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4 de novembre de 2017

Editat un llibre amb sis relats al voltant del Lleó
Ibèric
“Això era i no era un lleó”. Amb eixe títol la Regidoria de Cultura va
presentar un llibre de relats centrats en la figura del lleó ibèric que
es va trobar a la lloma de Galbis a finals del segle XIX. Il·lustrat i
maquetat per Vicent Ramon Pascual, els sis relats que recull l’obra
tenen per autors a Carles Nájar, Francisca Doménech, Josep Villarrubia, Paco Blasco i Vicent Satorres.

5 de novembre de 2017

“Camí d’entrebancs”, seleccionat al
Festival de Cinema Ciutadà
El documental “Camí d’entrebancs”, realitzat i produït en
2013 per Benjamí Bernat, Fermín García i Joaquim Puerto,
va ser seleccionat dintre del Festival de Cinema Ciutadà
Compromès organitzat per l’Associació Ciutadania i Comunicació. El documental, centrat en la memòria històrica a
Bocairent, es va projectar el 5 de novembre de 2017 a la
seu de l’associació “El Ventanal” a València.

22 de novembre de 2017

Roberto Tormo guanya un premi de narrativa
breu a Castelló
El bocairentí Roberto Tormo Enrique, amb la seua obra “Llibre dels
Vius”, va guanyar el XVIIIé premi de narrativa breu ‘Josep Pascual
Tirat’ de Castelló de la Plana. Sota el lema “Tot és accessori i temporal”, Tormo es va imposar a les setze obres restants. El premi
estava dotat amb 5.000€, i el llibre va estar publicat per l’Editorial
Unaria.

30 de novembre de 2017

Bocairent, setena meravella rural d’Espanya
Bocairent va ser elegida en setena posició del rànquing elaborat pel buscador d’allotjaments rurals d’interior Toprural. El 5´47% dels vots dels més de 20.000 emesos van
ser per a la nostra localitat. El lliurament del distintiu acreditatiu es va celebrar al
centre cultural Florida Retiro de Madrid, i va comptar amb la presència de l’alcalde,
Josep-Vicent Ferre i la regidora de Turisme, Noelia Vañó.

16 de desembre de 2017

40 anys del grup de danses Cardaors
El Teatre Avenida va acollir l’acte de celebració del 40 aniversari del Grup de Danses Cardaors. El grup, fundat el 26 de desembre de 1977, va oferir un magnífic espectacle. Així,
el nombrós públic present va poder gaudir de balls propis de Bocairent, Alcoi, Ontinyent,
Bèlgida o Montixelvo, a més d’admirar l’espectacular indumentària que van lluir els protagonistes.
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I Jornada de Gestió Forestal
Bocairent va acollir la I Jornada Gestió Forestal Sostenible,
Projectes i Aliances, amb l’objectiu de reunir els protagonistes del sector forestal de la Comunitat Valenciana. A la
presentació de la jornada van intervenir el director general
de Medi Natural, Antonio Marzo, el primer tinent d’alcalde
de Bocairent, José M. Beneyto, i el responsable de la Fundació Victoria Laporta, Beltrán Ceballos.
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19 de gener de 2018

25 de febrer de 2018

Celebració del Dia de la Dona
Amb l’exposició “No té nom!” de Diana Razovich començaren els actes commemoratius del Dia de la Dona, que van incloure concursos de dibuix, fotografia
i cartells, tallers, teatre, un sopar i una xarrada, i principalment, la presentació
del Pla Municipal d’Igualtat 2011-2014 i el lliurament dels diferents premis
convocats, a més d’una trobada amb les dones de la localitat veïna d’Alfafara.

15 de març de 2018

Nou local per a l’associació Mariola Verda
El 15 de març la junta de govern de l’Ajuntament de Bocairent va aprovar la cessió d’un dels locals de l’antiga cooperativa agrícola als membres d’ACIF. El nou espai permet acollir l’autobomba rural lleugera cedida pel Consorci
Provincial de Bombers així com la resta de vehicles de
prevenció i d’actuació, a més de tenir un lloc per habilitar
vestidors i una sala de reunions.

15 d’abril de 2018

Exposició ‘Paraules Pintades’
Entre el 15 d’abril i el 13 de maig, Bocairent va acollir als seus carrers la quarta
edició de la mostra de pintura als balcons “Paraules pintades”, combinant literatura i imatge a través de la fotografia, la pintura, el collage i el disseny gràfic.
L’organització va estar a càrrec dels ajuntaments de Banyeres de Mariola, Muro
i Bocairent, i de les associacions Art Nostre i Art-92.

28 d’abril de 2018

L’aleví del C.B. Patronato, campió a Jaca
L’equip aleví del Club de Bàsquet Patronato es va proclamar campió en la 12 Copa Pirineos-Trofeo Ibercaja, disputada del 28 al 30 d’abril a Jaca. L’equip bocairentí va guanyar
en la final al San José Parque Madrid per 41-58. Per la seua
banda, l’equip infantil va finalitzar en sisena posició.
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2 de MAIG de 2018

Bocairent-Dénia en parapent
El parapentista bocairentí Rubén Carbonell, que pertany al
club de vol de Santa Pola, va realitzar el 2 de maig un vol entre
la creueta de Sant Jaume i Dénia. El vol, d’uns 70 kilòmetres, va
finalitzar molt a prop del nucli urbà de Dénia, la qual cosa va
causar la sorpresa del veïnat d’aquesta localitat costera. Carbonell havia realitzat amb anterioritat vols fins Oliva i Altea.

4 de MAIG de 2018

Exposició sobre els Pelegrins de les Useres
L’exposició monogràfica de Francesc Grau i Gómez va fer-se a la sala de Joan de Joanes.
L’exposició descrivia alguns dels elements claus de la peregrinació que cada últim divendres d’abril recorre els 35 kilòmetres que separen les Useres i el santuari de Sant Joan de
Penyagolosa. Les fotografies es van fer al 1975.

6 de MAIG de 2018

Correguda del
175 aniversari de la Plaça de Bous
Més de 2.500 persones van omplir el diumenge 6 de maig la
plaça de bous en la correguda commemorativa del 175 aniversari de la seua creació. El cartell el formaven el torero a cavall
Andy Cartagena i els matadors Cayetano Rivera, Román Collado i López Simón, a més del joneguer Jesús Chover (substitut
de la joneguera anunciada al cartell Rocío Simón).

12 de MAIG de 2018

Restauració de la façana de la Mare de Déu dels
Desemparats
Durant la celebració de la festa a l’ermita de la Mare de Déu dels Desemparats es van presentar els treballs realitzats a la primera fase de
restauració de la façana de l’ermita. L’empresa encarregada de portar endavant els treballs va ser Taller d’Art i Restauració, que al mes d’octubre
va començar la segona fase.

28 de MAIG de 2018

Eva García, MVP de la Comunitat Valenciana
Per segon any consecutiu Eva García Francés, jugadora del C.B.
Patronato, va aconseguir el guardó de millor jugadora de tota
la Comunitat Valenciana de la seua categoria. La gala es va
celebrar a Alzira. Eva va compaginar la seua tasca de jugadora
amb la d’entrenadora, ja que al costat de la seua germana Esther porten endavant l’escoleta de bàsquet per als menuts de
6, 7 i 8 anys.
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30 de maig de 2018

Propostes per a la remodelació
de la plaça de l’Ajuntament
La sala de Joan de Joanes va acollir la presentació de
les tres propostes presentades per a la remodelació de
la plaça de l’Ajuntament. Així, tres empreses van presentar i defendre les propostes titulades “Tissatge”, “Lienzo”
i “Bocairent Roots”. Al mes de juny els bocairentins van
poder votar la proposta que més els agradava. Finalment “Tissatge”, d’Ana Sanchis i Silvia Párraga, va ser la
guanyadora.

5 de juny de 2018

Celebració del Dia Mundial del
Medi Ambient
Set van ser les propostes que es van dur a terme per
commemorar el dia mundial del medi ambient, amb propostes per a totes les edats. Durant tot el mes de juny el
parc de la Derrota va acollir una exposició d’instantànies
de la Serra Mariola realitzades pel fotògraf José Benito
Ruiz, que va aportar part de la seua col·lecció junt a Alfonso Lario i Vicent Ferri.

10 de juny de 2018

Adelaida Ferre, primer rostre
de la nova RTVV
La periodista bocairentina Adelaida Ferre Tortosa va ser
l’encarregada, juntament amb Vanessa Gregori, d’obrir les
emissions de la nova televisió valenciana À Punt. Va ser
el diumenge 10 de juny, a les 14:30 hores, amb l’emissió
dels informatius. Adelaida Ferre ja havia format part de
la plantilla de la desapareguda Canal 9.

16 de juny de 2018

Remodelació de la piscina municipal
El 16 de juny es va obrir la temporada de la piscina municipal, que les setmanes anteriors va estar en obres. La
remodelació principal va consistir en la reducció de la
profunditat en un metre de la piscina gran, a més de
treballar per millorar la qualitat de l’aigua. També es va
dotar d’elements lúdics la piscina dels menuts amb la
instal·lació d’un tobogan i una taula de jocs.
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23 de juny de 2018

Premi de Literatura Eròtica a la plaça de
bous
La plaça de bous va ser el lloc escollit per a la celebració del lliurament del 24é Premi de Literatura Eròtica
de la Vall d’Albaida que convoca la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida amb la col·laboració de
l’Editorial Bromera. L’obra guanyadora va ser “La Confessió”, de Jordi Portals. L’acte va estar presentat per l’actriu
Débora Esteve.

JULIOL de 2018

Joan Albert Silvestre, àrbitre de 2a B
L’àrbitre bocairentí Joan Albert Silvestre Cerdà va aconseguir l’ascens a la categoria nacional de 2a divisió B
com a àrbitre de futbol del Comitè Tècnic d’Àrbitres de
la RFEF en quedar en 6a posició de 120 participants
després d’un llarg procés de selecció a nivell nacional.
Silvestre va estar acompanyat durant tota la temporada
pel també bocairentí Àngel Bernat Ferre i per l’albaidí
Xavier Palop De la Vega com a àrbitres assistents.

2 de JUliol de 2018

Restauració de l’Home de la Manta
Després de cinc setmanes de feina, el 2 de juliol es va
desmuntar la bastida que cobria l’emblemàtica figura de
l’Home de la Manta i veïns i visitants van poder admirar de nou l’estàtua de José Gonzalbo en tota la seua
esplendor. L’empresa encarregada de la restauració va
ser Taller d’Art i Restauració. L’actuació va suposar una
inversió de 9.801€, sufragada al 70% per la Diputació
de València.

5 de juliol de 2018

Exposició retrospectiva de pintura de Juan Sanz
“Una vida intentant fer art”. Amb eixe suggeridor títol l’artista local Juan
Sanz Ferre va presentar una retrospectiva pictòrica on recollia vora tres
dècades de treballs centrats principalment en el paisatge urbà i natural. En l’actualitat Juan Sanz és president de l’associació Art-92, i durant
aquestos anys de dedicació a la pintura ha rebut nombrosos guardons
en diferents concursos i certàmens.
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13 de juliol de 2018

Donació de la Caixa a la
residència de la tercera edat
La residència de la 3a edat compta amb un nou
conjunt de jocs saludables gràcies al patrocini
de l’obra social de la Caixa. El lot, valorat en
4.950€, es troba al pati interior del centre assistencial. Els aparells estan destinats a millorar
les capacitats del residents.

29 de setembre de 2018

Celebració de la Gala de l’Esport
El Teatre Avenida va acollir un any més la festa
de l’esport bocairentí, on les diferents entitats
esportives van guardonar els esportistes més
destacats de la temporada passada. El premi
a la dedicació esportiva va recaure en Héctor
Vañó Gómez, i la millor esportista va ser Alba
Pastor Silvestre, que va quedar per davant dels
altres nominats, Blai Carbonell Rodriguez i Joan
A. Silvestre Cerdà.

8 d’octubre de 2018

Premis 9 d’Octubre
El missioner Félix Ferre Pérez en la modalitat
individual i l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai en la modalitat col·lectiva van ser
els guardonats amb els premis 9 d’Octubre en
l’edició de 2018. L’acte va estar presentat per
Maite Ferre i amenitzat musicalment per Kiko
López i Paul Montenegro. També es va fer entrega de premis als millors expedients acadèmics.

20 d’octubre de 2018

Exposició 175 anys de la plaça de bous
La sala Joan de Joanes va acollir la inauguració de l’exposició amb motiu del 175 aniversari de la plaça de bous a
càrrec de l’associació cultural FESTASA. La retrospectiva
feia un interessant repàs pels quasi dos segles d’existència de la plaça, des dels seus orígens fins l’actualitat,
fent un ampli recorregut per les activitats de tot tipus
desenvolupades en les seues instal·lacions.
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L’ORATGE
Gràfiques, textos i fotografies
Blai Vanyó Vicedo

ANY AGRÍCOLA 2017-18

Estacions meteorològiques: la Canaleta (Blai Vanyó), el Càmping (AVAMET) i
la Rambla (AVAMET)
Enguany, gràcies a AVAMET i a la col·laboració del M.I.
Ajuntament s’ha instal·lat una nova estació meteorològica a la zona de la Rambla, que és un dels llocs més gelats
de tota la Comunitat Valenciana.
Per tant, per a completar millor les dades meteorològiques he afegit les dades de la nova estació de la Rambla.
Així tenim dades de tres observatoris situats a 12 km de
distància (Càmping) i 5 km (la Rambla) de l’observatori de
la Canaleta. Si unim els tres punts de la ubicació de les estacions formen un triangle on la distància entre ells és de
5 a 6 km. Així tenim unes dades per a fer una comparativa
entre elles i que representen millor les dades a Bocairent.
Observant les dades de les tres estacions cal remarcar el
següent:
Respecte a la pluja ha sigut un any molt per davall de la
mitjana que ens correspon (600 litres). El total ha sigut:
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390,8 litres a la Canaleta, 399,5 al Càmping i 324,8 a la
Rambla. Entre el Càmping i la Canaleta hi ha una diferència de 8,7 litres a favor del Càmping i en referència a la
Rambla la diferencia és més gran: 65 litres respecte a la
Canaleta i 74,7 al Càmping.
En les temperatures mitjanes la Canaleta 8,18º i al Càmping 7,12º la diferencia sols és d’un grau i 3,29º en la Rambla on la diferència és de 3,8º (Canaleta) i 4,9º (Càmping).
Les màximes extremes: a la Canaleta -6,2º i 38,1º; al Càmping -8,7º i 36,1º i a la Rambla -11,8º i 36,1º.
La força del vent té molta influència segons on es trobe
l’anemòmetre i tenim les ràfagues més altes: al Càmping
48,3 km p/h (26-1-2018), a la Canaleta 72,4 km p/h (3-32018) i a la Rambla 78,9 km p/h (18-10-2017).

COMPARATIVA DE LES TRES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES DE BOCAIRENT. CLIMOGRAMA
DE LES TEMPERATURES MITJANES MÍNIMES, TEMPERATURES MITJANES MÀXIMES I LA PLUJA
Moros i Cristians Bocairent 2019

BOCAIRENT LA CANALETA - CLIMOGRAMA ANY AGRÍCOLA 2O17-18

BOCAIRENT CÀMPING MARIOLA - CLIMOGRAMA ANY AGRÍCOLA 2O17-18

BOCAIRENT RAMBLA DE MARIOLA - CLIMOGRAMA ANY AGRÍCOLA 2O17-18
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Abellot ‘Bombus terrestre’

Papallona colibrí

Papallona ‘Melanargia lachesis’

Papallona ‘Arethusana boabdil’

Papallona ‘Gonepteryx cleopatra’

Papallona ‘Podalirius’

Altocúmuls

Mammatus

Cirrus-cúmuls

Nevada 2.2.2018

Iridiscència solar

Núvol lenticular

Cumulonimbus

Cúmuls (part superior) i cirrus fibratus (part inferior)

l’ajuntament informa

L’AJUNTAMENT INFORMA
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
1) POBLACIÓ:
Nombre d’habitants a 01/01/2017:
4.415
2.180 dones i 2.235 homes
Naixements exercici 2017:
23
Matrimonis eclesiàstics exercici 2017:
9
Matrimonis Alcalde exercici 2017:
5
Matrimonis Jutjat exercici 2017:
4
Defuncions exercici 2017:
39

2) RÈGIM DE SESSIONS 2018:
Plens:
9
- ordinaris: 6
- extraordinaris: 2
- extraordinari i urgent: 1
Juntes de Govern Local:
18
Comissions preparatòries Ple:
8
Documents registrats 2017: 3.038 Entrades / 3.014 Eixides

3) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES:
Rehabilitacions
Millores i reparacions
Línies Iberdrola, Telefònica, gas i aigua
Palissades
Arreglament i pintura façanes
Canvi cobertes
Derrocaments
Acondicionament locals
Basses, piscines

8
117
7
14
48
25
8
2
2

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

1.610.184,16 €
50.306,60 €
258.426,00 €
989.608,53 €
34.705,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTAL
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10,00 €
--- €
--- €
--- €

2.943.240,29 €

PRESSUPOST GENERAL PER AL 2018
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA DE LA DESPESA:

TOTAL

Deute Públic

129.473,42 €

Seguretat i Ordre Públic

245.219,53 €

Ordenació del Trànsit i de l’Estacionament
Protecció Civil

10.110,00 €
2.910,00 €

Urbanisme: Planejament,
Gestió, Execució i Disciplina Urb

103.330,00 €

Conservació i Rehabilitació de l’Edificació
Pavimentació de Vies Públiques

85.000,00 €
112.269,87 €

Clavegueram

5.310,00 €

Abastiment Domiciliari d’Aigua

810,00 €

Recollida de Residus

82.500,00 €

Neteja viària

114.000,00 €

Enllumenat Públic

130.000,00 €

Administració General del Medi Ambient

15.750,00 €

Parcs i Jardins

46.712,00 €

Assistència Social Primària

212.381,68 €

Foment de l’Ocupació

10.030,00 €

Protecció de la Salubritat Pública

7.950,00 €

Funcionam.de Centres d’Ensenyança
Preescolar i Primària

317.451,44 €

Serveis complementaris d’Educació

15.714,48 €

Biblioteques Públiques

43.589,00 €

Arxius

9.441,81 €

Equipaments Culturals i Museus

26.988,00 €

Promoció Cultural

101.790,00 €

Protecció i Gestió del Patrimoni Històric

5.875,00 €

Instal·lacions d’Ocupació del Temps Lliure
Festes Populars i Festejos

50.998,56 €
117.500,00 €

Promoció i Foment de l’Esport

64.513,57 €

Instal·lacions Esportives

84.849,89 €

Millora Estructures Agropecuàries
i dels sistemes productius

1.000,00 €

Desenvolupament Rural

1.000,00 €

Fires

12.000,00 €

Mercats, Abastiments i Llotges

19.596,85 €

Informació i Promoció Turística

115.802,93 €

Desenvolupament Empresarial

31.550,57 €

Camins Veïnals

5.000,00 €

Societat de la Informació

1.520,00 €

Òrgans de Govern

73.205,93 €

Administració General

392.453,57 €

Participació Ciutadana

14.500,00 €

Imprevists i Funcions No Classificades

24.722,19 €

Gestió del Sistema Tributari

76.120,00 €

Transferències a Altres Entitats Locals

22.300,00 €

TOTAL
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DENOMINACIÓ

2.943.240,29 €
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REGIDORIA DE L’ÀREA D’ESPAIS PÚBLICS I NATURALS
INVERSIONS
Projectes executats durant 2018

