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AFAB amplia
els seus serveis
L

’Associació de familiars i amics de persones amb
Alzheimer i altres demències degeneratives de Bocairent porta en funcionament 17 anys prestant serveis per atendre a persones amb Alzheimer i altres tipus
de demències o deteriorament cognitiu, amb diversos
programes, com són el centre de dia, el taller de memòria,
el servei d’ajuda a domicili, el de fisioteràpia a domicili, les
valoracions neuropsicològiques i l’atenció a les famílies.
Els objectius que pretenem aconseguir amb aquests ser-

Pel que fa al centre de dia, amb una capacitat de 20 places, 15 de les quals són públiques, gestionades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives mitjançant la llei
de la dependència, i 5 privades, gestionades per l’associació, i amb una llista d’espera igual a la seua capacitat, ja
s’han establert els passos necessaris per poder ampliar-lo.
Arran de les reunions amb l’Ajuntament i la Conselleria
d’Igualtat, s’ha realitzat el projecte d’ampliació del centre
per a 10 places més i s’ha buscat finançament per a les
obres, etc. Ara queda esperar l’aprovació del projecte per
part de Conselleria per poder començar amb les obres,
cosa que de moment, no sabem quan podrà ser.
Per altre costat, també s’ha decidit canviar la ubicació del
taller de memòria i al mateix temps, ampliar les places. El
passat mes de setembre es va realitzar una reunió amb les
persones de la llista d’espera del taller per informar-los
que anava a crear-se un grup nou, amb horari de vesprada, on tots tenien cabuda, i en el mes d’octubre ja va començar a funcionar. A la nova seu, situada al C/ Batalla de
Lepanto, s’han traslladat tots els grups d’aquest programa.
D’aquesta manera, s’amplia el ventall de serveis oferits. A
més, continuem amb tallers d’estimulació cognitiva per a
persones amb algun problema de memòria i altres tipus
de deteriorament cognitiu en fases inicials, aquest últim
destinat a persones majors que volen mantenir-se i envellir en les millors condicions possibles, encaminat més
cap a l’envelliment actiu.

veis i programes és el de millorar la qualitat de vida dels
usuaris així com dels seus familiars, mitjançant la implementació de teràpies a nivell cognitiu, físic i social.
Durant aquests anys han passat molts usuaris per tots
aquests serveis, encara que també és cert que, durant
anys, hem tingut poca demanda d’alguns programes. En
l’actualitat, la situació ha canviat. En tots els programes
que desenvolupem ha augmentat la demanda de places,
de forma que s’ha creat una gran llista d’espera en cada
un d’ells.
Davant d’aquesta situació, i després d’estudiar les possibilitats, la resposta de l’associació ha sigut ampliar cadascun d’aquests programes.
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Finalment, també s’ha ampliat el personal d’ajuda a domicili, de forma que es pot atendre a totes les persones que
ho havien sol·licitat desapareixent així la llista d’espera.
Amb aquesta ampliació de serveis donem assistència a
les persones que ens ho havien sol·licitat, i encara tenim
cabuda per a altres que vulguen utilitzar-los.
La inversió que ha de realitzar l’associació és gran, i amb el
transcurs del temps veurem el resultat d’aquest creixement
i, també, com afecta a l’estabilitat de la mateixa, però davant les circumstàncies hem considerat que era el moment
oportú d’emprendre totes aquestes accions i donar una major cobertura al poble de Bocairent.
Per concloure, com sempre, us animem a assistir a les activitats que realitza l’associació on podreu informar-vos
de primera mà sobre els programes que portem a terme
i utilitzar-los, i també a visitar la nostra web www.afabocairent.org.

JUNTA LOCAL DE BOCAIRENT
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER
L

