segon i primer premi, guardó aquest últim que va recaure en 

Santiago Pozuelo, conegut al joc com “Stylambert”, jugador 

que venia d’Almansa. Cal destacar que tots els participants, 

i no sols els guanyadors, van obtindre un detall per part 

de l’organització del torneig que va estar en mans dels 

socarrats Toni Ribelles i Pablo Cortés, amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Cocentaina i de moltes empreses de 

miniatures i pintura del sector d’aquesta competició.

Poc abans de finalitzar la segona edició ja s’obrien les 

preinscripcions de la “III Tostons Bowl” que s’espera per a 

febrer de 2024. Inclús molts dels participants demanaven 

als organitzadors que prepararen una edició “especial estiu” 

d’aquest torneig per a poder tornar a jugar a Cocentaina, 

gaudint a més dels seus paratges i de la seua gastronomia. 

Una jornada, en definitiva, on va primar la diversió i la 

qualitat humana per damunt de les rivalitats o dels resultats 

obtinguts. 

HC Cocentaina

L
’ Hoquei club Cocentaina segueix també en la seua 

participació en la lliga. El club te representació en 

categoria  benjamí, en aleví or, en infantil, en juvenil i 

també en la categoria sènior.

Un club que segueix nodrint a grans equips i és que la 

base del hoquei contestà és ferma. El tercer diumenge de 

febrer tres dels jugadors del club roget Rafa Linares, Iván 

Martí i Mateo Ferrando foren reclamats per a l’entrenament 

de la pre-selecció autonòmica. Esperem que disfrutaren 

bonacosa.
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Presentació de totes les categories del club de bàsquet 
Iris Contestà

E
l darrer cap de setmana de gener, el club de bàsquet 

Iris Contestà va realitzar la presentació del club amb 

els participants d’aquesta temporada 2022-2023. Va 

ser un acte senzill i que va comptar amb la presència del 

regidor d’esports Octavio Cerdá.

La canxa del pavelló va albergar les tres categories en 

les quals milita el club: aleví, infantil i cadet i també van 

presentar als delegats i entrenadors responsables de cada 

equip.

Equip aleví

Equip infantil

Equip cadet

El club va voler tindre present a Sergio, Fidel aficionat de 

l’esport contestà i que a partir d’ara, ja és un fan destacat 

del club de bàsquet Iris Contestà.

Renato i David entrenadors del club
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

Plantes remeieres per a la boca

E
n general les plantes medicinals poden contribuir de 

manera molt positiva a la higiene bucal. S'utilitzen 

moltes plantes per a la boca, però anem a parlar de 

les més usuals i per a què serveixen:

Podem dir que els col·lutoris amb plantes medicinals, 

poden contribuir significativament al tractament de 

les malalties de la boca i, sobretot, a la prevenció de 

l'ESTOMATITIS, i altres afeccions bucals.

ESTOMATITIS: La cavitat bucal està entapissada per 

dins per una capa de cèl·lules anomenades mucoses. La 

inflamació de la boca i específicament d'aquesta mucosa 

que la recobreix rep el nom d'estomatitis. Es manifesta per 

l'enrogiment de la mucosa bucal acompanyat a vegades per 

ulceracions o nafres (Aftes). Afecta sobretot les genives, la 

punta de la llengua, i a la part interna dels queixals.

CAUSES: Tabac, Alcohol, aliments calents, certs 

medicaments (antibiòtics), pròtesis dentals mal ajustades, 

o una higiene bucal deficient.

NAFRES O AFTES EN LA BOCA: 

Tots hem experimentat alguna vegada ferides doloroses en 

punts de la boca o de la llengua. A voltes molesten sobretot 

en engolir o en moure la llengua dins de la cavitat bucal. 

Sobretot en el frec amb les dents. Normalment tendeixen a 

curar-se per si soles en uns dies.

REMEIS NATURALS:

Podem alleujar o accelerar aquesta curació amb l’aplicació 

d'alguns remeis amb herbes medicinals. (Antisèptiques, 

cicatritzants, antiinflamatòries).