Finançament	

Renovació i millora de l’estanquitat del
transformador elèctric de l’Estació

Inversió directa de l’Ajuntament

17.366,72 €

Adequació del mur del c. de Pius XII

Diputació de València

29.855,95 €

Reducció del fons de la piscina municipal i
dinamització de la piscina menuda

Diputació de València

48.298,33 €

Renovació de l’ecoparc municipal

Consorci de residus

Reurbanització del c. del Vinalopó

Diputació de València i Ajuntament de Bocairent

Bastiment del nou col·lector general clavegueram

Inversió directa de l’Ajuntament

185.598,61 €

Actuacions de rehabilitació de la plaça de bous
(renovació de capella-infermeria, restauració mural
de Pallardó, condicionament del mur perimetral)

Inversió directa de l’Ajuntament

27.152,40 €

Restauració de l’Home de la Manta

Diputació de València i Ajuntament de Bocairent

14.691,57 €

Instal·lació del sistema de regulació de trànsit
del barri medieval

Generalitat Valenciana i Ajuntament de Bocairent

37.389,54 €

Substitució de caldera de gas per caldera de
biomassa en la residència de la 3a edat

Generalitat Valenciana i Ajuntament de Bocairent

47.776,85 €

Continuació de l’obertura del c. d’Alcoi

Diputació de València

91.740,87 €

Reurbanització de la zona del Repuntxó

Diputació de València

60.213,47 €

Reurbanització de la zona de la Canaleta-el Regadiu

Diputació de València

61.003,88 €

Millora de la estanquitat del sostre del
centre social de la plaça de Joan de Joanes
(Museu de l’evolució paleontològica)

Diputació de València

13.000,00 €

Adequació de zona degradada en el
c. de Sant Joan per a mirador turístic

Generalitat Valenciana i Diputació de València

67.000,00 €

Instal·lació de punt de recàrrega de vehicles
elèctrics junt al mercat municipal

Generalitat Valenciana i Ajuntament de Bocairent

Inversions en millora i en adequació de camins

Inversió directa de l’Ajuntament

TOTAL		

105.038,90 €
27.152,40 €

9.680,00 €
12.925,39 €
856.218,29 €

Inversions compromeses per a 2019

Finançament	

Asfaltatge de vies urbanes

Diputació de València

Restauració de la façana de l’Ajuntament antic

Diputació de València i Ajuntament

27.629,28 €

Inversions per nevades 2017

Generalitat Valenciana

37.949,36 €

Renovació del parc de l’Estació

Diputació de València

65.377,77 €

Condicionament urbà de la plaça de l’Ajuntament

Diputació de València

178.200,00 €

Millora de l’accessibilitat en el c. de les Germanies

Diputació de València i Ajuntament

32.655,44 €

Ampliació i renovació de l’espai de convivència
(o bar) del camp de futbol

Diputació de València

44.880,34 €

Construcció de vorera en el c. dels Terrers

Diputació de València

12.631,19 €

Nou col·lector general (fase DG de l’Aigua)

Inversió directa de la Generalitat Valenciana

TOTAL		
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Import

Import
167.805,76 €

498.839,43 €
1.065.968,43 €

i té un període d’execució de 18 mesos des de l’inici de
les obres.

Contractacions laborals 2018-2019:
Programa	

Perfils	

Període	Import

EPAMER 2017: brigada forestal

1 capatàs
7 peons forestals
1 administrativa
1 arquitecta tècnic
4 peons d’obra
1 tècnica d’animació sociocultural
1 informàtica
1 tècnica d’ajuda a domicili
1 tècnica de medi ambient
1 orientadora laboral

6 mesos

73.203,73 €

12 mesos

31.437,84 €

12 mesos
6 mesos

60.828,96 €
16.602,18 €

6 mesos

17.705,16 €

2 mesos

4.204,82 €

3 mesos
6 mesos
2 mesos

5.469,60 €
10.996,92 €
4.000,00 €

12 mesos

48.645,24 €

12 mesos
7 mesos

30.414,48 €
87.233,02 €

EMCORP 2018: contractació de majors
de 30 anys
EMCORD 2018: contractació d’aturats
de llarga durada

1 operària
1 assistenta de residència
1 tècnica de turisme
1 tècnica d’educació i sociocultural
1 tècnica de biblioteca i sociocultural
1 tècnica de sanitat
1 tècnica d’animació sociocultural
1 tècnic de medi ambient
1 administrativa per a urbanisme i
serveis socials
2 operaris
1 capatàs
7 peons forestals
1 tècnic/a d’ajuda a domicili
1 informàtic/a
1 assistència a la residència
2 peons d’obra

6 mesos

17.050,32 €

6 mesos

22.685,12 €

TOTAL:

43 persones		

EMCUJU 2017:
contractació de joves qualificats
EMPUJU 2017: contractació de joves aturats
EMCORP 2017: contractació de
majors de 30 anys
EMCORD 2017: contractació d’aturats de
llarga durada
ILPLD 2017: orientació laboral a
majors de 55 anys
Pla d’ocupació del 2017
Pla d’ocupació del 2018
‘La Dipu et beca’ 2018

EMCUJU 2018: contractació de
joves qualificats

EMPUJU 2018: contractació de joves aturats
EMERGE 2018: brigada forestal
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A més, l’ampliació i la renovació del CEIP Lluís Vives executada per l’Ajuntament de Bocairent amb finançament
íntegre de la Generalitat Valenciana suma 4.407.893,81€

430.477,39 €

Accions:
-

-

Desembre del 2017: retirada de xops del riu Clariano
al seu pas pel nucli urbà
Del 29 de desembre del 2017 al 28 de juny del 2018:
incorporació d’una brigada forestal de huit membres.
Accions realitzades (entre altres): desbrossaments de
zones urbanes (la Canaleta–el Regadiu, Pallissetes, polígons industrials, etc.), neteja de barrancs (el Retiro,
la Canaleta, etc.), treballs de silvicultura (paratge de
l’ermita de sant Jaume)
8 de gener: inici del servei d’ecoparc mòbil del Consorci de residus V5 durant tots els dilluns de l’any
23 de febrer: plantació de 12 oms resistents a la grafiosi del Programa estatal de millora i de conservació dels recursos genètics dels oms ibèrics entre el c.
d’Agres i el riu Clarià.

-

Del 31 de maig al 15 de juny: procés de participació
ciutadana per a l’elecció del projecte de condicionament urbà de la plaça de l’Ajuntament arran de la pre-
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-

sentació realitzada el 30 de maig a la sala Joan de
Joanes
Setembre-octubre: realització de l’avaluació estructural del CEIP Lluís Vives de cara a la seua rehabilitació
i ampliació
18 d’octubre: aprovació de la compra d’una parcel·la
de 27.452 m2 en la zona del Portell

Activitats:
• 5 de novembre: jornada de recollida de residus al parc
natural de la serra de Mariola amb ACIF Mariola Verda
amb motiu de la Setmana europea de la prevenció de
residus
• 19 de gener: jornada de Gestió forestal sostenible,
projectes i aliances de la plataforma mediambiental
Aliats per la biodiversitat en la sala Joan de Joanes
• 5 de maig: taller de compostatge domèstic a càrrec de
Mikel Vela a la urbanització del Pinatell
• 16 de maig: xerrada informativa sobre ‘El meu compte
ambiental’ del Consorci de residus V5
• 17 de maig: taller de reciclatge a càrrec del parc d’educació vial i ambiental de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida al parc dels Vilars amb motiu
del Dia mundial del reciclatge
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 Dia mundial del Medi ambient
- De l’1 al 30 de juny: exposició ‘La natura de prop: fauna de la Mariola’ amb fotografies de José Benito Ruiz,
Alfonso Lario i Vicent Ferri al parc de la Derrota
- 3 de juny: representació teatral i activitats lúdiques al
voltant de l’aigua ‘Aiguajocs’ a càrrec d’Escenoart
- 6 de juny: taller ‘La baralla del reciclatge’ per a les persones del taller de memòria del centre de dia AFAB
- 6 de juny: taller ‘La baralla del reciclatge’ per a les persones del centre de dia AFAB
- 7 de juny: taller ‘La llauneta presumida’ per a les persones del taller ocupacional
- 7 de juny: taller ‘La baralla del reciclatge’ per a les persones residents en la residència municipal de la 3a
edat
- 8 de juny: eixida a la llum de la lluna fins l’ermita de
Sant Jaume amb el Grup de muntanya de Bocairent
• 18 de juliol: campanya de conscienciació ciutadana ‘El
repte del reciclatge’ a càrrec del Consorci de residus V5
i Ecoembes
• Del 5 al 8 de novembre: curs d’agroturisme a càrrec de
l’Institut valencià d’investigacions agràries (IVIA)
• Del 17 al 25 de novembre: celebració de la Setmana
europea de la prevenció de residus
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REGIDORIA D’educació
INFORME ESTADÍSTIC DELS
CENTRES EDUCATIUS DE
BOCAIRENT CURS 2018-2019
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
GRUP
ALUMNES
0-1 ANYS................................................... 10
1-2 ANYS.................................................... 9
2-3 ANYS................................................... 15
TOTAL.................................................. 34
Professorat: ...........................2 mestres i 2 tècniques

ESCOLA INFANTIL ELSA
GRUP
ALUMNES
0-2 ANYS.................................................... 2
2-3 ANYS................................................... 13
TOTAL.................................................. 15
Professorat: .............................. 1 mestra i 1 tècnica

CEIP LLUÍS VIVES
GRUP
ALUMNES
INF 3............................................................ 31
INF 4............................................................ 27
INF 5............................................................ 41
PRIM 1........................................................ 31
PRIM 2........................................................ 58
PRIM 3........................................................ 30
PRIM 4........................................................ 42
PRIM 5........................................................ 27
PRIM 6........................................................ 53
TOTAL................................................. 340
Professorat: .......................31 + 1 auxiliar de conversa

IES BOCAIRENT
GRUP
ALUMNES
ESO 1r......................................................... 44
ESO 2n........................................................ 37
ESO 3r......................................................... 38
ESO 4t......................................................... 28
BAT 1r......................................................... 26
BAT 2n........................................................ 21
FPB 1r.......................................................... 8
FPB 1r.......................................................... 4
TOTAL................................................. 206
Professorat:................................................ 37

ESCOLA D’ADULTS MANUEL SANTONJA
Alumnes matriculats
Formació regl ada:
Cultura general: 15 alumnes
Graduat de secundària: 10 alumnes
Programes formatius:
Valencià: 19 alumnes
Anglés: 22 alumnes
Informàtica: 11 alumnes
Manualitats: 14 alumnes
Ioga: 58 alumnes
Pilates: 40 alumnes
Txi-Kung: 24 alumnes
Dansa Oriental: 12 alumnes
Restauració : 8 alumnes
Total alumnes centre: 233 alumnes
Professorat
Contractats per l’Ajuntament: 2
Contractats per l’Associació: 9

Activitats realitzades el curs 2017-2018
a l’Escola d’Adults

Desembre:
Taller corones nadalenques
Celebració de Nadal
Gener:
Lectures teatralitzades de Moros i Cristians
Març:
Taller de Cuina
Abril:
Lectura de El Principito
Lectures de Poesia
Visita a Albaida
Juny:
Trobada d’Escoles d’Adults a Montaverner i exposició
Taller decoració de testos
Taller de cuina per a dies de festa
Taller de mòbils
Tallers oberts al públic
Classe conjunta Pilates, Ioga, Txi-Kung i Dansa Oriental
Sopar col·lectiu
Setembre:
Exposició de treballs realitzats durant el curs
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REGIDORIA DE CULTURA
L’oferta cultural de Bocairent és cada vegada més intensa i plural, tal com demostra edició rere edició l’agenda
mensual. El mèrit és col·lectiu i es deu a un esforç conjunt
d’associacions, persones i entitats que aposten pel dinamisme del poble. En aquest sentit, la Regidoria de Cultura
exerceix una triple funció: en primer lloc, la de suport i
acompanyament de qualsevol iniciativa que vulga dur-se
a terme; en segon lloc, la de coordinació de la programació local en matèria cultural, i en tercer lloc, la de desenvolupament d’iniciatives pròpies que complementen i
amplien les propostes de la resta d’agents.
Tot seguit, es dóna compte de les iniciatives pròpies de
la Regidoria de Cultura, les quals s’articulen en tres línies
de treball:
A) PROJECTES ESTRATÈGICS. Són projectes d’abast ampli
que persegueixen objectius a mitjà i llarg termini. A
més, tenen un caràcter transversal, de manera que impliquen col·lectius i entitats locals més enllà de l’Ajuntament.
B) PROGRAMACIÓ ESTABLE. Es tracta de deu eixos regulars que mantenen viva l’oferta cultural municipal al
llarg de tot l’any. En concret, tot seguit donem compte
del període comprés entre novembre de 2017 i desembre de 2018.
C) ACTIVITATS DE CARÀCTER PUNTUAL. Són propostes de
curta durada i que no estan emmarcades en programacions més àmplies.

A) PROJECTES ESTRATÈGICS
1. Bocairent Ciutat Lectora

Es tracta d’un projecte de foment de la lectura d’abast local i d’implantació plurianual (2018-2021), amb l’assessorament tècnic de FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) i
el copatrocini de la Diputació de València. El primer pas
ha estat la posada en funcionament del Consell Municipal
de la Lectura, integrat per tots els agents implicats en la
matèria:
: : De l’àmbit municipal: la Regidoria de Cultura, la Biblioteca Pública Municipal i el Centre d’Informació Juvenil.
: : De l’àmbit educatiu: l’Escola Infantil Municipal, l’Escola Infantil Elsa, el CEIP Lluís Vives, l’AMPA del CEIP
Lluís Vives, l’IES Bocairent, l’AMPA de l’IES Bocairent i
l’Escola d’Adults Manuel Santonja.
: : De l’àmbit associatiu: l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai, l’Associació d’Amas de Casa Tyrius, l’Assocació Més que Dones i l’Associació Cultural Aculliber.
: : De l’àmbit del llibre: les llibreries-papereries locals.
Els treballs del Consell han permés diagnosticar les iniciatives que es desenvolupen a Bocairent en l’àmbit del
foment lector, plantejar la necessitat de fer enquestes locals d’hàbits de lectura i començar a impulsar iniciatives
conjuntes en aquesta matèria. És el cas, per exemple, del
programa d’activitats que acompanyaran la mostra de
pintura als balcons Paraules pintades en l’edició de 2019:
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un projecte de caràcter interdisciplinari que va estar guardonat en el premi d’experiències de la I Trobada de Ciutats Lectores, celebrada al Puig el 20 d’octubre de 2018.

2. Capital Cultural Valenciana 2019-2020

La Capitalitat Cultural és una iniciativa de la Generalitat
Valenciana per a reconéixer municipis que aposten per la
cultura. Els municipis que presenten la seua candidatura
a aquesta distinció es comprometen, d’un costat, a presentar un informe d’avaluació de l’activitat cultural desenvolupada en els últims cinc anys i, de l’altre costat, a
preparar un projecte anual per a desenvolupar.
El Consell Municipal de Cultura, en la sessió del 12 de
març de 2018, va aprovar per unanimitat que Bocairent
optara a ser Capital Cultural Valenciana 2019-2020. Per
això, es va constituir una comissió redactora de la candidatura integrada pels membres del Consell que van
decidir participar-hi: els representants del tres partits
polítics amb representació municipal, Art 92, AFB (Associació Fotogràfica Bocairent), Associació de Festes de Moros
i Cristians a Sant Blai, Junta de Majorals de Sant Agustí,
Associació Cultural Festasa, Associació Cultural Aculliber,
Patronat J. C. i Associació Més que Dones.

B) PROGRAMACIÓ ESTABLE
1. Programa d’Exposicions Municipals

El Programa d’Exposicions Municipals va nàixer l’any
2017 amb la finalitat de completar l’oferta de la Sala Joan
de Joanes i d’oferir, al llarg de l’any, tres mostres de gran
format, àmplia durada i amb edició de catàleg.
- 11/11/2017 – 03/12/2017: EXPOSICIÓ. XVI Concurs de
Pintura Joan de Joanes. Sala Joan de Joanes. Organització conjunta amb l’Associació Art 92 i patrocini de Durplastics, Helioprint S. L. i Inelbo S. A. (Eiffage Energia).
- 16/03/2018 – 08/04/2018: EXPOSICIÓ. Seres y estares,
a càrrec de Manolo Granado. Sala Joan de Joanes. Organització conjunta amb la Fundación Mutua Levante.
- 05/07/2018 – 22/07/218: EXPOSICIÓ. Una vida intentant fer art, a càrrec de Juan Sanz Ferre. Sala Joan de
Joanes.