’Associació Espanyola contra el Càncer dedica els seus recursos a millorar la vida de
les persones afectades pel càncer, impulsar
la investigació oncològica i fomentar l’educació
en la salut.
Per tal d’aconseguir aquestos objectius l’associació porta endavant una sèrie d’activitats entre
les quals podem destacar:
• Més i millors campanyes de prevenció.
• Beques d’ajuda a joves que volen dedicar la
seua tesi doctoral a la investigació sobre el
càncer.
• Projectes de detecció precoç del càncer.
• Atenció psicològica i ajudes socials que milloren la qualitat de vida dels malalts i familiars.
• Millora dels tractaments:
- Proves menys invasives i que beneficien els
resultats.
- Tractaments personalitzats.
- Medicaments més eficaços que redueixen
els efectes secundaris.
- Immunoteràpia, tractament amb anticossos.
Actualment les millores i els avanços permeten
un alt percentatge de curacions, les quals necessiten de fons econòmics i també de recursos
humans.
La Junta Local de l’AECC de Bocairent aporta la
seua ajuda amb els fons que obté de col·lectes,
cinema, concerts....
Donem les gràcies a les sòcies i a tot el poble
per la solidaritat, el temps i els recursos que
dediquen. Aprofitem l’ocasió per convidar-vos a
participar activament en l’Associació Espanyola
contra el càncer des de la Junta Local de Bocairent.
Tots ens beneficiem de la solidaritat.
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DONES BICIBLES
E

l Club Dones Bicibles ja té dos anys, i sembla mentida. Dos anys que pareixen moltíssims més per la
quantitat d’activitats realitzades i per la trajectòria
ascendent, tant pel nombre de socis i sòcies del club com
per la participació d’inscripcions en la MCDB.
Primer farem resum anual i després parlarem del que ha
sigut la quarta edició de la Marxa 2018, activitat principal
d’aquest club. El nostre calendari queda determinat per
la Marxa Cicloturista, és a dir, obrim i tanquem l’any en
setembre, i va ser en setembre passat que vam organitzar
una jornada dins de la Setmana de la Mobilitat Europea,
tot preparant un recorregut pel poble i un circuit en la
plaça, on vam llegir el Manifest Bicible per la Mobilitat.

A l’octubre vam poder assistir a les Corts amb motiu de
l’Aprovació no de Llei d’igualtat en el ciclisme, promoguda
per cert per Elena i sa mare, col·laboradores del nostre
club.
Les eixides per tota la comunitat han sigut nombroses.
Navaló, Tudons per Penàguila, Port de Sagunt, Coll d’Aín,
Maigmó, Iecla, Petrer, El Pinós, Benidorm, Beniarbeig...han
sigut visitades per les bicibles setmana rere setmana.
Els recorreguts en família i per a menuts en “Tardeo amb
la Bike” tampoc han faltat puntualment cada mes al calendari.
Volem destacar, en canvi, la pujada al Tourmalet, el santuari ciclista per excel·lència, on un bon grup bicible va fer
colla per gaudir d’un magnífic cap de setmana.
També hi ha hagut participació en Mallorca 312,GF la
Mussara, el Tour del Juguete, Irati Extrem, en Copa Espanya Ultrafons 18, on hem de dir que en aquesta última no
vam tornar de buit, aconseguint 2n lloc 24 h Cyclo Circuit
Subcampionat de la Copa d’Espanya i 1r lloc Categoria
Màster 50. Recentment també hem fet pòdium en el triatló de València.
A més hem preparat el Mig Any Bicible, la Inversa i la Prèvia, on s’ha pogut fer el recorregut de la marxa obert a
homes i dones. I també hem col·laborat amb la 10k de
València acompanyant a les corredores.
Molt destacable, dins de l’esdeveniment València Ciutat
Amable, hem col·laborat amb l’organització del III Encuentro Mujeres Ciclistas, vam dissenyar i guiar dos de les
rutes més exigent que s’oferia, vam preparar un taller de
mecànica i vam exposar el projecte Bicible en una conferència.
També una setmana abans de la marxa vam acompanyar
en una etapa de la Volta Ciclista a Espanya a Monika Satller una alemanya que ha segut la primera dona en completar el 3300 km de la volta, on ens desplaçàrem fins
Almeria per recórrer junt a ella 196 km. Bé, principalment
això és tot, que no és poc.
Parlarem ara del que ha sigut la Marxa Cicloturista Dones
Bicibles 2018, aquest any solidària amb AFAB i el divendres mentre replegàvem les inscripcions vam organitzar
un ‘cuenticierto’ per dos ciclistes que venien a participar
en la marxa.
Enguany hem tornat al recorregut inicial. Una volta circular amb eixida i arribada a Bocairent i passant per On-
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Dones Bicibles va tindre la sensibilitat per enviar ànims
a Kristina Vogel, la jove campiona alemanya que fa poques setmanes va patir un accident en un entrenament i
malauradament no podrà tornar a caminar. La força de les
Bicibles va per ella!!
I si el grup Bicible és impressionant, no ho és menys el
conjunt de voluntaris i col·laboradors anònims sense els
quals haguera sigut impossible realitzar tota la tasca que
requereix un esdeveniment esportiu com és aquest. A totes gràcies infinites.
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deració FCCV. I el súmmum el posa el tàndem Luna-Varela
que repeteixen per segon any en les Bicibles, Rosa, pilot
i Sara, amb deficiència visual, actuals líders de la Copa
d’Espanya 2018, Subcampiones d’Espanya de CRI en ruta i
Campiones Autonòmiques de CRI, també van rebre detall
de l’organització.