Camamil·la, Timó, Cua de gat, Sàlvia, o pastilletes de 

clorat.

TALLS O HERPES LABIAL:

Els talls labials solen ser causats per la sequedat o pel fred, 

i provoquen dolor en obrir o moure la boca. Quan apareixen 

en la comissura labial (boquera) solen estar relacionats amb 

la falta de certs minerals, especialment de ferro.

REMEIS NATURALS:

Per a aquestes malalties és bo aplicar compreses 

o cataplasmes amb plantes emolients (suavitzants) i 

cicatritzants per a accelerar la curació.

Mantega de cacau, pomada d'espígol, pomada de 7 

herbes.

ERUPCIÓ DENTÀRIA:

Quan ixen les dents als lactants, les genives pateixen un 

lleu procés inflamatori.

REMEIS NATURALS:

Per a aquesta inflamació de les genives i la salivació 

que genera, poden alleujar-se amb determinades plantes 

medicinals.

Arrel de malví: (reblaneix les genives i ajuda a l'eixida de 

les dents) L’arrel neta es dona a mastegar als lactants.

Saüc: (de les branques tendres es fan uns collarets per 

als lactants). Ajuda a salivar i no engolir-la.

MAL DE QUEIXAL:

Algunes plantes poden tindre efectes analgèsics aplicant 

col·lutoris. Però en cap cas cal relegar el tractament de fons 

de la infecció dentària causant del dolor.

REMEIS NATURALS:

Determinades plantes medicinals sedants, antisèptiques, 

o analgèsiques (glopejar pètals de Rosella, Espígol, Timó, 

clau d'olor).

FLEGMÓ DENTARI:

Quan tens un flegmó el primer que ordenen els dentistes 

és un antibiòtic.

REMEIS NATURALS:

Però també es poden aplicar algunes plantes medicinals 

per a rebaixar la inflamació o accelerar la seua maduració. 

Plantes regeneradores dels teixits (Cua de cavall). 

Antisèptiques i Aniinflamatòries (Timó, Te de muntanya) i 

Analgèsiques (Espígol).

boca

cua de cavall
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CAMBIA TU VISIÓN

¿
Has pensado, alguna vez, que la solución a tu problema 

pueda ser una cuestión de reencuadre? La perspectiva 

que tomamos frente a un problema es fundamental para 

su resolución. 

Un aspecto importante para poder cambiar la perspectiva 

frente a algo es reencuadrarlo y buscar otras visiones, es 

intentar que haya cierta distancia. Perdernos dándole vueltas al 

problema sin salir del bucle, no ayuda, eso no es poner distancia, 

sino más bien caer de golpe en el pozo de la frustración. 

Cuando magnificamos los problemas, nos bloqueamos, 

dejamos de pensar con claridad y solemos creer que todas las 

preocupaciones se harán realidad, eso nos asusta y  perdemos 

toda perspectiva llegando incluso al bloqueo total.  Es entonces 

cuando toca distraer nuestra atención en otra cosa y es esto, lo 

que nos ayudará a analizarlo con más claridad mental.

Si sufres por una persona o circunstancia, es porque no estás 

viendo la situación con claridad, estás viendo “tu versión” de 

esa persona o circunstancia y estás disgustado por algo que no 

está ahí, más bien en tu mente. Reencuadra de nuevo porque 

no puedes salir de un problema con la misma mentalidad en 

que lo iniciaste.

Sé consciente de que no puedes controlar las reacciones 

o actos de los demás, ni tampoco puedes imponer lo que tú 

consideras correcto. Lo único que puedes hacer es decidir 

de nuevo cómo vas a verlo a partir de ahora. No veas tu 

interpretación negativa de las cosas, los acontecimientos 

suceden y tú decides cómo vas a tomarlos.

¿Qué podemos hacer para tomar distancia y cambiar de visión?

- En primer lugar ser conscientes de que nuestros 

pensamientos son eso, pensamientos. No son la realidad. 