2. Per Nadal, un llibre de regal

Mitjançant la segona campanya municipal de foment de
la lectura en valencià, les xiquetes i els xiquets de 6 anys
i els adolescents de 16 anys van rebre un val per a la
compra d’un llibre de literatura en la nostra llengua. És
pretenia, així, que tant el públic infantil que comença a
llegir de manera autònoma com el públic juvenil consolidara l’hàbit de triar lectures en valencià.
Per Nadal, un llibre de regal és fruit de la suma d’esforços
de diversos agents: l’Ajuntament de Bocairent, com a entitat organitzadora; la Generalitat Valenciana, com a institució patrocinadora; l’equip docent del CEIP Lluís Vives
i de l’IES Bocairent, encarregats de preparar la llista de

3. Programació regular del teatre Avenida

Una de les fites importants de l’últim any va ser la posada
en marxa de la programació regular del teatre Avenida.
D’aquesta manera, es va encetar una nova fase en què el
teatre municipal, a més de continuar sent escenari d’activitats puntuals, va començar a oferir cites estables de caràcter propi. En concret, es tractava d’una proposta mensual que combinava les diferents disciplines artístiques
amb alternança d’espectacles de caràcter familiar, dirigits
al públic infantil, i d’espectacles per a públic general. La
iniciativa es va poder impulsar després de l’adhesió de
l’Ajuntament de Bocairent al Circuit Cultural Valencià (Generalitat Valenciana) i va oferir les cites següents.
··· 24/03/2018: ESPECTACLE FAMILIAR DE CIRC. Pla, Pla
i Cia, a càrrec de la Companyia Circ Gran Fele. Teatre
Avenida, 19.00 hores. Patrocini de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat Valenciana (Institut
Valencià de Cultura).
··· 14/04/2018: CONCERT. Orquestra Simfònica Lira Saguntina, amb Pere Molina González (director) i Kiko López
Herrero (clarinet). Teatre Avenida, 19.00 hores. Col·
laboració de l’Associació Unió Musical de Bocairent i
la Societat Musical Lira Saguntina.
··· 05/05/2018: ESPECTACLE FAMILIAR DE MÚSICA. Rock
per a tota la família: jugar, cantar, ballar i riure, a càrrec
de Ramonets. Teatre Avenida, 19.30 hores. Patrocini
del SARC Diputació de València.
··· 02/06/2018: TEATRE. Si jo fóra rica, a càrrec de Victoria Salvador i Lola Moltó. Teatre Avenida, 19.30 hores.
Patrocini de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la
Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura).
··· 30/09/2018: ESPECTACLE FAMILIAR DE TEATRE. Barrets, a càrrec de Rodamons Teatre. Teatre Avenida,
18.00 hores. Patrocini de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i la Generalitat Valenciana (Institut Valencià
de Cultura).
··· 27/10/2018: CONCERT. Benicadell sonor: recital pianístic de compositors de la Vall d’Albaida, a càrrec de
Joanjo Albinyana (piano). Teatre Avenida, 19.30 hores.
Organització conjunta amb l’Institut d’Estudis de la
Vall d’Albaida (IEVA) i patrocini del SARC Diputació de
València.
··· 11/11/2018: ESPECTACLE FAMILIAR DE TITELLES.
Lost Dog, a càrrec de Cal y Canto Teatro. Teatre Avenida, 17.30 i 19.00 hores. Organització conjunta amb la
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida (Mostra Internacional de Titelles).
··· 01/12/2018: DANSA. Espectacle de dansa clàssica i
contemporània a càrrec de Valencia Dancing Forward.
Teatre Avenida, 19.30 hores. Patrocini de la Generalitat
Valenciana (Institut Valencià de Cultura).

4. Abril, el mes de les paraules

La programació que cada any posa en valor la paraula en
un sentit ampli va arribar a la cinquena edició i va estar
formada per les activitats que es detallen a continuació.
··· 06/04/2018: XARRADA. De “Pasaje de las sombras” a
“Palmeras en la nieve”: llegint per biblioteques del món,

···
···
···

···

···
···

···
···

a càrrec de Teresa Gomis (bibliotecària de Guadassuar).
Biblioteca Pública Municipal, 20.00 hores.
13/04/2018: TERTÚLIA ENTRE LECTORES I LECTORS.
Treinta mujeres fascinantes en la historia de Valencia. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores.
14/04/2018: BIBLIOPARC. Espai de lectura i tallers infantils. Mirador de la ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores.
Col·laboració del Centre d’Informació Juvenil.
15/04/2018 – 13/05/2018: EXPOSICIÓ. Paraules pintades, mostra de pintura als balcons. Plaça de l’Ajuntament i carrers del voltant. Organització conjunta amb
l’Associació Art 92, Associació Art Nostre i ajuntaments
de Banyeres de Mariola i Muro.
17/04/2018 – 01/05/2018: EXPOSICIÓ. Nosaltres, les
escriptores. Valencianes en el temps, mostra sobre les
escriptores valencianes des de Sor Isabel de Villena
fins a l’actualitat. Sala Joan de Joanes. Organització
conjunta amb la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL)
i col·laboració de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
20/04/2018: ANIMACIÓ LECTORA. Ens divertim amb la
poesia. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores. Col·
laboració d’Edicions Bromera.
20/04/2018: LECTURA DRAMATITZADA. Llegim amb
les valencianes, a càrrec de Manola Roig i Rosa Roig
(comissàries de l’exposició Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps). Sala Joan de Joanes, 20.00 hores.
Organització conjunta amb la Fundació pel Llibre i la
Lectura (FULL) i col·laboració de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport).
21/04/2018: BIBLIOPARC. Espai de lectura i tallers infantils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Col·
laboració del Centre d’Informació Juvenil.
28/04/2018 – 29/04/2018: XI FIRA DEL LLIBRE. Plaça
de l’Ajuntament, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00
hores (dissabte) i de 10.00 a 14.00 hores (diumenge).
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recomanacions; la Biblioteca Pública Municipal, que prepara la selecció de llibres recomanats perquè els beneficiaris puguen fullejar-los, i les llibreries-papereries locals,
on s’han d’adquirir les publicacions.

5. XI Fira del Llibre

Per onzena vegada consecutiva, la plaça de l’Ajuntament
es va convertir en punt de trobada al voltant del llibre i
la lectura. Un total d’onze estands i un seguit d’activitats
variades ho van fer possible.
··· 28/04/2018: ACTE D’INAUGURACIÓ. Lliurament dels
premis del X Concurs de Cal·ligrames i del VI Concurs
de Poemes Objecte. Plaça de l’Ajuntament, 11.00 hores.
··· 28/04/2018: PRESENTACIÓ. L’Alforí, paisatge viu, a càrrec de Josep Manel Ribera Micó. Plaça de l’Ajuntament,
12.15 hores. Organització conjunta amb l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA).
··· 28/04/2018: LLIURAMENT DE PREMIS. I Concurs de
dibuix. Plaça de l’Ajuntament, 13.15 hores. Organitzat
per Bekigat Associació.
··· 28/04/2018: TERTÚLIA ENTRE LECTORES I LECTORS.
Parlem de… llibres que ens fan viatjar. Plaça de l’Ajuntament, de 17.00 a 18.00 hores. Organització conjunta
amb la Biblioteca Pública Municipal.
··· 28/04/2018: PRESENTACIÓ. Contalles de iaios i iaies, a
càrrec de Jordi Raül Verdú. Plaça de l’Ajuntament, 18.15
hores.
··· 28/04/2018: TEATRE DE CARRER. Carro de jocs, a càrrec d’Ameba Teatre i Animació. Plaça de l’Ajuntament,
19.15 hores.
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··· 28/04/2018 – 29/04/2018: EXPOSICIÓ. Obres del X
Concurs de Cal·ligrames i VI Concurs de Poemes Objectes. Oficines Municipals, en horari de la Fira del Llibre.
Col·laboració del CEIP Lluis Vives i de l’IES Bocairent.
··· 29/04/2018: TALLERS INFANTILS. Plaça de l’Ajuntament, 12.00 hores. Organitza conjunta amb el Centre
d’Informació Juvenil.
··· 29/04/2018: PRESENTACIÓ. Llibre dels vius, a càrrec de
Roberto Tormo Enrique. Plaça de l’Ajuntament, 12.15
hores.
··· 29/04/2018: ACTE DE CLOENDA. A càrrec de l’alumnat
de l’IES Bocairent. Plaça de l’Ajuntament, 13.15 hores.
Organització conjunta amb l’IES Bocairent. Durant l’acte es van sortejar el xec de comerç ACiS per la compra
de llibres durant la Fira i el llibre electrònic per l’assistència a la programació Abril, el mes de les paraules.

6. Bocairent Obert

Per segon any, es va celebrar el Dia Internacional dels Museus (18 de maig) amb la programació Bocairent Obert,
impulsada per les regidories de Turisme i Cultura amb la
col·laboració de l’Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai, l’Associació Fotogràfica Bocairent, el Grup
Paleontològic de Bocairent i la Parròquia Assumpció de
Nostra Senyora. D’aquesta manera, el cap de setmana del
19 i 20 de maig de 2018 es va gaudir d’una jornada d’accés gratuït a tots els recursos turístics locals i alhora de
diverses activitats culturals.
··· 19/05/2018: TALLER INFANTIL. “Som arqueòlegs i arqueòlogues”. Placeta del Lleó Ibèric (davant del Museu Arqueològic Municipal Vicent Casanova), d’11.30 a
13.30 hores. Patrocini del SARC Diputació de València.
··· 19/05/2018: Visita guiada. Museu parroquial. Església
parroquial, 12.00 hores. Organitzada per la Parròquia
Assumpció de Nostra Senyora.
··· 19/05/2018: Degustació. Productes típics. Covetes del
Colomer, de 17.30 a 18.30 hores. Organització conjunta
amb Regala’t.
··· 19/05/2018: La nit de… la Plaça de Bous. Horari especial d’apertura i exposició de fotografia nocturna de
l’Associació Fotogràfica Bocairent (AFB). Plaça de Bous,
de 22.00 a 24.00 hores. Organització conjunta amb
l’Associació Fotogràfica Bocairent (AFB).
··· 20/05/2018: TALLER INFANTIL. Treballs manuals. Cava
de Sant Blai, d’11.30 a 12.30 hores. Organització conjunta amb el Centre d’Informació Juvenil.
··· 20/05/2018: PRESENTACIÓ. Quadern didàctic dedicat al
Museu Municipal Antonio Ferri, a càrrec de Marc Puertes.
Museu Municipal Antonio Ferri, 12.30 hores.
··· 20/05/2018: Visita guiada. Museu parroquial. Església
parroquial, 13.00 hores. Organitzada per la Parròquia
Assumpció de Nostra Senyora.

7.2. Nits Musicals
Vetlades musicals al Barri Medieval.
··· 06/07/2018: NIT DE MÚSICA I POESIA. Amb l’espectacle Poemitza’t, a càrrec d’Andreu Valor. Placeta de Sant
Vicent o de la Presó, 23.00 hores. Patrocini del SARC
Diputació de València i col·laboració de Metrònom.
··· 20/07/2018: NIT DE BROADWAY, a càrrec del grup Vila
Ensemble. Placeta de la Cantereria, 23.00 hores. Organització conjunta amb la Societat Musical Vila de
Bocairent.
··· 03/08/2018: NIT DE MÚSICA VOCAL RENAIXENTISTA,
a càrrec de l’Agrupació Coral Bocairent. Placeta de Sant
Vicent o de la Presó, 23.00 hores. Organització conjunta amb l’Agrupació Coral Bocairent.
··· 10/08/2018: NIT DE JAZZ, a càrrec de Le Jazz Hot, amb
Marc Puertes (saxo tenor), Voro Hernández (trombó),
Daniel Barbieri (guitarra), Pablo Fojo (contrabaix) i Rubén Díaz (bateria). Placeta de Sant Vicent o de la Presó,
23.00 hores. Organització conjunta amb l’Associació
Unió Musical de Bocairent.
7.3. Bocairent de nit
Programa de visites organitzades conjuntament amb
la Regidoria de Turisme i col·laboració de la Generalitat Valenciana i l’Associació Serra Mariola.

7. Refresca’t amb la cultura

7.4. Bibliopiscina
La Biblioteca Pública Municipal va tornar a estar present a la piscina a través del servei de bibliopiscina,
que es va oferir entre el 9 de juliol i el 24 d’agost de
2018. Durant aquest marc temporal, els dilluns, dimecres i divendres, d’11.00 a 13.00 hores, es va disposar
de premsa diària i revistes, lectura i préstec de llibres,
i tallers per a les xiquetes i els xiquets.

7.1. Estiuejart
Apartat dedicat a les arts plàstiques.

7.5. Vesprades de ball
Tallers de ball oberts a qualsevol persona interessada.
··· 13/07/2018: BALL. Primera vesprada de balls llatins al
poble, taller dirigit per Jesús Condés. Parc del carrer
Cervantes, 20.00 hores. Organització conjunta amb
l’Associació de Balls de Saló de Bocairent.
··· 27/07/2018: BALL. Segona vesprada de vesprada de
balls llatins al poble, taller dirigit per Jesús Condés, di-

La tercera edició de la programació cultural d’estiu va tornar a estar marcada pels principis de continuïtat, pluralitat i itinerància dels dos anys anteriors. D’aquesta manera,
dotze apartats d’activitats van ser els encarregats d’oferir
cites regulars i variades durant més de dos mesos en diferents punts del nucli urbà.
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··· 05/07/2018 – 22/07/2018: EXPOSICIÓ. Una vida intentant fer art, a càrrec de Juan Sanz Ferre. Sala Joan de
Joanes, 20.00 hores.
··· 16/07/2018 – 25/07/2018: TALLER DE GRAVAT. A càrrec de Manolo Granado. Local de l’Associació Art 92
(Casa de la Joventut), dilluns i dimecres de 19.00 a
21.00 hores. Col·laboració de l’Associació Art 92.
··· 19/07/2018: TALLER INFANTIL AMB FANG. Placeta del
Lleó Ibèric (davant del Museu Arqueològic Municipal
Vicent Casanova), de 19.00 a 20.00 hores. Organització
conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut i el
Centre d’Informació Juvenil.
··· 04/08/2018 – 25/08/2018: EXPOSICIÓ. Obres creades
en el taler de gravat. Mercat Municipal. Organització
conjunta amb la Regidoria Sociosanitària.
··· 18/08/2018: III MARATÓ DE FOTOGRAFIA JOVE. Organització conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut i el Centre d’Informació Juvenil, i patrocini de la
Generalitat Valenciana (Institut Valencià de la Joventut).

7.6. La pl aç a de l a cultura
Activitats celebrades a la Plaça de Bous amb motiu del
175é aniversari.

··· 15/07/2018: RECITAL, a càrrec de Mari Carmen Fortea
(soprano), Javier Palacios (tenor) i Jose Ramón Martín
(pianista). Plaça de Bous, 20.00 hores. Organització
conjunta amb la Comissió del 175é Aniversari de la
Plaça de Bous i patrocini de la Diputació de València.
··· 21/08/2018: ESPECTACLE DANSA, TEATRE I CIRC. Sabates en l’aire, a càrrec de la companyia La Furtiva. Plaça de Bous, 23.00 hores. Organització conjunta amb
la Comissió del 175é Aniversari de la Plaça de Bous i
patrocini de la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura).
7.7. Lletres al carrer
Propostes promogudes per la Biblioteca Pública Municipal per als mesos d’estiu.
··· 21/07/2018: PUNTS D’INTERCANVI DE LLIBRES. Parcs
del carrer Dos de Maig, de la Canaleta, mirador de la
ronda Sud i jardí de la Torre dels Portuguesos, de 10.00
a 20.00 hores.
··· 30/07/2108 – 06/08/2018: TALLER DE NARRACIÓ
ORAL. A càrrec d’Almudena Francés. Pati de la llar dels
jubilats, dilluns de 19.00 a 21.00 hores. Col·laboració
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai.
··· O8/08/2018: CONTES A LA FRESCA. A càrrec de narradors locals i d’Almudena Francés. Davant de la font
d’Ereta de Penya, 21.30 hores (sopar baix braç) i 22.30
hores (espectacle de contacontes). Organització conjunta amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida, i patrocini del SARC Diputació de València.
··· 01/09/2018: PRESENTACIÓ. A trenc d’alba, novel·la
d’Agustí Colomer. Placeta del Lleó Ibèric (davant del
Museu Arqueològic Municipal Vicent Casanova), 19.30
hores.

7.8. Escenari Jove
Iniciatives musicals per a adolescents i joves.
··· 04/08/2018: III BEKIRENT RAP. Concert de grups de
rap. Parc de la Derrota, de 21.00 a 2.00 hores. Organització conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut i el Centre d’Informació Juvenil.
··· 18/08/2018: PISCINA MUSICAL. Sessió de bany amenitzada per DJ Tremor. Piscina Municipal, de 18.00 a
22.00 hores. Organització conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut i la Regidoria Ludicoesporiva.
··· 31/08/2018: II NIT DE MÚSICA JOVE EN VALENCIÀ. Actuació dels grups Cactus, Inèrcia i Prozak Soup. Carrer
Pintores Dorotea i Margarida (zona de l’antiga fàbrica
de Rasilan), 23.00 hores. Organització conjunta amb
el Consell Municipal de la Joventut i el Centre d’Informació Juvenil, col·laboració de la Junta de Majorals
de Sant Agustí i patrocini de la Generalitat Valenciana
(Institut Valencià de la Joventut i Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
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rigida per Jesús Condés. Parc dels Vilars, 19.30 hores.
Organització conjunta amb l’Associació de Balls de
Saló de Bocairent.

7.9. Cine d’estiu
Sessions de cine a l’aire lliure celebrades a la Plaça de
Bous amb motiu del 175é aniversari.
··· 05/08/2018: PROJECCIÓ. Pel·lícula Mañana empieza
todo. Plaça de Bous, 22.30 hores.
··· 12/08/2018: PROJECCIÓ. Pel·lícula Thi Mai, rumbo a
Vietnam. Plaça de Bous, 22.30 hores.
7.10. X arrades a l a Fresca
Conferències sobre temàtica variada seguides d’un sopar al carrer.
··· 14/08/2018: XARRADA. Bocairent en 1918. Què va passar?, a càrrec de Maite Tortosa Carreres, Pilar Sanchis
Talón i Pepa Sempere Doménech. Placeta de Sant Vi-
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cent o de la Presó, 20.00 hores. Col·laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la casa propietat de María
Belda Silvestre.
··· 15/08/2018: XARRADA. El turisme a Bocairent i la serra de Mariola, a càrrec de Juan Antonio Calabuig Ferre.
Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores. Col·
laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la casa
propietat de María Belda Silvestre.
··· 16/08/2018: XARRADA. Els municipis i la cooperació
internacional, a càrrec de Camila Miraudo. Placeta de
Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores. Col·laboració de
la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la casa propietat de
María Belda Silvestre.
··· 17/08/2018: XARRADA. Resiliència i risc. Conceptes
claus en els incendis forestals, a càrrec d’Ana Tortosa.
Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores. Col·
laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la casa
propietat de María Belda Silvestre.
7.11. Sant Agustí de conte
Sessions de contacontes de les Festes d’Estiu a Sant
Agustí.
··· 24/08/2018: CONTACONTES: Contes per a salvar el món,
a càrrec de Bruixes Maduixes Contacontes. Plaça Julián
Herrero Alexandre, 20.15 hores. Organització conjunta
amb la Junta de Majorals de Sant Agustí, el Consell
Municipal de la Joventut i la Regidoria Ludicoesportiva, i patrocini del SARC Diputació de València.
··· 25/08/2018: Les bruixes es pentinen, a càrrec d’Almudena Francés. Plaça Julián Herrero Alexandre, 20.15
hores. Organització conjunta amb la Junta de Majorals
de Sant Agustí, el Consell Municipal de la Joventut i la
Regidoria Ludicoesportiva, i patrocini del SARC Diputació de València.
··· 26/08/2018: A què fa gust la lluna?, a càrrec de Tamborets de Carabassa. Plaça Julián Herrero Alexandre,
20.15 hores. Organització conjunta amb la Junta de
Majorals de Sant Agustí, el Consell Municipal de la Joventut i la Regidoria Ludicoesportiva, i patrocini del
SARC Diputació de València.
7.12. Espectacle de cloenda
Seguint la proposta de les dues edicions anteriors, Refresca’t amb la cultura 2018 també es va tancar amb
humor. En aquest cas, va ser Maria Juan l’encarregada
d’oferir el monòleg de cloenda, que va tenir lloc el 7 de
setembre de 2018, a les 23.00 hores, al parc dels Vilars.

8. Nou d’Octubre

La programació local amb motiu del Dia del Poble Valencià
va tornar a generar una programació intensa d’activitats:
··· 28/09/2018 – 09/10/2018: EXPOSICIÓ. La festa d’Elx,
mostra fotogràfica de Victoria Gutiérrez i José A. Lumbreras. Sala Joan de Joanes. Col·laboració de l’Associació Art 92.
··· 29/09/2018: ENTREGA DE PREMIS. III Marató de Fotografia Jove. Mirador de la ronda Sud, 12.30 hores.
Organització conjunta amb el Consell Municipal de la
Joventut.
··· 30/09/2018: TEATRE FAMILIAR. Barrets, a càrrec de Rodamons Teatre. Teatre Avenida, 18.00 hores. Patrocini
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i Generalitat
Valenciana (Institut Valencià de Cultura)
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··· 01/10/2018: TALLER DE CUINA. Bar de la Joventut, de
17.30 a 19.00 hores. Col·laboració de la Xarxa Joves.GVA.
··· 02/10/2018: TAST. Vins valencians de gerra, a càrrec de Javier Cerdá (www.vinosvalencianos.com). Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. Col·laboració de Mercacentro Bocairent.
··· 03/10/2018: LA PARAULA DEL VALENCIÀ QUE MÉS
M’AGRADA. Elaboració del mural col·lectiu. Sala Joan
de Joanes, de 18.00 a 20.00 hores.
··· 04/10/2108: PRESENTACIÓ. Taller de creació de mandales, a càrrec de Luisa Fuster. Sala Joan de Joanes,
20.00 hores.
··· 05/10/2018: PROJECCIÓ. Serpis de ferro, el tren dels
anglesos, documental de Matilde Alcaraz i Santiago
Hernández. Sala Joan de Joanes, 19.00 hores. Patrocini
del SARC Diputació de València.
··· 06/10/2018: MOCADORADA INFANTIL. Taller per a
les xiquetes i els xiquets. Mercat Municipal, d’11.30 a
12.30 hores. Organització conjunta amb les regidories
Sociosanitària i de Joventut.
··· 06/10/2018: ESPAI DE POESIA. Lectura oberta de poemes. Casa Rosa, 20.00 hores. Organització de Casa
Rosa i col·laboració de l’Ajuntament de Bocairent.

··· 07/10/2018: I CONCURS D’ELABORACIÓ DE PERICANA.
Sala Joan de Joanes, de 12.00 a 13.15 hores (votació
popular) i 13.30 hores (lliurament del premi).
··· 08/10/2018: GALA DELS PREMIS 9 D’OCTUBRE. Teatre
Avenida, 20.00 hores. Organització conjunta amb la
Regidoria d’Educació.
· Premis acadèmics: Maria Blasco Domínguez, Teresa
María Ferri Ribera, Rebeca Reig Puerto, Rocío Morales
Solbes i Alba Mazcuñán Muñoz.
· Premi individual: Félix Ferre Pérez.
· Premi col·lectiu: Associació de Jubilats i Pensionistes
Sant Blai.
··· 08/10/2018: SOPAR DE GERMANOR. Restaurant El
Cancell, 22.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria d’Educació.
··· 09/10/2018: BON DIA, VALENCIANES I VALENCIANS!
Coca i timó per a totes i tots. Plaça de l’Ajuntament, de
9.00 a 9.30 hores.
··· 09/10/2018: CRIDA A LA FESTA. A càrrec de l’Associació Unió
Musical de Bocairent. Plaça de l’Ajuntament, 9.30 hores.
··· 09/10/2018: HOMENATGE ALS ESCRIPTORS VALENCIANS. Descoberta de la placa dedicada a Carles Salvador. Intersecció dels carrers Gabriel Miró i Martí Calabuig, en finalitzar el passacarrer de crida a la festa.
··· 09/10/2018: XOCOLATADA. Per a les xiquetes i els xiquets. Col·legi Lluís Vives, 10.30 hores. Organització
conjunta amb la Regidoria de Joventut i col·laboració
del CEIP Lluís Vives.

···

···

9. Tardor documental

La segona edició d’aquest cicle de projeccions audiovisuals va servir, de nou, per a reflexionar sobre tres temes
diferents. I és que, seguint el format de l’any anterior, la
visualització de cada documental es va acompanyar d’un
diàleg obert amb el públic assistent.
··· 14/09/2018: PROJECCiÓ. Les mamàs belgues. Una història de dones valentes i solidàries, documental produït per la Diputació de València (Àrea d’Igualtat). Sala
Joan de Joanes, 19.00 hores. Col·laboració de la Diputació de València (Àrea d’Igualtat).
··· 05/10/2018: PROJECCIÓ. Serpis de ferro, el tren dels
anglesos, documental de Matilde Alcaraz i Santiago
Hernández. Sala Joan de Joanes, 19.00 hores. Patrocini
del SARC Diputació de València.
··· 27/11/2018: PROJECCIÓ. Chicas Nuevas 24 Horas, documental dirigit per Mabel Lozano. Sala Joan de Joanes, 19.00
hores. Organització conjunta amb la Regidoria d’Igualtat.

10. Iniciatives de la Biblioteca Pública Municipal

La Regidoria de Cultura va desenvolupar tres programacions estables a l’agència de lectura: Divendres de biblioteca, que va consistir en una activitat mensual de format
diferent (presentacions, animacions, tallers…); Lletres al
carrer, que va tenir lloc durant els mesos d’estiu fora de
les instal·lacions de la Biblioteca, i Viu la biblio!, les propostes amb motiu del 24 d’octubre, Dia Internacional de
la Biblioteca. Es dóna compte de les dades corresponents
a aquestes programacions en l’apartat específic de la Biblioteca Pública Municipal.

C) ACTIVITATS DE CARÀCTER PUNTUAL
Entre novembre de 2017 i octubre de 2018, es van promoure les iniciatives següents.
··· 04/11/2017: PRESENTACIÓ. Això era i no era un lleó.
Antologia de relats inspirats en la figura del lleó ibèric de
Bocairent, a càrrec de Carles Nájar Francés, Francisca
de Paula Adelaida Doménech Beneyto, Josep Villarrubia Juan, Paco Blasco Vañó i Vicent Satorres Calabuig.
Sala Joan de Joanes, 19.30 hores.
··· 10/11/2017: TITELLES. Safari, a càrrec de Teatre de Comediants la Baldufa. Teatre Avenida, 18.00 hores. Organització conjunta amb la Mancomunitat de Municipis
de la Vall d’Albaida (Mostra Internacional de Titelles).
··· 08/12/2017 – 31/12/2017: EXPOSICIÓ. Bocairent en
3D: una visió diferent, a càrrec de Vicente Cervera. Sala
Joan de Joanes, 19.30 hores. Col·laboració de l’Associació Art 92
··· 26/12/2017 – 26/01/2018: Sala d’estudi en període
d’exàmens. Biblioteca Pública Municipal; de dilluns a

···

···

···

···
···
···
···

···

···

···

···

···

divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i
dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjunta
amb la Regidoria de Joventut.
30/12/2017: CONCERT BENÈFIC. Cançons de Nadal valencianes, a càrrec del grup de música popular Urbàlia
Rurana. A benefici de Creu Roja. Teatre Avenida, 19.30
hores. Organització conjunta amb la Creu Roja i la Regidoria Sociosanitària i patrocini de la Generalitat Valenciana.
13/01/2017 – 28/01/2018: EXPOSICIÓ. Las fases del
arroz, mostra fotogràfica de María Victoria Gutiérrez
Beltrán. Sala Joan de Joanes, 12.00 hores. Col·laboració
de l’Associació Art 92.
16/02/2018 – 11/03/2018: EXPOSICIÓ. V Biennal Art
Nostre, mostra d’arts plàstiques. Sala Joan de Joanes.
Organització conjunta amb la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat i l’Associació Art Nostre.
17/02/2018: XARRADA. Al-Azraq i la frontera valenciana
del segle XIII, a càrrec de David Garrido (historiador).
Sala Joan de Joanes, 19.30 hores. Organització conjunta amb l’Institut d’Estudis de les Valls de Mariola.
24/02/2018: ESTRENA. Amparito Puerto y Los Agujeros
de Gusano, pel·lícula dirigida per Almudena Verdés sobre la possible biografia de la soprano bocairentina.
Teatre Avenida, 19.00 hores. Organització conjunta
amb el Centre d’Estudis Locals i la col·laboració de
Kaplan&Kaplan Producciones, Silence Comunicación,
IVAC i Ministerio de Cultura.
20/03/2018 – 20/04/2018: CONCURS. X Concurs Literari de Cal·ligrames. Col·laboració del CEIP Lluís Vives
i de l’IES Bocairent.
20/03/2018 – 20/04/2018: CONCURS. VI Concurs de
Poemes Objecte. Organització conjunta amb l’IES Bocairent.
23/03/2018: PRESENTACIÓ. La llegenda de la Serra de
Mariola, llibre de Jordi Raül Verdú. Sala Joan de Joanes,
19.30 hores. Col·laboració de Reclam Editorial.
04/05/2018 – 20/05/2018: Els pelegrins de les Useres,
moments, mostra fotogràfica de Francesc Grau i Gómez.
Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. Col·laboració amb
l’Associació Art 92 i Centre Excursionista de Tavernes
de la Valldigna (Secció Cultural).
11/04/2018 – 30/04/2018. Taller. Iniciació a la tècnica
de decoració decoupage, impartit per Mª Dolores Jover
Laparra. Local de l’Associació Art 92 (Casa de la Joventut); dilluns, de 17.00 a 19.00 hores. Col·laboració de
l’Associació Art 92.
11/05/2018: PRESENTACIÓ. Las cerámicas neolíticas de
la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia). Tipología, estilo
e identidad, llibre de Pablo García Borja. Sala Joan de
Joanes, 19.30 hores.
14/05/2018 – 14/07/2018: Sala d’estudi en període
d’exàmens. Biblioteca Pública Municipal; de dilluns a
divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i
dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjunta
amb la Regidoria de Joventut.
18/05/2018: PROJECCIÓ. Fills del silenci. L’impacte del
franquisme en la societat valenciana, documental dirigit
per Rosa Brines. Sala Joan de Joanes, 19.30 hores. Patrocini de la Diputació de València (Delegació de Memòria Històrica).
09/06/2018: PRESENTACIÓ. Dones científiques del segle
XX, a càrrec de Josep Vañó i Piedra. Sala Joan de Joanes,
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··· 09/10/2018: CERCAVILA. A càrrec del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub. Del col·legi a la plaça de l’Ajuntament, 11.30 hores.
··· 09/10/2018: GLOBOTADA. Plaça Julián Herrero Alexandre, en arribar la cercavila a aquest punt de l’itinerari.
Organització conjunta amb la Regidoria de Joventut.
··· 09/10/2018: ESPAI INFANTIL. Inflables per a les xiquetes i els xiquets. Plaça de l’Ajuntament, de 12.00 a
14.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria
de Joventut i patrocini del SARC Diputació de València.
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19.30 hores. Organització conjunta amb l’Editorial La
Xitxarra ric-ric C.B. i les regidories d’Igualtat i de Cultura.
12/07/2018: PRESENTACIÓ. Damià Mollà Beneyto. L’home, el mestre i la nació, volum 6 de la Col·lecció d’Estudis Locals. Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. Organització conjunta amb el Centre d’Estudis Locals.
0/08/2018: BARRIART. Itinerari cultural pel Barri Medieval. Carrers pròxims a la placeta de Sant Vicent o de
la Presó, de 19.30 a 1.30 hores. Organització conjunta
amb l’Associació Veïnal del Barri Medieval.
17/09/2018 – 17/10/2018: CONCURS. II Concurs de
microrelats “Bibliocontes”.
17/09/2018 – 17/10/2018: CONCURS. III Concurs d’eslògans per al foment de la lectura.
12/10/2018 – 21/10/2018: EXPOSICIÓ. Maquetes: el
procés del paper, a càrrec de Rafael Puerto Guaita. Maset
de la Filà d’Estudiants; dies 12, 13 i 14, durant la Fira

de Comerç; dia 20, de 18.00 a 20.00 hores, i dia 21, de
10.00 a 13.00 hores. Organització conjunta amb Rafael
Puerto Guaita i col·laboració de la Filà d’Estudiants.

REGIDORIA D’esports
Entre les activitats que es realitzen per la Regidoria d’Esports destaquem:

En temporada regular

- Bàsquet al Pavelló Municipal (totes les categories)
- Futbol al Camp de Futbol Municipal (totes les categories)
- Campionat de l’Esportivitat local

Altres activitats

Jornades esportives
- Bàsquet
- Festa de la bicicleta
- Volta a peu
- Futsal
- Eixida amb bici a Dénia
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- Futbol 7
- Tir al Plat Fossa Olímpica
- Bàsquet 3x3
- Marxa nocturna amb bici
- XII Hores de Pesca
- Tennis
- Pàdel
Cursets de natació
- Ensenyament a partir de 4 anys
- Iniciació
- Perfeccionament
- Adults
- Entrenament
- Aquaeròbic
- Ioga en piscina

Moros i Cristians Bocairent 2019

Festa de l´ Esport 29 de setembre de 2018
És la quinzena edició de la festa de l’esport que celebrem
a Bocairent, en totes les edicions ha quedat patent la col·
laboració dels diferents clubs esportius que han participat en totes les fases de la seua organització.
V C arrera de muntanya Bocairent ( circuit
Xitxarra trail ) 2 de desembre
Enguany se celebrarà la quinta edició de la carrera que reuneix a un elevat nombre de participants, entre 400 i 500
persones de diferents parts de la Comunitat Valenciana.
Escol a de Nadal
Es va organitzar un campionat de futbol sala per al grup
d’alumnes de cambra i l’ESO, van participar uns 90 xiquets.
Escol a de Pasqua
En ella van participar 130 xiquets entre 6 i 12 anys. Les
activitats que es realitzen són: basquet, pilota, futbol i robòtica.
Escol a Esportiva d´ Estiu de 6 a 15 anys
Aquest esdeveniment té lloc entre els mesos de juny i juliol i els 104 xiquets i xiquetes participants van realitzar
activitats tals com: esports alternatius, jocs gegants, jocs
clàssics i excursions a Campament Fontés, escoles a la
mar i Aqualandia.
Altres activitats organitz ades han sigut:
- Campionat de Raspall Sant Agustí
- Volta a Peu (Puntuable per al Circuit de Curses de la Vall
d’Albaida)
- Torneig Pàdel Sant Agustí (Club de Tennis)
- Cursa de la Dona
- Eixida Popular a Sant Antoni de Pàdua amb bicicleta
- Sant Silvestre Solidària
- Resistència Enduro de Bocairent
- Matinal Motera
- Concentració de Vehicles Antics
- Campionat de l’Esportivitat de Futbol
- Col·laboració amb el Trofeu del Mig Any de la Junta de
Festes de Sant Blai
- Jocs Escolars de la Mancomunitat de Municipis de la
Vall d’Albaida
- Multiesport
- Marxa cicloturista de dones bicibles 15 de setembre
2018

El nombre de participants en les Jornades Esportives d’Estiu ha estat de 1.060, a més de la gent que practica esport
de manera regular al llarg de la temporada. Els participants en cada activitat han segut els següents:
ACTIVITAT
FUTSAL
FESTA DE LA BICICLETA
VOLTA A PEU
FUTBOL 7
CAMPIONAT DE PESCA
EIXIDA EN BICI A DÉNIA
BÀSQUET 3X3 MIXT
MARXA NOCTURNA AMB BICI
CAMPIONAT DE TENNIS
CAMPIONAT PÀDEL SANT AGUSTÍ
CAMPIONAT FUTSAL INFANTILS

PARTICIPANTS 2018
120 participants
60 participants
430 participants
170 participants
25 participants
55 participants
32 participants
30 participants
20 participants
28 participants
90 participants

Cursos de natació

Aquest any han sigut 282 persones que s’han distribuït en
diferents nivells:
A. Ensenyança a partir dels quatre anys.
B. Iniciació.
C. Perfeccionament.
D. Adults.
E. Entrenament.
F. Aquaeròbic.
G. Aquaeròbic - Agost
H.- Ioga en la piscina

83 xiquets/es.
24 xiquets/es.
20 xiquets/es.
44 adults/es.
30 adults/es.
35 adults/es.
21 adults/es
15 adults/es

Durant el mes d’agost s’ha realitzat en el Parc La Derrota
una activitat orientada als majors en la qual han participat unes 18 persones.
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REGIDORIA De turisme
OCTUBRE 2017

MARÇ 2018

NOVEMBRE 2017

MAIG 2018

.: XII Fira del Comerç, II Musical edition i mercat medieval
La Farigola.
.: Bocairent rep el premi 7ena Meravella Rural d’Espanya de la
mà del portal turístic “Top Rural”.
Aquest premi ens ha aportat un
11% més de turistes, durant els
mesos de novembre i desembre,
que l’any anterior.
.: Degustació de productes típics
al museu Antonio Ferri oferit
pels restaurants El Cancell, Hotel l’Estació, Bar Sifó i Casa Rosa.
.: X Concurs de Caça i Bolets. 27 de novembre a l’hotel
Ferrero.
Restaurants guanyadors del plat obligatori “Borreta”:
· 1r premi: Restaurant Ciro de València
· 2n premi: Juan XXIII de Benifaió
· 3r premi: Restaurant Nazaret de Puçol.
Restaurants guanyadors del plat lliure “Caça i bolets”:
· 1r premi: Restaurant Avenida 2.0 de Massamagrell.
Plat: ”filet d’oca, armenthier de boletus, arròs unflat de
pebrassos, cruixent de xampinyó i fruites, saltejat de
rossinyols i trompetes de la mort”.
· 2n premi: Restaurant Caramelito d’Alzira. Plat: “colomí
en dos coccions, pilotes amb cremós de carabassa i
múrgoles farcides”.
· 3r premi: Restaurant Casa Granero de Serra. Plat: “Estofat de galta de porc senglar a l’oport amb còctel
d’esclata-sangs, acompanyats del seu llom farcit de
cérvol i peres al vi negre”.
El dinar va ser oferit pels restaurants: El Cancell, hotel
l’Estació, Bar Sifó, Casa Rosa, Saló de Banquets la Serratella i amb la col·laboració de la Panadería Colomer, el bar
Solbes i la bodega Daniel Belda.