Según como interpretes lo que ocurre, así vivirás los 

acontecimientos. Descubre ya, que sólo tú tienes el poder de 

decidir si quieres que te afectan o si no. Sólo tú les dotas de 

sentido y de significado porque lo que para unas personas es 

negativo, para otras, puede no serlo.

- Mirar “desde fuera”: A veces nos es más fácil ver con 

claridad los problemas ajenos y dar buenos consejos justamente 

por esto, porque los vemos desde fuera, desde otra perspectiva. 

Hagamos lo mismo con nuestros problemas y pensemos ¿si 

otros tuvieran este problema, qué les diría?

- Procura centrar la atención en las cosas que sí están 

bajo tu control, esto hará que las preocupaciones sean más 

productivas. Lo que no puedas cambiar, acéptalo. No te 

conviertas en víctima del mundo que has elegido ver. 

Por ejemplo: no puedo cambiar a mi Jefe y sus modos 

prepotentes de hablar, así que darle vueltas a lo que dijo 

y cómo lo dijo no me ayuda,  pero sí puedo pensar en qué 

puedo hacer yo (ignorarlo y centrarme en mi trabajo, ponerle 

límites si me siento ofendido/a, o incluso cambiar de trabajo). 

Elijo cómo quiero ver mi relación con él y mi relación con el 

trabajo. Deja de hacer lo que te hace sufrir y empieza a hacer 

lo que te haga feliz.

Centrarnos en las cosas sobre las que no tengo control o no 

puedo cambiar, solamente consigue que caiga aún más hondo 

en la frustración y el sufrimiento. Centrarme en lo que es mi 

responsabilidad hace que tome las riendas de mis actos.

Si atribuyo la responsabilidad de lo que me pasa y de mis 

decisiones a factores externos como las decisiones de los 

demás, lo que esperan de mí, o lo que quieren otros,  entonces 

siento que no soy “dueño” de mi vida. Siento que son otros 

quienes deciden por mí, que hago lo que se me marca, y que 

no tengo las riendas de mi vida. 

Si me centro en lo que yo puedo hacer, en lo que siento y en 

lo que quiero, tendré la sensación de que tengo las riendas. Esto 

hace que me comprometa más, me implique y sea más fácil 

tomar decisiones desde mi independencia, desde mi confianza 

y desde el respeto.  Para ponerme en ese lugar simplemente 

se trata de enfocarme en ¿Qué puedo hacer yo frente a esto? 

y pasar a la acción. Una acción que da igual si te da la razón 

o no, pero que te haga feliz.

Resumiendo, para cambiar de perspectiva frente a los 

problemas:

- Toma una distancia adecuada, verlo “desde fuera”, 

visualízalo de otra manera, como si le pasara a otra persona. 

Como si no fuera contigo. Desdramatiza. Los acontecimientos 

no nos hacen enfadar, somos nosotros los que nos enfadamos 

y luego asignamos la causa a los acontecimientos.

- No te enganches dando más vueltas de las necesarias. Darle 

vueltas está bien un rato, pero sostener una preocupación todo 

el día de manera ininterrumpida te consumirá mucha energía 

y no ayudará a encontrar la solución.

- Céntrate en lo que es tú responsabilidad, en lo que puedes 

hacer, reencuadra de nuevo y pasa a la acción.

Las pruebas por las que pasamos no son más que lecciones 

que aún no has aprendido y que se presentan de nuevo para 

que donde antes hiciste una elección errónea, ahora puedas 

hacer una mejor y así escapar del dolor que te ocasionó lo que 

elegiste previamente. A eso se le llama reencuadre, crecer, 

aprender… y se llega desde la distancia (entre la persona que 

eras y la  que ahora eres).

Como dijo Marcel Proust “el verdadero descubrimiento no 

consiste en buscar paisajes nuevos, sino en tener una visión nueva”



48 Revista El Comtat març 2023 Informació d’interés

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 4- 5- 7- 13- 17- 23- 29

Dies:  6- 10- 16- 22- 25- 26- 28

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MARÇ

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 8- 11- 12- 14- 20- 24- 30

Dies: 3- 9- 15- 18- 19- 21- 27- 31

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)