.: Fira Renaixentista a la plaça de l’Ajuntament i Plaça
Joan de Joanes.
.: Bocairent Obert. Amb motiu del dia internacional dels
museus les Regidories de Cultura i Turisme van treballar
conjuntament per oferir activitats gratuïtes durant els
dies 19 i 20.
.: Jornades d’hospitalitat turística “Som ambaixadors/res
d’hospitalitat”. Organitzades per la Conselleria de Turisme i dirigides al sector per sensibilitzar els treballadors.

JULIOL 2018

.: Ruta turística “Les nits de Jaume I”. Visita guiada teatralitzada organitzada per la Mancomunitat de la Vall
d’Albaida i la Regidoria de Turisme.

AGOST 2018

.: 25é Concurs de Fotografia “Bocairent i el seu entorn” i
l’exposició dels 25 anys del concurs.
- 1r Premi blanc i negre: Francisco Gil Ortuño
Lema: El meu entorn / Títol: Aquellos años
- 2n Premi blanc i negre: José A. Bernat Bacete
Lema : El moment / Títol: Records de la prosperitat
- 1r Premi color: Juan Sanz Ferre
Lema: Llum / Títol: Tardor
- 2n Premi color: Blai Vanyó Vicedo
Lema: Bocairent màgic / Títol: Camps daurats
- Accèssit Millor obra de participant local:
Juan Miguel Beneyto Vanyó
Lema: Vida / Títol: Pinos y sombras

SETEMBRE 2018

.: II Fira del Vi. 15 i 16 de setembre a les instal·lacions
del mercat municipal. Participen: Mercacentro Gourmet,
Regala’t Gourmet, Bodega Voravins, Carnisseria Colau, forn Calatayud, Restaurant Amor Universal i Reme
Gómez.
.: La volta a la Mariola - edició tardor- Ruta: “Senderisme
d’oficis, caves i masies”.

ASSISTÈNCIA A FIRES:

.: Fira de Tots Sants de Cocentaina. Novembre 2017 amb
l’Associació Serra Mariola.
.: Fira de les Comarques. Plaça de Bous de València del 4
al 6 de maig de 2018.
.: Oficina de Promoció provincial de Diputació. València
del 13 al 16 de juny 2018.
.: Promoció de Bocairent a la Ciutat de les Arts i les Ciències. València del 7 al 9 de setembre.

GENER 2018

.: Presentació del vídeo promocional del 175 aniversari
de la Plaça de Bous de Bocairent a Fitur.
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VISITES GUIADES
“BOCAIRENT CAMINS MEDIEVALS”

Programa oficial de visites guiades creades pera a gaudir
del patrimoni cultural, patrimonial i natural. Programació:

Agost 2018
Dia: 11: Bocairent camins medievals. Nocturna
Dia: 25: Bocairent camins medievals. Nocturna
Setembre 2018
Dia 9: Bocairent camins medievals.
Dia 23: Senderisme d’oficis, caves i masies (aquesta ruta
va formar part de les rutes de la Volta a la Mariola amb
la col·laboració de l’Associació de Serra Mariola)

Moros i Cristians Bocairent 2019

Octubre de 2017
Dia 1: Bocairent camins medievals.
Dia 9: Ruta Bocairent i Jaume I
Dia 12: Bocairent camins medievals.
Dia 22: Senderisme micològic a la Serra Mariola
Dia 29: Bocairent camins medievals.
Novembre 2017
Dia 5: Senderisme micològic a la Serra Mariola
Dia 12: Bocairent camins medievals.
Dia 19: La ruta dels museus: covetes del Colomer, Museu Antonio Ferri, Museu Arqueològic Municipal Vicent
Casanova, Museu Fester i Plaça de Bous.
Dia 26: Senderisme masies i ermites a la Serra Mariola
Desembre 2017:
Dia 3: Bocairent camins medievals.
Dia 10: Bocairent i les ermites del barri medieval.
Dia 17: Bocairent camins medievals.
Dia 31: Visita Teatralitzada: El Nadal a Bocairent
Març 2018
Dia 11: Bocairent camins medievals.
Dia 25: Bocairent camins medievals.
Dia 31: Bocairent camins medievals. Nocturna
Abril 2018:
Dia 8: Bocairent camins medievals.
Dia 9 Bocairent camins medievals.
Dia 22: Senderisme Botànic. La font de Mariola
Maig 2018:
Dia 13: Senderisme industrial. El Barranc de la Fos.
Dia 20: Senderisme Floral (aquesta ruta va formar part
de les rutes Obrim les portes de la vall, amb la col·
laboració de la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida)
Juny 2018:
Dia 10: Bocairent camins medievals.
Dia 24: Senderisme mitològic. La màgia de Sant Joan
Juliol 2018
Dia 7: Bocairent camins medievals. Nocturna
Dia 21: Buscadors de postes de sol. L’Ermita del Sant
Crist.

ESTADÍSTIQUES
Durant el període de visites comprés entre l’1 de gener i
el 30 de setembre de 2018, hem rebut a l’oficina un total
de 25.811 persones; de les quals 22.882, eren de l’Estat
Espanyol; i, 2.929 eren internacionals.
Les comunitats autònomes que més ens visiten són els
valencians, amb 18.910 persones; madrilenys, amb 550
turistes; i catalans, amb 547 visitants.
Respecte a les peticions més sol·licitades són la informació local, la gastronomia i les rutes i senders.
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REGIDORIA De joventut
La Regidoria de Joventut, juntament amb el Consell Municipal de la Joventut i el Centre d’Informació Juvenil, desenvolupa una sèrie d’iniciatives dirigides a tres franges
d’edat: infants (fins a 11 anys), adolescents (entre 12 i 16
anys) i joves (més de 16 anys). Aquestes iniciatives es concreten en les accions del I Pla Municipal de la Joventut,
les programacions estables i les activitats puntuals dutes
a terme entre novembre de 2017 i octubre de 2018.

Consell Municipal de la Joventut

L’òrgan de participació en matèria de Joventut té, entre les
seues funcions, el desenvolupament, el seguiment i l’avaluació del I Pla Municipal de Joventut. En aquest sentit,
cal tenir present que, durant l’any 2018, es van implementar les accions previstes en la primera anualitat del Pla:
una sèrie de mesures organitzades en huit àmbits d’acció: educació i formació, ocupació i activitat emprenedora, emancipació, salut i benestar, oferta d’oci, voluntariat,
igualtat i participació.
El Consell Municipal de la Joventut ha dut a terme
aquesta tasca en quatre sessions ordinàries: 25/11/2017,
24/02/2018, 26/05/2018 i 29/09/2018

Nadal Jove

Programació d’oci desenvolupada durant el període de
Nadal.
.: 01/12/2017 – 11/01/2018: CAMPANYA D’ACIS. Premis
joves per les compres en comerç local Establiments
d’ACiS. Organització conjunta amb l’Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACiS). [Activitat recomanada per a joves]
.: 23/12/2017: TALLER. Treballs manuals de Nadal. Mercat
Municipal, d’11.00 a 12.30 hores. Organització conjunta
amb la Regidoria Sociosanitària. [Activitat recomanada
per a xiquetes/xiquets]
.: 24/12/2017: BENVINGUT, NADAL! Festa de benvinguda
al Nadal amb inflables i tallers. IES Bocairent (gimnàs),
de 10.30 a 13.30 hores. Col·laboració de l’Associació de
Festes de Moros i Cristians a Sant Blai, de l’IES Bocairent i dels Juniors Sant Blai Bocairent. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 24/12/2017 – 31/12/2017: “TARDEO” NADALENC. Primera edició. Bars, restaurants i cafeteries participants:
L’Estació, El Cancell, Casa Chimo, Casa Rosa, Casa Xam,
Vicentet, Sifó, Solbes, El Mosset, Centre Turístic Bocairent,
Rabet de Gat i Camping Mariola, de 18.00 a 21.00 hores.
Organització conjunta amb l’Associació d’Hostaleria i Turisme de Bocairent. [Activitat recomanada per a joves]
.: 26/12/2017: CINEMA. Cars 3, projecció 3D. Centre d’Interpretació Turística de Bocairent i la Serra de Mariola, 17.00 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/
xiquets]
.: 26/12/2017: CINEMA. Manchester frente al mar. Centre
d’Interpretació Turística de Bocairent i la Serra de Mariola, 19.15 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
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.: 27/12/2017: VIATGE A EXPOJOVE. Eixida: 9.30 h (del
CEIP Lluís Vives) Tornada: 18.00 aprox. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets i adolescents]
.: 28/12/2018: COMPETICIONS. Billar i futbolí. Bar de la
Joventut, de 17.30 a 19.30 hores. [Activitat recomanada
per a adolescents i joves]
.: 29/12/2017: TALLER. Introducció a la fotografia 3D. Sala
Joan de Joanes, de 18.00 a 20.00 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 30/12/2017: MARATÓ ESPORTIU INFANTIL. [Activitat
recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: X Sant Silvestre Solidària. Carrer Diputació, 11.00 hores.
Organització conjunta amb el Club d’Atletisme Vila de
Bocairent i la Regidoria Ludicoesportiva i col·laboració
d’Amas de Casa Tyrius, del Club Ciclista de Bocairent,
d’AFAB i de la Diputació de València.
.: Zumba. IES Bocairent (gimnàs), de 17.00 a 17.45 hores.
Organització conjunta amb la Regidoria Ludicoesportiva i col·laboració de l’IES Bocairent.
.: Esports alternatius. IES Bocairent (gimnàs), de 18.00 a
18.45 hores. Organització conjunta amb la Regidoria
Ludicoesportiva i col·laboració de l’IES Bocairent.
.: 31/12/2017: L’HOME DELS NASSOS. Sessió de contacontes a càrrec del Gran Jordiet i cercavila per a buscar
l’home que té tants nassos com dies queden a l’any. Sala
Joan de Joanes (contacontes) i cercavila fins a la plaça de l’Ajuntament, 11.00 hores. Col·laboració del Casal
Jaume I de la Vall d’Albaida, la Coordinadora de la Vall
d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià, el Grup de
Teatre l’Arcà i el Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub.
[Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 31/12/2017: VISITA TEATRALITZADA. El Nadal a Bocairent. Plaça de l’Ajuntament, 12.30 hores. Organitzada
per la Regidoria de Turisme i col·laboració de La Sària
Turisme. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets,
adolescents i joves]
.: 31/12/2017: SOPAR DE CAP D’ANY. Bar de la Joventut,
de 21.00 h a 23.30 hores. En acabar el sopar, el bar de la
Joventut es tancarà per a continuar la festa a la plaça de
l’Ajuntament. [Activitat recomanada per a adolescents i
joves]
.: 31/12/2017: CAMPANADES A LA PLAÇA. Animació musical per celebrar l’any nou. Plaça de l’Ajuntament, de
23.30 a 2.00 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 02/01/2018: COMPETICIONS. Ping-pong i videojoc FIFA
2017. Bar de la Joventut, de 17.30 a 19.30 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 03/01/2018: TALLER. Galetes de Nadal. Bar de la Joventut, de 16.30 a 18.00 hores. [Activitat recomanada per a
xiquetes/xiquets]
.: 03/01/2018: TALLER. Dolç i salat per al Nadal. Bar de la
Joventut, de 18.30 a 20.00 hores. [Activitat recomanada
per a adolescents i joves]
.: 04/01/2018: TALLER INFORMÀTIC. Sessions per a la
creació i edició de vídeos de Youtube. Biblioteca Pública
Municipal (sala Damià Mollà), de 17.00 a 20.00 hores.
[Activitat recomanada per a adolescents i joves]

Espai Jove

Oferta d’activitats per a dinamitzar el Bar de la Joventut
dirigida a adolescents i joves.
.: 20/01/2018: Concurs “Tu cara me suena”. Bar de la Joventut, de 18.00 a 21.00 hores.
.: 26/01/2018: Jocs de misteri. Bar de la Joventut, de 17.30
a 19.00 hores.
.: 17/02/2018: Sopar amb concurs de disfresses. Bar de la
Joventut, 21.00 hores.
.: 17/03/2018: Vesprada de micro obert i sopar. Bar de la
Joventut, 19.00 hores (taller) i 21.30 hores (sopar).
.: 23/02/2018: Joc al descobert. Bar de la Joventut, de
18.30 a 19.30 hores.
.: 26/05/2018: Taller de hamma beads i sopar. Bar de la
Joventut, de 19.30 hores (taller) i 21.30 hores (sopar).
.: 15/09/2018: Joc “Escape room” i sopar baix braç. Bar de
la Joventut, 20.00 hores (joc) i 21.30 (sopar).
.: 27/10/2018: Oktoberfest (disfresses i cançons) i sopar
baix braç. Bar de la Joventut, 20.00 hores (activitat) i
21.30 hores (sopar).

.: 08/04/2018: EIXIDA EN BICICLETA. Excursió a l’ermita
de la Mare de Déu de la Llum (Alfafara). Aparcament de
l’hotel L’Estació, 9.00 hores. Organització conjunta amb
el Club Ciclista de Bocairent. [Activitat recomanada per
a xiquetes/xiquets i adolescents]
.: 08/04/2018: LA PLAÇA DE LES XIQUETES I DELS XIQUETS. Parc multiaventura i circuit d’equilibri: circuit,
llits elàstics i pista skyline. Plaça de Bous, de 17.00 a
20.00 hores. Organització conjunta amb la Comissió del
175é aniversari de la Plaça de Bous i patrocini de la
Diputació de València. [Activitat dirigida a xiquetes/xiquets de 4 a 12 anys]
.: 09/04/2018: TALLER DE TEATRE. Expressa’t. Bar de la
Joventut, 17.00 hores. Col·laboració de la Xarxa Joves.
GVA. [Activitat recomanada per a adolescents i jove]
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.: 05/01/2018: ESPECTACLE. Circontes: circ i contes teatralitzats en un mateix espectacle, a càrrec d’A la Lluna,
Art i Entorn. Teatre Avenida, d’11.00 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]

Futur Jove

El 13 d’abril de 2018 es va desenvolupar el programa
d’orientació i formació per a joves. Aquesta vegada va tenir dues part: una primera desenvolupada al si de l’IES
Bocairent i una segona oberta a qualsevol persona interessada. Tant en una com en l’altra es va oferir un servei
de consulta i d’atenció personalitzada.

Taller de creativitat infantil

Proposta desenvolupada periòdicament al Bar de la Joventut. En concret, les sessions han tingut lloc:
- 19/02/2018
- 26/03/2018
- 23/04/2018
- 21/05/2018
- 28/05/2018
- 28/09/2018

Pasqua Jove

Programació d’oci desenvolupada durant el període de
Pasqua.
.: 03/04/2018: TALLER DE TEATRE. Expressa’t. Bar de la
Joventut, 17.00 hores. Col·laboració de Xarxa Joves. GVA.
[Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 04/04/2018: JOCS TRADICIONALS. Dinàmica intergeneracional i berenar. Llar dels jubilats, 17.30 hores. Organització conjunta amb la Regidoria Sociosanitària i col·
laboració de l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant
Blai. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 05/04/2018: PATINATGE. Vine a divertir-te jugant. Parc
dels Vilars, de 17.30 a 19.00 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 06/04/2018: CINEMA. Projecció 3D de Tadeo Jones 2: El
secreto del rey Midas. Centre d’Interpretació Turística de
Bocairent i la Serra de Mariola, 17.00 hores. [Activitat
recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 06/04/2018: CINEMA. Projecció de Castillo de cristal.
Centre d’Interpretació Turística de Bocairent i la Serra de
Mariola, 19.15 hores. [Activitat recomanada per a joves]
.: 07/04/2018: DINAR JOVE. Paella amb animació musical.
Parc de l’Estació, de 13.30 a 17.30 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]

Estiu Jove

Programació d’oci desenvolupada durant el període d’estiu.
.: 03/07/2018: VESPRADA D’OCI ESPORTIU. Sessió de
zumba. Parc de l’Estació, de 19.30 a 20.30 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 04/07/2018: TALLER DE CUINA. Menjar saludable. Bar
de la Joventut, de 18.30 a 20.00 hores. Organització amb
el patrocini del SARC Diputació de València. [Activitat
recomanada per a joves]
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.: 05/07/2018: DIJOUS INFANTIL. Sessió de ioga en família. Placeta de la Cantereria, de 19.00 a 20.00 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 09/07/2018 – 24/08/2018: BIBLIOPISCINA. Espai de
lectura i tallers infantils. Piscina Municipal, dilluns,
dimecres i divendres, d’11.00 a 13.00 hores. Organització conjunta amb la Biblioteca Pública Municipal i
col·laboració de la Diputació de València. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 09/07/2018 – 30/07/2018: GRUP DE CONVERSA. Taller
d’expressió oral en anglés. Bar de la Joventut, dilluns
de 18.00 a 19.00 hores (nivell baix), i de 19.30 a 20.30
hores (nivell mitjà-alt). [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 10/07/2018: VESPRADA D’OCI ESPORTIU. Sessió d’aeròbic. Parc de l’Estació, de 19.30 a 20.30 hores. [Activitat
recomanada per a adolescents i joves]
.: 12/07/2018: DIJOUS INFANTIL. Sessió de patinatge.
Parc dels Vilars, de 19.00 a 20.00 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 14/07/2108: trekking AQUÀTIC. Itinerari pel riu Clariano. Aparcament del Pou Clar, de 10.00 a 14.00 hores.
[Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 16/07/2018 – 30/08/2018: WHATSAPPEJA AMB ACIS.
Campanya de promoció dels establiments de l’Associació de Comerciants i Serveis de Bocairent. Organització
conjunta amb l’Associació de Comerciants i Serveis de
Bocairent (ACiS) i patrocini de la Generalitat Valenciana
(Institut Valencià de la Joventut). [Activitat recomanada
per a joves]
.: 17/07/2018: VESPRADA D’OCI ESPORTIU. Sessió de
ioga. Parc de l’Estació, de 19.30 a 20.30 hores. [Activitat
recomanada per a adolescents i joves]
.: 19/07/2018: DIJOUS INFANTIL. Sessió de manualitats
en fang. Placeta del Lleó Ibèric (davant del Museu Arqueològic Municipal Vicente Casanova), de 19.00 a
20.00 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 20/07/2018: TALLER. Gelats saludables, a càrrec a càrrec d’Inés Micó Úbeda i Majo Penadés Pérez. Bar de la

Joventut, de 19.00 a 21.00 hores. [Activitat recomanada
per a adolescents i joves]
.: 21/07/2018: AUTOBÚS. Correfocs i revetla de Banyeres
de Mariola. Anada: 22.30 hores (des del carrer Batalla
de Lepanto) i Tornada: 5.00 hores. [Activitat recomanada
per a adolescents i joves]
.: 4/07/2018: VESPRADA D’OCI ESPORTIU. Sessió de funky
i hip-hop. Parc de l’Estació, de 19.30 a 20.30 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 26/07/2018: DIJOUS INFANTIL. Circuit de bicis boges i
tallers. Carrer Diputació, de 19.00 a 20.30 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 31/07/2018: VESPRADA D’OCI ESPORTIU. Sessió de txikung. Parc de l’Estació, de 19.30 a 20.30 hores. [Activitat
recomanada per a adolescents i joves]
.: 01/08/2018: TALLER DE DANSA ORIENTAL. Placeta Sant
Vicent o de la Presó, de 19.00 a 20.30 hores. [Activitat
recomanada per a adolescents i joves]
.: 02/08/2018: PISCIVESPRADA DIVERTIDA. Piscina Municipal, de 18.00 a 19.30 hores. Organització conjunta
amb la Regidoria Ludicoesportiva i patrocini del SARC
Diputació de València. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 04/08/2018: TREKKING AQUÀTIC. Itinerari pel riu Clariano. Aparcament del Pou Clar, de 10.00 a 14.00 hores.
[Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 04/08/2018: III BEKIRENT RAP. Concert de grups de rap.
Parc de la Derrota, de 21.00 a 2.00 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 05/08/2018: CINE D’ESTIU. Projecció de la pel·lícula
Mañana empieza todo. Plaça de Bous, 22.30 hores. Organització conjunta amb la Comissió del 175é Aniversari de la Plaça de Bous i patrocini de la Diputació de
València. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets,
adolescents i joves]
06/08/2018: AUTOBÚS. Revetla d’Alfafara. Anada: 23.30 i
0.30 hores (des de la ronda Sud) i Tornada: 4.00 i 5.00
hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
07/08/2018: VESPRADA D’OCI ESPORTIU. Pool Party: classe d’aquafitness i sopar baix braç. Piscina Municipal,
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19.00 hores. Organització conjunta amb les regidories
Ludicoesportiva i de Turisme i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. [Activitat recomanada per a
adolescents i joves]
09/08/2018: PISCIVESPRADA DIVERTIDA. Inflables
aquàtics. Piscina Municipal, de 17.00 a 20.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria Ludioesportiva.
[Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets i adolescents]
12/08/2018: CINE D’ESTIU. Projecció de la pel·lícula Thi
Mai, rumbo a Vietnam. Plaça de Bous, 22.30 hores. Organització conjunta amb la Comissió del 175é Aniversari de la Plaça de Bous i patrocini de la Diputació de
València. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets,
adolescents i joves]
13/08/2018: II TORNEIG DE LA FALLERA CALAVERA.
El joc de cartes valencià. Piscina Municipal, de 17.00 a
20.00 hores. [Activitat recomanada per a adolescents i
joves]
18/08/2018: III MARATÓ DE FOTOGRAFIA JOVE. Patrocini de la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de la
Joventut). [Activitat recomanada per a joves]
18/08/2018: PISCINA MUSICAL. Sessió de bany amenitzada per DJ Tremor. Piscina Municipal, de 18.00 a 22.00
hores. Organització conjunta amb la Regidoria Ludicoesportiva. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
21/08/2018: ESPECTACLE DE DANSA, TEATRE I CIRC.
Sabates en l’aire, a càrrec de la companyia La Furtiva.
Plaça de Bous, 23.00 hores. Organització conjunta amb
la Comissió del 175é Aniversari de la Plaça de Bous i
patrocini de la Generalitat Valenciana (Institut Valencià
de Cultura). [Activitat recomanada per xiquetes/xiquets,
adolescents i joves]
24/08/2108 – 26/08/2018: SANT AGUSTÍ DE CONTE.
Plaça Julián Herrero Alexandre, 20.15 hores. Organització conjunta amb la Junta de Majorals de Sant Agustí i
la Regidoria Ludicoesportiva i patrocini del SARC Diputació de València. [Activitat recomanada per a xiquetes/
xiquets]

.: 31/08/2018: II NIT DE MÚSICA JOVE EN VALENCIÀ. Actuació dels grups Cactus, Inèrcia i Prozak Soup. Carrer
Pintores Dorotea i Margarida (zona de l’antiga fàbrica
de Rasilan), 23.00 hores. Col·laboració de la Junta de
Majorals de Sant Agustí i patrocini de la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de la Joventut i Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport). [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 07/09/2018: ESPECTACLE DE CLOENDA. Monòleg de
Maria Juan. Parc dels Vilars, 23.00 hores. Patrocini de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura i Institut Valencià
de la Joventut). [Activitat recomanada per a joves]

Altres activitats

Activitats de caràcter puntual desenvolupades entre novembre de 2017 i octubre de 2018.
.: Novembre i desembre de 2017: TALLER. Amor no m’estimes tant, estima’m millor. Taller dirigit a l’alumnat de
3r ESO. IES Bocairent, en horari lectiu. Organització conjunta amb l’IES Bocairent i la Regidoria d’Igualtat. [Activitat recomanada per a adolescents]
.: 01/12/2017: DIA MUNDIAL DE LA SIDA. Material i publicitat disponibles als llocs d’oci. [Activitat recomanada
per a adolescents i joves]
.: 02/12/2017: AUTOBÚS AL BOU D’ONTINYENT. Eixida a
les 15.30 hores des del carrer Batalla de Lepanto (Residència) i tornada a la 1.30 de la matinada. [Activitat
recomanada per a adolescents i joves]
.: 05/12/2017: CINEFÒRUM I SOPAR BAIX BRAÇ. Amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Bar de la Joventut, 20.30
hores. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 26/12/2017 – 26/01/2018: Sala d’estudi en període
d’exàmens. Biblioteca Pública Municipal; de dilluns a
divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i
dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjunta
amb la Regidoria de Cultura. [Activitat recomanada per
a joves]
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.: 14/04/2018: BIBLIOPARC. Espai de lectura i tallers
infantils. Mirador Ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores.
Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura.
(Programació Abril, el mes de les paraules) [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 21/04/2018: BIBLIOPARC. Espai de lectura i tallers infantils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Programació
Abril, el mes de les paraules) [Activitat recomanada per
a xiquetes/xiquets]
.: 30/04/2017: Tallers infantils. Plaça de l’Ajuntament,
d’11.00 a 12.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Programació X Fira del Llibre) [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 27/04/2018: TALLER. Biodansa. Sala Joan de Joanes,
19.00hores. [Activitat recomanada per a adolescents]
.: 07/05/2018: TALLER DE TEATRE. Expressa’t. Bar de la
Joventut, 17.00 hores. Col·laboració de Xarxa Joves.GVA.
[Activitat recomanada per a adolescents]
.: 14/05/2018 – 14/07/2018: SALA D’ESTUDI. Horari extraordinari per període d’exàmens. Biblioteca Pública
Municipal, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores
i de 16.30 a 22.00 hores, i dissabte, de 9.00 a 14.00 hores. [Activitat recomanada per a joves]
.: 25/05/2018: XARRADA. Retrobar els camins cap a la
Igualtat. Un voluntari bocairentí per terres bolivianes,
a càrrec de Toni Gisbert Solbes (tècnic de Joventut de
l’Ajuntament de Bocairent). Sala Joan de Joanes, 19.00
hores. Organització conjunta amb el Fons Valencià per
la Solidaritat. [Activitat recomanada per a joves]
.: A partir de juny de 2018: CURS. Curs de monitor/a d’activitats de temps lliure homologat per l’IVAJ. Organització conjunta amb els Ajuntaments d’Aielo de Malferit,
l’Olleria, Albaida. Col·laboració Xarxa Jove. [Activitat recomanada per a joves]
.: 04/06/2018: TALLER DE TEATRE. Expressa’t. Bar de la
Joventut, 17.00 hores. Col·laboració de Xarxa Joves.GVA.
[Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 15/06/2018: CINEFÒRUM I SOPAR BAIX BRAÇ. Amb
motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Bar de
la Joventut, 21.30 hores. Organització conjuntat amb la
Regidoria d’Igualtat. [Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 18/06/2018: TALLER DE TEATRE. Expressa’t. Bar de la
Joventut, 17.00 hores. Col·laboració de Xarxa Joves.GVA.
[Activitat recomanada per a adolescents i joves]
.: 14/09/2018: MINICLUB AL PARC. Jocs psicomotrius. Parc
de la Derrota, de 18.00 a 19.15 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets i les persones adultes que
els acompanyen]
.: 17/09/2018: APRENDRE A APRENDRE. Taller de tècniques d’estudi per a alumnat de secundària. Biblioteca
Pública Municipal, de 18.30 a 20.00 hores. [Activitat dirigida a adolescents d’11 a 16 anys]
.: 24/09/2018: APRENDRE A APRENDRE. Taller de tècniques d’estudi per a alumnat de secundària. Biblioteca
Pública Municipal, de 18.30 a 20.00 hores. [Activitat recomanada per a adolescents d’11 a 16 anys]
.: 29/09/2018 – 14/10/2018: EXPOSICIÓ. Obres seleccionades en la III Marató de Fotografia Jove. Mirador de la
Ronda. Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. [Activitat recomanada per a joves] (Programació
amb motiu del 9 d’Octubre)

.: 01/10/2018 – 29/10/2018: TALLER DE CUINA. Bar de la
Joventut; dilluns 1, 15 i 29 d’octubre, de 17.30 a 19.00
hores. Col·laboració de Xarxa Joves.GVA. [Activitat recomanada per a joves de 14 a 17 anys]
.: 06/10/2018: MOCADORADA INFANTIL. Taller per a les
xiquetes i els xiquets. Mercat Municipal, d’11.30 a 12.30
hores. Organització conjunta amb les regidories Sociosanitària i de Cultura. (Programació amb motiu del
9 d’Octubre) [Activitat recomanada per a xiquetes/xiquets]
.: 09/10/2018: XOCOLATADA. Per a les xiquetes i els xiquets. Col·legi Lluís Vives, 10.30 hores. Organització
conjunta amb la Regidoria de Cultura i col·laboració del
CEIP Lluís Vives. (Programació amb motiu del 9 d’Octubre) [Activitat recomanada per a xiquetes /xiquets]
.: 09/10/2018: GLOBOTADA. Placeta Joan de Joanes, en arribar la cercavila a aquest punt de l’itinerari. Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Programació
amb motiu del 9 d’Octubre) [Activitat recomanada per a
xiquetes /xiquets]
.: 09/10/2018: ESPAI INFANTIL. Inflables per a les xiquetes i els xiquets. Plaça de l’Ajuntament, de 12.00 a 14.00
hores. Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Programació amb motiu del 9 d’Octubre) [Activitat
recomanada per a xiquetes /xiquets]
.: 26/10/2018: MINICLUB AL PARC. Jocs de pilota. Parc de
la Cantereria, de 18.00 a 19.15 hores. [Activitat recomanada per a xiquetes /xiquets i les persones adultes que
els acompanyen]

Instal·lacions municipals
destinades a joves
Bar de l a Joventut
Horari: De dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 hores.
Dissabte, de 17.00 a 23.00 hores.
Millores durant l’últim període:
- Ampliació de l’oferta d’oci.
- Pintura i condicionament de l’espai.
Renovació parcial del mobiliari.
Centre d’Informació Juvenil
Horari: Dilluns, de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.
De dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 hores.
Accions:
- Assessorament personalitzat, informació i tramitació de
documentació i carnets.
- Elaboració de material adreçat a la joventut local.
- Col·laboració amb els centres educatius, les diferents
àrees municipals, altres Centres d’Informació Juvenil i
les institucions relacionades amb la promoció d’activitats destinades al jovent.
- Coordinació del Consell Municipal de la Joventut.
- Actualització de la pàgina web (www.cijbocairent.es) i
de les diferents xarxes socials.
Millores durant l’últim període:
- Renovació del mobiliari.
- Habilitació de l’espai multimèdia.

El nou model de Serveis Socials està centrat en la prevenció i la justícia social, amb l’objectiu de construir una atenció social primària digna, per donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes de Bocairent. Totes les persones
tenim els mateixos drets i els mateixos deures. Malauradament, no sempre tenim accés a les mateixes oportunitats, i és obligació de l’Administració aconseguir que totes
les persones disposen d’unes condicions mínimes per a la
seua vida personal. Un ajuntament com el nostre no pot
viure d’esquenes als problemes que afecten a part dels
seus veïns i veïnes, per això mitjançant els Serveis Socials
es treballa per aconseguir que les persones més desafavorides tinguen accés a una millora de la seua situació
vital, posant a disposició dels bocairentins i bocairentines
un conjunt d’actuacions i recursos que puguen contribuir a previndre la marginació i els riscos d’exclusió social,
promovent a més la integració d’aquells que necessiten
l’ajuda i la protecció social.

• RESIDÈNCIA TERCERA EDAT “Sagrat Cor de Jesús” de Bocairent: Sol·licituds de places residencials «urgents i/o
d’emergència i exclusió social» tant per a la Residència de Bocairent, així com per a altres Residències de la
nostra Comunitat. Totes les persones que ingressen a
la Residència de Bocairent han de tindre sol·licitada la
prestació vinculada per la Llei 39/2006 d’atenció a les
persones en situació de Dependència, si són persones
dependents o tramitar per situació social d’emergència
o de vulnerabilitat social.
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REGIDORIA De serveis socials

Des dels Serveis Socials Municipals s’ofereix una atenció
polivalent, pública i gratuïta, dirigida a tota la població de
Bocairent, amb la finalitat de millorar la convivència, la
participació i la integració comunitària.
Amb esta finalitat portem a terme els diferents programes
comunitaris:

PROGRAMA D’INFORMACIÓ ORIENTACIÓ
I ASSESSORAMENT
Des del Departament de Serveis Socials vosté pot obtindre informació, assessorament/orientació i gestionar els
següents recursos, els dimarts i dijous, mitjançant cita
prèvia:
Tramitacions realitzades des de gener a setembre de
2018:

RECURSOS TERCERA EDAT I PENSIONISTES
• Targeta del Major, Programa Social de l’IMSERSO, Programa de Termalisme Social, Programa Vacances Socials
de la G.V., reclamacions al Servei Territorial de Comerç i
Consum, abonament social telefònic, bono-respir, compensació de despeses farmacèutiques reclamacions diverses, servei de Teleassistència domiciliaria, sol·licitud
d’Ajuda per a Programes de Serveis Socials Especialitzats, a nom de la U.D.P. de Bocairent. Programa “MENJAR A CASA, sol·licituds del Programa: “No estigues sol
a Nadal” per a persones majors que es troben soles. Sol·
licituds de Pensions NO Contributives per Jubilació
• Prestacions Econòmiques Individuals per a les persones
majors: Ajudes tècniques i productes de suport, ajudes
destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques
en l’interior de la vivenda, ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

• Tramitacions varies a l’I.N.S.S.: comunicació de baixes
de pensionistes, pensions de viduïtats, auxilis per defunció, complements per mínims, targeta europea sanitària, declaracions d’ingressos, certificats negatius de
pensionistes, sol·licitud de prestacions devengades i no
rebudes, manteniment pensió viduïtat per càrregues familiars, sol·licituds SOVI per jubilació i invalidesa, declaració de manteniment de la Prestació en Favors de
Familiars, declaració anual d’ingressos de la Prestació
Familiar per fill a càrrec, adjuntar Fe de Vida per a seguiments de pensions...

RECURSOS EN RELACIÓ A LA FAMÍLIA:
• Sol·licituds i renovació Títols de Família Nombrosa, Títol de Família Monoparental/monomarental, Informes
socials per completar sol·licituds d’Acolliment Familiar
i ajudes econòmiques, Informes socials sol·licitats per
la Secció del Menor de la Conselleria de Benestar Social, Prestacions Familiars per fills a càrrec, certificats
negatius de l’I.R.P.F, Gestions a l’IVVSA, Tresoreria, informes de vida laboral, seguiment sociofamiliar de menors,
Renda Garantida de Ciutadania, Seguiments treballs a
la comunitat, SERVEF: justificants de no percebre cap
tipus de prestació des de Serveis Socials per tal de poder ser beneficiari de subvencions del SERVEF, Tramitació de la prestació dels Serveis d’Assessorament Jurídic
de mediació-intermediació i negociació sobre préstecs
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i arrendaments relatius a la vivenda habitual, del Conveni subscrit per la Diputació i el Col·legi d’Advocats,
informació i derivació al “servei comarcal de mediació”
del Col·legi d’Advocats, sobre temes diversos particulars,
sol·licituds i renovacions de Bono Social-Iberdrola.
• S’ha col·laborat mensualment en el repartiment d’aliments de la Creu Roja, així com s’ha coordinat amb el
repartiment d’aliments de primera necessitat que du a
terme Càrites de Bocairent.

ESTRANGERIA:
• Sol·licituds autorització residencia temporal i permanent
• Informes «d’Arrelament Social» per a l’obtenció del permís de treball i residència
• Informes de vivenda a efectes de reagrupació familiar
• Certificats de no tindre cobertura sanitària en el país
d’origen

ÀREA DE LA DONA:
Segons el Real Decret-Llei de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, una de les mesures més urgents per al compliment
del Pacte d’Estat és la devolució de competències en la
matèria a l’Administració local, per ser la més pròxima a
les víctimes.
Així doncs, des dels Serveis Socials, els nostres informes
acrediten la situació de dona víctima de violència de gènere. Amb la denúncia de la dona s’activa un protocol urgent, on va a estar acompanyada i recolzada pels Serveis
Socials. Acompanyaments a la dona al Jutjat de Primera
Instancia d’Ontinyent, a la Guàrdia Civil, a la Policia Local i
Nacional, al Centre Dona 24 hores, i a més a més al Centre
d’Acollida si és necessari.
• Sol·licituds per a derivar al Servei d’Orientació Jurídica gratuïta, tramitacions de Teleassistència Mòbil per
a dones víctimes de violència domèstica, sol·licitud de
Renta Activa d’Inserció per a víctimes de violència de
gènere, etc.

MINUSVALIDESES FÍSIQUES, PSÍQUIQUES I
SENSORIALS
• Sol·licituds i revisions de Reconeixements de minusvalidesa, Sol·licituds informe mobilitat reduïda, Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda: Pensions no Contributives per Invalidesa; derivació
al programa TREVOL de la Mancomunitat, sol·licitud
d’admissió al Projecte, informes socials i reunió amb
familiars, sol·licitud de reintegrament de despeses en
centres hospitalaris i reemborsament de material ortoprotèsic, així com per al pagament del fluid elèctric del
concentrador, en persones que són usuàries d’oxigen;
sol·licitud ingrés en centres residencials per a persones amb discapacitat i seguiments (CRIS) Sol·licituds
CEEM; Prestacions Econòmiques Individuals per a les
persones amb discapacitat. Ajudes tècniques i productes de suport, ajudes destinades a l’eliminació de
barreres arquitectòniques en l’interior de la vivenda,
ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i
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centres assistencials; Sol·licituds Vacances organitzades per COCEMFE, destinades a persones amb diversitat funcional, etc.

TREBALL SOCIAL PENITENCIARI
- Seguiment d’alliberats condicionals (en 2018 no hi hagut cap seguiment)
- Informació, tramitació i seguiment de treballs en benefici de la comunitat. Coordinació amb Serveis Socials
Penitenciaris del Servei de Gestió de Penes i Mesures
alternatives de València.

Altres Programes desenvolupats:
• Programa d’emergència social: Són ajudes econòmiques
de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar les situacions en què les persones es poden trobar afectades per
un estat de vulnerabilitat i/o de risc d’exclusió social.
També estan incloses en aquest Programa les ajudes
destinades a la lluita contra l’empobriment energètic,
que es tradueix en ajudes econòmiques per al pagament de llum, aigua i/o gas.

• Prestacions econòmiques PER A LA MILLORA DE L’AUTONOMIA DE PERSONES MAJORS. Els requisits que s’han
de complir per a accedir a aquest tipus d’ajudes són els
següents:
· Tindre més de 60 anys.
· Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o li dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.
· Que la sol·licitud es referisca a elements relacionats
amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, se
n’exclouen els que signifiquen una millora en la llar
o l’edifici que no estiga directament relacionada amb
els impediments físics i/o sensorials.
· Idoneïtat del que s’ha sol·licitat per cobrir la necessitat que planteja el subjecte.
• Servei d’Ajuda a Domicili: Amb 26 casos atesos; les prestacions les reben aquelles persones que per raons físiques, psíquiques i/o socials presenten alguna incapacitat o dificultat per a valdre’s per sí mateix i necessiten
ajuda per poder realitzar les ABVD en la seua vivenda i
el seu entorn.
• Intervenció treball social conjuntament amb la psicopedagoga municipal, durant el curs escolar, treballant amb

Moros i Cristians Bocairent 2019

els xiquets/tes que necessiten reforç educatiu i amb les
seues famílies
• Programa d’Intervenció per a la Prevenció i Inserció
Social. En aquest programa es tracta de proporcionar
suport tècnic i serveis adequats a persones i grups considerats “d’alt risc”, que patisquen marginació, tractar
d’evitar l’agreujament de la seua inadaptació social, aïllament i deteriorament personal i/o social, potenciant
la seua incorporació a grups solidaris i normalitzats.
• Tramitacions de subvencions a la Conselleria de Benestar Social i Diputació Provincial de València per a programes de Serveis Socials.

.:

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:
.: Coordinació amb la XXIX Setmana Sociocultural de Jubilats i Pensionistes de Bocairent (del 20 al 31 d’octubre), realitzant les següents activitats: finals de competicions de jocs populars, al Teatre Chapí de Villena «La
Comedia de las Mentiras», Xarrades, Viatge Cultural a
«Sagunt», Taller de Gimnàstica i Ioga, al Teatre Avenida,
actuació del grup de Jubilats, representant l’obra «La Papeta Bona» i actuació de la rondalla de Jubilats i Pensionistes; Video-Fòrum, Sopar de Germanor al Maset dels
Granaders amb el lliurament del Trofeus als Campions
dels diversos jocs. Missa pels difunts i el Dinar i Homenatge al següent soci i sòcies respectivament: Francisco
Torres, María Alcaraz Ferrero i Carmen Satorres Molina,
a l’Hotel l’Estació.
.: Com a activitats continuades durant aquestos anys, en
les quals col·labora la Regidoria estan el Tallers de Psicomotricitat, Gimnàstica, Ball en Línia, Ball de Saló, Taller d’Informàtica i Valencià.
.: Commemoració del Dia Mundial contra la SIDA (1 de
desembre)
.: Dia internacional de la Dona Treballadora, des d’aquesta
Regidoria es va organitzar, com tots els anys, una programació d’activitats diverses, commemorant eixe dia:

.:

.:

.:

.:

Taller del Programa «Ser Dona al Sud», Tertúlia Literària, Exposició «Dones pintores d’ací», «Caminem per la
Igualtat», Cinema «Figuras Ocultas», Taller Biodansa,
Lectura del Manifest, Villena: Concert de Clara Montes
«Canciones en tono de mujer», Jornada Ludicoreivindicativa, cercavila amb dolçaina i tabalet i concert, Xarrada: Visibilitzar el paper de les dones al llarg de la història», concloent la setmana d’activitats amb un viatge
cultural a València amb el lema «Noms de carrers de
dones» i per la vesprada pel·lícula «Una Mujer fantástica» o «Antologia de la Zarzuela».
Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra
la dona. 25 de novembre. A dia de hui, hi ha 38 DONES
VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE A ESPANYA A MANS DE LES SEUES parelles o exparelles. Hem de
tindre en compte els menors víctimes mortals en casos
de violència de gènere contra la seua mare en Espanya.
Activitats de prevenció drogoaddicció: es treballa en
la prevenció i inserció comunitària, sobre els factors
de risc individual, familiar i social, associats al consum
de drogues. Es manté una coordinació amb la Unitat de
Prevenció Comunitària en conductes addictives de la
Mancomunitat.
Per altra part i dins de la Programació de Diputació
en el Programa de Prevenció de Drogodependències»,
s’han sol·licitat els tallers que es van realitzar per al
CEIP com a l’I.E.S.
Realització de les següents XARRADES dins del Programa «Actividades de Nuestros Mayores i Formación de la
Mujer», de la Diputació Provincial de València:
Per a la formació de la Dona: “Relaxar-se és un art” i
“Moure’ns. Dona i esport”
Per als nostres Majors: “Remeis Naturals per a la Salut”
i “Prevenció d’accidents domèstics per a majors”.
Visites domiciliàries, per a seguiments, tramitacions diverses de persones dependents que no tenen mobilitat, valoracions, altes de S.A.D., per a elaborar informes
socials, seguiments de menors i ordres de Conselleria,
etc, així com reunions locals (SEAFI, Gabinet Psicopedagògic del CEIP Lluís Vives, C.A.P. , I.E.S., coordinador
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esportiu, Centre Ocupacional, Residència, Càrites, Creu
Roja, diverses associacions locals... així com reunions
comarcals amb diferents entitats de serveis socials o
altres àrees (TRÈVOL; CRIS; UPC de la Mancomunitat;
Serveis Socials d’altres Muncipis, U.C.A. de Xàtiva, INFODONA, ara denominades «Agències d’Igualtat»; acompanyaments a l’Oficina d’Estrangeria de València per
tramitar residències legals i autoritzacions de treball.
.: Eixida cultural al «Mas del Parral» amb les persones
usuàries del Taller Ocupacional, de la Residència i del
Centre de Dia de Bocairent, acompanyats pel nostre veí
Vicent Carbonell que ens va fer de guia i vam disfrutar
de les seues explicacions i consells.
.: Activitats gratuïtes d’atenció i promoció del benestar de
les persones Majors i Dones:
· Tallers de «Zumba»
· Taller de «Ioga»
· Taller «Sensaqui»
· Taller «Teràpia amb animals»
.: Renda valenciana d’inclusió. La renda valenciana d’inclusió és una eina per a garantir la qualitat de vida de
la ciutadania des de la igualtat d’oportunitats, el suport
a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva
de gènere; un dret tant a una prestació econòmica com
a un procés d’inclusió social i laboral. L’ajuda tindrà un
caràcter indefinit mentre la persona mantinga la seua
situació de vulnerabilitat.

DADES E.E.I.I.A

Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència,
(abans SEAFI) 2017/18
PERÍODE
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FAMÍLIES SESSIONS

MENORS

4t trimestre 2017

8

43

20

1r semestre 2018

14

170

27

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA
Amb motiu de l’entrada en vigor, data 14 de juny de 2017,
del Decret 62/2017, 19 maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per reconèixer el grau de dependència de persones i accedir al sistema públic de serveis
i prestacions:
(...)” Cal destacar la integració dels serveis municipals
d´atenció a la dependència en els serveis socials generals, canviant el model en paral·lel i duplicitat que
s’estava desenvolupant als municipis. Aquests serveis
cohesionats respondran a la ciutadania, tant per la tramitació de la sol·licitud, juntament amb l’informe social
i l’avaluació de la persona en situació de dependència,
ja que els serveis socials generals són els més propers i
coneixedors de la situacions de dependència que afecten les persones. S’articula per tant un sistema públic
d’atenció a persones en situació de dependència, garantint l’accessibilitat al mateix, protegint el seguiment i
garantint una major celeritat del procediment, així com
la proximitat a la ciutadania “. (...).
El Servei Municipal d’Atenció a la Dependència de Bocairent (SMAD Bocairent) s’ubica a les dependències del propi Ajuntament, a la Plaça Ajuntament, 20.
La Dependència és un estat de CARÀCTER PERMANENT
en què es troben les persones que, per raons derivades de
l´edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a
la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l´atenció d´una altra o d’altres persones
o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la
vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat
intel·lectual o malaltia mental d’altres suports per a la
seva autonomia personal.

En l’actualitat, la intervenció social de casos registra les següents dades obtingudes durant la posada en marxa del
Servei Municipal d’Atenció a la Dependència de Bocairent:
- Hi ha 149 expedients actius i/o sol·licitud de dependència en diverses fases del procès de reconeixement de la
situació de dependència.

Finalment, concloure que l’equip de serveis socials base
de l’Ajuntament de Bocairent continuarà realitzant una
atenció individualitzada i propera als veïns i veïnes de la
nostra població, amb l´objectiu de fer arribar a tots la protecció i l’accés al sistema de benestar social.

GRAU 1: DEPENDÈNCIA MODERADA

SERVEIS:
- Servei de prevenció de la situació de la dependència i
serveis de promoció de l’autonomia personal (centres
ocupacionals, CEEM, CRIS, vivendes tutelades, Estimulació Primerenca, etc.)
- Servei de Teleassistència.
- Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
- Servei de Centre de Dia
- Servei de Centre de Nit.
- Servei d’Atenció Residencial per a persones amb diversitat funcional.
PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- Prestació Econòmica d’Assistència personal.
- Prestació Econòmica per Cures en l’Entorn Familiar.
- Prestació Econòmica vinculada al servei.
- Prestació Vinculada de Garantia per a persones amb diversitat funcional.

GRAU 2: DEPENDÈNCIA SEVERA
GRAU 3: DEPENDÈNCIA MODERADA

SERVEIS:
- Servei de prevenció de la situació de la dependència i
serveis de promoció de l’autonomia personal (centres
ocupacionals, CEEM, CRIS, vivendes tutelades, Estimulació Primerenca, etc.)
- Servei de Teleassistència.
- Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
- Servei de Centre de Dia
- Servei de Centre de Nit.
- Servei d’Atenció Residencial
PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- Prestació Econòmica d’Assistència personal.
- Prestació Econòmica per Cures en l’Entorn Familiar.
- Prestació Econòmica vinculada al servei.
- Prestació Vinculada de Garantia.
Existeixen dues aplicacions informàtiques per a la gestió
dels expedients i/o sol·licituds de dependència, cadascun d’ells en diverses fases del procès, anomenades ADA
i GESTIONIS.
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La càrrega de treball dels expedients competència del
SMAD Bocairent creix en funció de la telematització de
noves sol·licituds per part dels “gravadors” de la Direcció
General de la Dependència, i en funció del bolcat d’expedients de l’aplicació Gestionis a l’aplicació ADA .

- Hi ha 24 nous expedientes amb registre d’entrada en el
SMAD Bocairent pendents de valoració.
- S’han tramitat 39 sol·licituds inicials de reconeixement
de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema.
- S’han tramitat 19 sol·licituds de canvi de preferències
del sol·licitant dels serveis i/o prestacions del catàleg
del SMAD.
- S’han realitzat 175 accions de seguiment de casos individualitzats dels expedients de dependència per diversos motius d’intervenció social.
- Audiència, negociació i tramitació de 6 Proposta PIA al
domicili habitual del sol·licitant amb idoneïtat del servei i/o prestació.
- S’han tramitat 8 Reclamacions Patrimonials.
- S’han tramitat 5 sol·licituds de retroactivitat de les
prestacions i/o serveis prestats d’expedients amb estat
actiu o expedients amb estat finat.
- S’han realitzat 3 Informes Social Entorn preceptius en el
procediment del reconeixement de la situació de dependència al domicili habitual del sol·licitant. Actualment
aquest informe es realitza en el mateix moment que es
valora, evitant així duplicitat en les visites domiciliàries.
- S’han realitzat 10 Informes Tècnics requerits per la DG
Dependència en els diversos tràmits per canvi de preferències, esmenes, comunicacions, seguiment, etc.
- Són 24 les accions realitzades d’informació, orientació i
assessorament del procediment de reconeixement de la
situació de dependència i/o del procediment de serveis
socials generals.
- S’han realitzat 115 cites d’atenció individualitzada, de
les quals 3 són visites domiciliàries en l’entorn social de
la persona sol·licitant.
- S’ha informat, assessorat, orientat, tramitat i/o derivat
25 intervencions socials de serveis socials generals
(grau discapacitat, acte d’internament judicial, PNC,
prestacions econòmiques individualitzades, situacions
d’emergència social, família nombrosa, SMAD, targeta
estacionament, etc.).
- Després d’atorgar la DG Dependència les acreditacions i
credencials al tècnic del SMAD Bocairent, s’han realitzat
15 valoracions al domicili habitual de la persona sol·
licitant del reconeixement de la situació de dependència.
- S’han realitzat 42 consultes d’estats de l’expedient en
l’aplicació informàtica de la dependència ADA, amb motiu d’avanç de la sol·licitud en el procediment de dependència.
- S’han realitzat 45 accions de coordinació de serveis i/o
reunions amb els serveis públics/privats municipals,
serveis especialitzats, serveis interdepartamentals de
l’Administració Local i de l’Administració Autonòmica.
- Són 460 les tasques de treball administratiu realitzades
pel tècnic per a la tramitació de les sol·licituds en el
procediment de reconeixement de situació de dependència.

Tenint en compte la prioritat fixada en l’article 14.6 de
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, els serveis i prestacions que corresponen
als graus de dependència són els següents:
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Durant l’anualitat 2017-2018, la Biblioteca Pública Municipal ha treballat en una triple direcció: en primer lloc,
consolidar les dinàmiques i les programacions posades en
marxa a partir de l’any 2016, de manera que tots els mesos de l’any van continuar les activitats pròpies. En segon
lloc, participar activament en el projecte Bocairent Ciutat
Lectora, del qual l’agència de lectura és un pilar fonamental, tal com demostra la seua aportació en el Consell Municipal de la Lectura. I, en tercer lloc, ampliar els serveis
i millorar les instal·lacions; en aquest sentit, cal destacar
dos aspectes importants:
.: L’augment del període amb horari extraordinari de la sala
d’estudi per exàmens, que es va avançar al mes de maig.
Per tant, va estar oberta del 26/12/2017 al 26/01/2018,
d’un costat, i del 14/05/2018 al 14/07/2018, de l’altre
costat.
.: La posada en funcionament d’un nou espai infantil. Així,
els usuaris de 0 a 6 anys disposen d’una zona específica,
més àmplia, i amb mobiliari i materials adaptats a les
seues necessitats.

Horaris d’atenció al públic

Horari ordinari: després d’haver ampliat l’horari en 2017,
es va mantenir en 2018. Per tant, la Biblioteca està oberta
dilluns, dimecres i divendres, de 10.30 a 12.30 hores i de
16.30 a 20.00 hores, i dimarts i dijous, de 16.30 a 20.00
hores.
Horari d’estiu:
- Horari de juliol: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00
hores i de 16.30 a 20.00 hores.
- Horari d’agost: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00
hores.
Horari extraordinari de la sala d’estudi durant els períodes
d’exàmens: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i
de 16.30 a 22.00 hores; dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores.

Activitats
Les activitats de la Biblioteca Pública Municipal van tenir
presència durant tot l’any i es van organitzar al voltant de
tres programacions: Divendres de biblioteca, en què una
vegada al mes es va plantejar una proposta diferent; Lletres al carrer, en què l’agència de lectura va traslladar les
iniciatives fora de les instal·lacions, ja que coincidia en els
mesos de més calor, i Viu la biblio!, en què es va celebrar
el Dia Internacional de la Biblioteca. A més, la Biblioteca
també va participar en altres iniciatives municipals com
Abril, el mes de les paraules o Refresca’t amb la cultura.
Les propostes que van tenir lloc entre novembre de 2017 i
octubre de 2018 van ser les que es detallen a continuació.
··· 10/11/2017: LECTURES COMPARTIDES. La volta al món
de la Biblioteca en 80 llibres, a càrrec de lectores i lectors dels llibres proposats per a la sessió. Biblioteca
Pública Municipal, 18.00 hores. (Programació Divendres de biblioteca)
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··· 17/11/2017: LECTURA PÚBLICA. Versos de Joan Valls
amb motiu del Dia de les Lletres Valencianes, a càrrec
de l’alumnat del CEIP Lluís Vives. Biblioteca Pública
Municipal, 18.00 hores. Organització conjunta amb el
CEIP Lluís Vives. (Programació Divendres de biblioteca)
··· 05/12/2017: LECTURES COMPARTIDES. La volta al món
de la Biblioteca en 80 llibres, a càrrec de lectores i lectors dels llibres proposats per a la sessió. Biblioteca
Pública Municipal, 18.00 hores. (Programació Divendres de biblioteca)
··· 29/12/2017: PRESENTACIÓ. Amor i més amor, a càrrec
de Iolanda Ibarra (autora de la novel·la). Biblioteca Pública Municipal, 19.30 hores. (Programació Divendres
de biblioteca)
··· 19/01/2018: ANIMACIÓ LECTORA. Juguem a ser iguals,
juguem a ser diferents, a càrrec de Lluís Abad Conta3
(Andana Editorial). Biblioteca Pública Municipal, 18.00
hores. Col·laboració d’Andana Editorial. (Programació
Divendres de biblioteca)
··· 16/02/2018: ESPAI D’INTERCANVI DE LLIBRES. Biblioteca Pública Municipal, de 16.30 a 20.00 hores. (Programació Divendres de biblioteca)
··· 02/03/2018: TERTÚLIA LITERÀRIA. Entre lectores i lectors del llibre Hablarán de nosotras, de Sandra Barneda.
Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria d’Igualtat. (Programació
Divendres de biblioteca)
··· 06/04/2018: XARRADA. De “Pasaje de las sombras”
a “Palmeras en la nieve”: llegint per biblioteques del
món, a càrrec de Teresa Gomis (bibliotecària de Guadassuar). Biblioteca Pública Municipal, 20.00 hores.
(Programacions Divendres de biblioteca i Abril, el mes
de les paraules)
··· 13/04/2018: TERTÚLIA LITERÀRIA. Entre lectores i lectors del llibre Treinta mujeres fascinantes en la historia
de Valencia. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores.
(Programacions Divendres de biblioteca i Abril, el mes de
les paraules)
··· 14/04/2018: BIBLIOPARC. Espai de lectura i tallers infantils. Mirador de la ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores.
Col·laboració del Centre d’Informació Juvenil. (Programació Abril, el mes de les paraules)
··· 20/04/2018: ANIMACIÓ LECTORA. Ens divertim amb
la poesia. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores.
Col·laboració d’Edicions Bromera. (Programació Abril,
el mes de les paraules)
··· 21/04/2018: BIBLIOPARC. Espai de lectura i tallers infantils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Col·
laboració del Centre d’Informació Juvenil. (Programació Abril, el mes de les paraules)
28/04/2018 – 29/04/2018: XI FIRA DEL LLIBRE. Plaça de
l’Ajuntament, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores
(dissabte) i de 10.00 a 14.00 hores (diumenge). (Programació Abril, el mes de les paraules)
11/05/2018: TALLER INFANTIL. Caja de cuentos: la imaginación a través de la lectura y la ilustración, a càrrec de
Glup Produccions. Biblioteca Pública Municipal, 18.00

···

···

···

···

···

···

···

···

···
···

···

···
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hores. Patrocini del SARC Diputació
de València. (Programació Divendres
de biblioteca)
18/05/2018: TERTÚLIA LITERÀRIA.
Entre lectores i lectors del llibre Treinta mujeres fascinantes en la historia
de Valencia. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores. (Programació Divendres de biblioteca)
15/06/2018: PRESENTACIÓ. Los Toros del Cielo, a càrrec de Xaro Cortés.
Biblioteca Pública Municipal, 20.00
hores. (Programació Divendres de biblioteca)
29/06/2018: TERTÚLIA LITERÀRIA.
Entre lectores i lectors del llibre Treinta mujeres fascinantes en la historia
de Valencia. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores. (Programació Divendres de biblioteca)
09/07/2018 – 24/08/2018: BIBLIOPISCINA. Espai de
lectura i tallers infantils. Piscina Municipal; dilluns,
dimecres i divendres, d’11.00 a 13.00 hores. Col·
laboració de la Diputació de València. (Programació
Refresca’t amb la cultura)
21/07/2018: PUNTS D’INTERCANVI DE LLIBRES. Parcs
del carrer Dos de Maig i de la Canaleta, mirador de la
ronda Sud i jardí de la Torre dels Portuguesos, de 10.00
a 20.00 hores. (Programació Lletres al carrer)
30/07/2018 – 06/08/2018: TALLER DE NARRACIÓ
ORAL. A càrrec d’Almudena Francés. Pati de la llar dels
jubilats, dilluns de 19.00 a 21.00 hores. Col·laboració
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai.
(Programació Lletres al carrer)
08/08/2018: CONTES A LA FRESCA, a càrrec de narradors locals i d’Almudena Francés. Davant de la font
d’Ereta de Penya, 21.30 hores (sopar baix braç) i 22.30
hores (espectacle de contacontes). Organització conjunta amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida, i patrocini del SARC Diputació de València.
(Programació Lletres al carrer)
01/09/2018: PRESENTACIÓ. A trenc d’alba, novel·la
d’Agustí Colomer. Placeta del Lleó Ibèric (davant del
Museu Arqueològic Vicent Casanova), 19.30 hores.
(Programació Lletres al carrer
19/10/2018 – 26/10/2018: VOTACIÓ. Proposta guanyadora del III Concurs d’eslògans per al foment de la
lectura i del II Concurs de microrelats “Bibliocontes”.
(Programació Viu la biblio!)
22/10/2018: TALLER INFANTIL. Decoració de la Biblioteca entre totes i tots. Biblioteca Pública Municipal, de
18.00 a 19.30 hores. (Programació Viu la biblio!)
23/10/2018: INTERCANVI SOLIDARI. Porta un aliment
(llet, oli, cacau soluble, pasta o llegums) i agafa un llibre. Biblioteca Pública Municipal, de 17.00 a 20.00 hores. (Programació Viu la biblio!)
24/10/2018: TERTÚLIA LITERÀRIA. Entre lectores i lectors de Patria, novel·la de Fernando Aramburu. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores. (Programació Viu
la biblio!)
25/10/2018: TALLER. Com ajudar a fer filles i fills que
lligen, a càrrec d’Edicions Bromera. Biblioteca Pública

Municipal, 19.00 hores. Organització conjunta amb
l’AMPA del CEIP Bocairent. (Programació Viu la biblio!)
··· 26/10/2018: CONTACONTES. Contes de bressol, a càrrec
d’Ana Canet. Biblioteca Pública Municipal, 17.30 hores.
(Programació Viu la biblio!
··· 27/10/2018: CLOENDA. Reconeixement a les persones
més lectores de la Biblioteca i lliurament de premis a
les persones guanyadores del concurs d’eslògans i de
microrelats. Biblioteca Pública Municipal, 12.00 hores.
(Programació Viu la biblio!)

Visites

Les visites escolars van tornar a ser un punt important de
les accions de la Biblioteca per tal de consolidar els usuaris. És per això que, durant l’any 2018, es van dur a terme
les activitats programades amb l’Escola Infantil Municipal, el CEIP Lluís Vives i l’Escola d’Adults Manuel Santonja.
El programa de visites va tenir un caràcter temàtic i es va
treballar a partir de continguts específics per a cada nivell
educatiu.

Dades estadístiques

Les dades que s’indiquen tot seguit corresponen al període comprés entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018.
• Usuaris Internet: 415.
• Consultes bibliotecàries: 940.
• Usuaris de la Biblioteca: 5.754.
- Homes: 1.426.
- Dones: 2.434.
- Xiquets: 910.
- Xiquetes: 984.
• Nombre total de préstecs: 3.670.
- Valencià: 924.
- Castellà: 2.726.
- Anglés: 20.
• Nous lectors: 28.
• Nombre total de lectors: 2.125.
• Adquisicions i donacions noves, ja catalogades: 402.
• Bibliopiscina:
- Préstecs: 58.
- Participants en els tallers infantils: 211.
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actes de commemoRació del
175 aniversari de la
PLAça de bous de bocairent
L

a Plaça de Bous és un dels principals elements patrimonials de Bocairent i l’any 2018 es van complir
175 anys de la seua inauguració. Per tal de celebrar
aquesta efemèride, el mes de maig de 2017 va començar a treballar una comissió integrada per representants
de l’Ajuntament, representants de la Peña Taurina Esplá
de Bocairent, representants de l’Associació d’Hostaleria i
Turisme, i algunes persones que, al llarg de la seua trajectòria personal o professional, havien estat vinculades
a la Plaça.
El treball de la comissió va generar un projecte global
que va atendre fonamentalment dos àmbits d’actuació:
d’un costat, les intervencions i millores en el recinte de la
Plaça de Bous, i, de l’altre, la programació d’activitats del
175é aniversari. Unes i altres tenien com a finalitat última
donar compte del caràcter polivalent de l’espai. I és que
la Plaça de Bous de Bocairent suma als usos propis d’una
instal·lació taurina, els usos culturals, lúdics, turístics…
que mantenen viu el monument al llarg de tot l’any i, de
manera singular, els mesos de primavera i d’estiu.

1. Intervencions i millores en el recinte
de la Plaça de Bous
Per tal de contribuir a la commemoració del 175é aniversari de la plaça de bous, l’Ajuntament de Bocairent va
invertir 27.152,40 euros per a la millora del monument
durant la primera meitat de l’any.
La intervenció més important va consistir en l’adequació
del mur perimetral en la part exterior mitjançant el repicat de la pintura, la igualació del llenç i la col·locació
d’un nou revestiment a base de cal que permet expulsar
la humitat, especialment en els trams ubicats per baix del
nivell de la roca de ‘la Serreta’ on es va excavar el cos. A
més, la inversió de 19.239 euros va suposar la recuperació
de llindes i de carreus així com la neteja i el repintat de
les portes d’accés.
Un dels elements més singulars del recinte, el mural dedicat a ‘Lagartijo y su cuadrilla’ esculpit pel reconegut autor Vicent Pallardó va ser objecte de restauració per part
d’una empresa local especialitzada en la matèria. D’aquesta forma, els treballs van eliminar els flonjalls (els trossos on s’havia perdut la consistència de l’estructura) i van
recuperar les mancances allí on s’havien produït amb un
cost de 4.210,80 euros.
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Finalment, la tercera actuació es va centrar en l’habitacle ubicat junt a les taquilles. Primerament, es va produir
una redistribució de l’espai: la infermeria, donada la seua
obsolescència i pèrdua de funcionalitat, va ser reaprofitada com a nova capella mentre que la zona que ocupava
aquest servei va ser annexionat a l’habitació que serveix
de recepció a visitants i per a la tramitació administrativa
durant els espectacles que acull la plaça de bous. Paral·
lelament, l’eliminació de la pintura va permetre recuperar
els murs de pedra originals i millorar l’aspecte visual del
recinte. A més, la substitució de les finestres, la consolidació de les bigues de fusta i l’eliminació de goteres suposen l’eliminació de goteres, una climatització més òptima
i, sobretot, una conservació estructural més assegurada.
En total, els treballs realitzats van sumar 3.702,60 euros.

En aquest sentit, l’objectiu va ser impulsar una programació d’actes que oferira una activitat regular i plural durant
el marc temporal de celebració de l’aniversari, això és,
durant tot l’any 2018. Amb aquest objectiu es va comptar amb el patrocini de la Diputació de València i es va
desenvolupar la seqüència d’activitats que es detallen a
continuació.
··· 15/12/2017: PRESENTACIÓ. Logotip commemoratiu
del 175é aniversari de la Plaça de Bous (1843 – 2018),
obra de Ricardo Montés. Sala Joan de Joanes, 19.30 hores.
··· 18/01/2018: PRESENTACIÓ. Vídeo promocional elaborat per DocumentArt. FITUR (Madrid).
··· 23/02/2018: XARRADA. Una aproximació a la història de
la Plaça de Bous de Bocairent, a càrrec d’Enrique Amat
(escriptor i crític taurí). Sala Joan de Joanes, 20.00 hores.
··· 30/03/2018: PAS DE L’HORT. Plaça de Bous, 23.00 hores.
··· 08/04/2018: PLAÇA DE LES XIQUETES I DELS XIQUETS. Parc multiaventura i circuit d’equilibri: circuit,
llits elàstics i pista skyline. Plaça de Bous, de 17.00 a
20.00 hores.
··· 06/05/2018: Festival taurí. A càrrec d’Andy Cartagena,
Cayetano, López Simón, Román i Jesús Chover. Plaça de
Bous, 18.00 hores.
··· 19/05/2018 – 20/05/2018: BOCAIRENT OBERT. Jornada de portes obertes i activitats.
··· 23/06/2018: ACTE DE LLIURAMENT. 24é Premi de Literatura Eròtica “La Vall d’Albaida”. Plaça de Bous, 20.30
hores.
··· 30/06/2018: CONCERT. Pasdobles taurins, a càrrec de
la Societat Musical Vila de Bocairent. Plaça de Bous,

···
···
···
···
···
···
···
···

···

···
···
···

19.30 hores. Amb gravació de CD patrocinat per Mútua
Levante.
15/07/2018: Recital. A càrrec de Mari Carmen Fortea
(soprano), Javier Palacios (tenor) i Jose Ramón Martín
(pianista). Plaça de Bous, 20.00 hores.
21/07/2018: CONCERT HOMENATGE A LA PLAÇA DE
BOUS. A càrrec de l’Associació Unió Musical de Bocairent. Plaça de Bous, 23.00 hores.
05/08/2018: CINE D’ESTIU. Projecció de la pel·lícula
Mañana empieza todo. Plaça de Bous, 22.30 hores.
12/08/2018: CINE D’ESTIU. Projecció de la pel·lícula
Thi Mai, rumbo a Vietnam. Plaça de Bous, 22.30 hores.
18/08/2018: FESTES D’ESTIU A SANT AGUSTÍ. Dansetes. Plaça de Bous, 23.00 hores.
21/08/2018: espectacle de dansa, teatre i circ. Sabates
en l’aire, a càrrec de la companyia La Furtiva. Plaça de
Bous, 23.00 hores.
25/08/2018: CLASSE PRÀCTICA. A càrrec de l’Escola de
Tauromaquia de València. Plaça de Bous.
15/09/2018 – 16/09/2018: II FIRA del vi. “Boca i dents”.
Plaça de Bous, de 18.00 a 22.00 hores (dissabte) i
d’11.00 a 15.00 hores (diumenge). L’oratge va obligar
a traslladar l’activitat al Mercat Municipal.
12/10/2018 – 21/10/2018: EXPOSICIÓ DE PINTURA
TAURINA. 6 pintores 6, a càrrec de Paco Sanz, Andrés
Vidal, Enrique Pastor, Alfonso Muñoz, Isidro Gozálvez i
Antonio Chispes. Sala d’exposicions del Patronat J. C.
20/10/2018: JORNADA DE PLACES DE BOUS HISTÓRIQUES. Teatre Avenida.
20/10/2018 – 18/11/2018: EXPOSICIÓ. 175 anys de la
Plaça de Bous, a càrrec de l’Associació Cultural Festasa.
Sala d’exposicions Joan de Joanes.
Desembre 2018: PRESENTACIÓ. Llibre Plaza de toros
de Bocairent (1993-2018), a càrrec d’Enrique Amat. Sala
Joan de Joanes.
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2. Programació d’activitats del
175é aniversari
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III MARATÓ DE FOTOGRAFIA JOVE
E

l 18 d’agost de 2018 es va celebrar la tercera edició de la Marató de Fotografia Jove de Bocairent.
D’aquesta manera, es va tornar a llançar el repte de
recórrer el poble a la recerca d’imatges que captaren curiositats i trets singulars vinculats a un tema en concret; en
aquest cas, a les coves i cavitats, que va ser l’opció determinada pel sorteig. Els inscrits van tenir entre les 10.30
i les 14.00 hores per fer les fotografies, les quals va examinar un jurat integrat per tres membres de l’Associació
de Fotografia de Bocairent (AFB) i el tècnic municipal de
Joventut, que actuava com a secretari.

Primer premi. Reflexes. Autor: Arán Reig Martínez.

Accèssit. Cançons a l’ombra. Autora: Belén Albero Bernat.
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El jurat, reunit el 4 de setembre de 2018, va seleccionar
aquestes instantànies, que van conformar l’exposició de
gran format instal·lada al mirador de la ronda Sud entre
el 29 de setembre i el 14 d’octubre de 2018:
- Somriure. Autora: Belén Albero Bernat
- L’abric de Bocairent. Autora: Belén Albero Bernat. Accèssit.
- Cançons a l’ombra. Autora: Belén Albero Bernat
- Reflexes. Autor: Arán Reig Martínez. Primer premi.
- Foscor. Autor: Arán Reig Martínez
- Mirades. Autor: Arán Reig Martínez
- Pas de vida. Autora: María Vañó Blasco. Segon premi.
- Entre foscor i llum. Autora: María Vañó Blasco

Accèssit. L’abric de Bocairent. Autora: Belén Albero Bernat.

Segon premi. Pas de vida. Autora: María Vañó Blasco.

D

el 28 de setembre al 9 d’octubre de 2018 es va celebrar la programació local amb motiu del Dia del
Poble Valencià. En el conjunt d’activitats, en van
haver-hi algunes de ja plenament consolidades, com ara
la mocadorada infantil, l’Espai de Poesia o les propostes
del matí de la jornada festiva, i d’altres que es van posar
en marxa per primera vegada, com el concurs de pericana o l’elaboració d’un mural col·lectiu amb les paraules
preferides de la nostra llengua. Tot plegat, vint propostes,
entre les quals va tornar a destacar l’acte institucional de
lliurament dels premis 9 d’Octubre.
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CRÒNICA DELS PREMIS 9 D’OCTUBRE

La gala a propòsit dels guardons va reunir autoritats, homenatjats, teixit cívic i públic en general la vesprada del
8 d’octubre al teatre Avenida. Va ser, doncs, el mateix escenari que va veure nàixer els premis l’any 2009, tal com
va recordar la presentadora, Mayte Ferre. Ella, juntament
amb els músics Kiko López Herrero (clarinet) i Paul Montenegro Santillán (piano), va ser l’encarregada de guiar
l’acte i d’establir la seqüència que l’estructurava en aquesta desena edició.
La part introductòria va estar marcada per les paraules
de benvinguda de la presentadora i per la intervenció del
regidor de Cultura, com a responsable organitzatiu. Xavier
Molina Martí va emmarcar la gala en la programació local
del 9 d’Octubre i en el que la data representa per a les
valencianes i els valencians, alhora va agrair el treball de
totes les persones i entitats que havien fet possible l’acte
en els últims quatre anys.
A continuació, es van lliurar els premis acadèmics corresponents al curs 2017/2018. L’alcalde, Josep-Vicent Ferre
Domínguez, i la regidora d’Educació, Noelia Vañó Sanchis,
van ser els encarregats de donar els diplomes acreditatius a Maria Blasco Domínguez, Teresa María Ferri Ribera
i Rebeca Reig Puerto, en la modalitat de primària; Rocío
Morales Solbes, en la modalitat de secundària obligatòria,
i Alba Mazcuñán Muñoz, en la modalitat de batxillerat. A
totes cinc se’ls va reconéixer l’esforç i la dedicació amb
què havien completat les respectives etapes educatives.
En nom de les premiades, va intervenir Alba Mazcuñán
Muñoz, que va posar en valor l’ajuda de les famílies, els
equips docents i les companyes i els companys.

La tercera part va estar dedicada als premis individual i
col·lectiu, que el Consell Municipal de Cultura va atorgar
a Félix Ferre Pérez i l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai. Al primer, proposat per l’associació cultural
Festasa, se li va reconéixer la trajectòria al servei de les
persones més necessitades. Als segons, nomenats a instàncies de l’associació Art 92, se’ls va valorar la història en
favor de la qualitat de vida de la tercera edat. L’alcalde i el
regidor de Cultura van lliurar els diplomes acreditatius i,
tot seguit, Félix Ferre i Jose Vicente Tortosa, president dels
jubilats, van dirigir unes paraules d’agraïment.
Per acabar, Josep-Vicent Ferre Domínguez va fer una intervenció de cloenda. D’un costat, l’alcalde va repassar el
perfil de les persones premiades i va mostrar la seua satisfacció pels premis atorgats. De l’altre costat, va destacar
que l’objectiu amb què es van posar en marxa els premis
9 d’Octubre s’havia assolit amb escreix després de deu
edicions. Reclamava, així, la continuïtat
d’uns guardons que s’havien convertit
en un acte de celebració col·lectiva.
En efecte, la desena gala dels premis
9 d’Octubre va tornar a esdevenir un
punt de trobada del teixit cívic local.
Un teixit cívic que, juntament amb el
públic assistent, va voler expressar el
seu agraïment als homenatjat i, per
extensió, a totes les persones i entitats
reconegudes en aquesta dècada d’existència de les distincions. A totes i a tots,
enhorabona una vegada més!
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