tinyent, Fontanars dels Alforins, Beneixama, el Camp de
Mirra, Biar, Onil i el càmping de Mariola, amb més de 100
km i 1700 metres de desnivell amb tres ports de muntanya.
La jornada va estar marcada per la pluja. Afortunadament,
aquesta no va ser impediment perquè puntualment, i com
sempre després de la traca, a les huit del matí eixia el grup
bicible des de la plaça de bous, custodiat per 12 guàrdies
civils, una ambulància amb metgessa i dos infermeres, el
famós autobús de dues plantes i tot el seguici de tècnics i
acompanyants, que van cuidar i protegir a les participants,
comptant amb l’única dona guàrdia civil de la “contornà”.
Un matí sense cap incident, malgrat el mal oratge, on les
xiques van acusar el fred en algun moment del recorregut,
el qual no va esborrar el somriure i el bon humor.
La quarta edició Bicible ha comptat amb més de cent inscrites de tot arreu, dones valentes i apassionades de la
bici, des de professionals fins a la participant que fa quatre mesos va començar, i clar, no ens és possible parlar de
totes.
Destacarem algunes que donaran una idea del perfil tan
variat de dones que tenim al nostre grup. La bicible més
major, Anne Alle, amb seixanta anys i la més jove Raquel
Benito, amb 21 anys, són exemple i inspiració per a moltes, van rebre el premi del viatge en globus de TotGlobo.
La bicible de més lluny, Elena Velasco Cebrián, participant
de Getxo al País Basc. Fa falta determinació i valentia per,
acompanyada d’una bici, haver d’agafar dos avions, dos
trens, un autobús i fins i tot un taxi per fer la ruta bicible.
Molt merescut el premi del casc i les ulleres per cortesia
de Spiuk a la participant que ve de més lluny.
El club amb més participants, van ser 9, Biking-As d’Elx,
van rebre el detall d’Òptiques Claravisión. El club més llunyà, amb la ciclista Paloma Ramírez de C.C.Chicas Ciclistas de Castelló té el premi d’una estança de cap de setmana a Bocairent. La participant local, sòcia i col·laboradora
bicible, Encarna Sanz Risueño va rebre el mallot de la Fe-

I a les entitats com Creu Roja de Banyeres, Ames de casa,
l’Associació Festes Moros i Cristians, el Clubs Ciclistes de
Banyeres de Mariola, Biar, Onil, Triathló Ontinyent, Mesquedones, Junta de Sant Agustí, Jubilats, Ràdio Aficionats...
especialment Ajuntament de Bocairent i Diputació de València i ajuntaments de les poblacions per on passa la
prova, moltíssimes gràcies.
Per acabar, agrair a Bocairent l’acollida i el recolzament
cap a Dones Bicibles. Sols farem una petició per l’any que
ve, i és que isca la gent al carrer a gaudir d’un espectacle
ple de color i alegria i a donar calor a aquestes xiques
valentes. Vinga! Que no es diga que als altres pobles ix
més gent a animar.
La festa esportiva i reivindicativa tornarà l’any que ve al
nostre poble consolidada en l’àmbit nacional i la farem
internacional!!!
Bocairent és Bicible i Visible!!!
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ASSOCIACIÓ DONANTS
DE SANG DE BOCAIRENT

“Ens guanyem la vida amb el que rebem,
però fem la vida amb tot el que donem.”
John Maxwell

D

Malgrat que la societat bocairentina des de sempre ha
sigut una de les que potencialment més han participat
en estes jornades de donacions hem de fer constar que
als últims anys hem acusat un nombrós descens de participació.

Ja fa més de quaranta anys que un grup d’entusiastes i
altruistes veïns del poble fundaren esta associació. Des
de 1975 que ininterrompudament estem presents a la societat bocairentina col·laborant i coordinant les jornades
de donació de sang. Sota la direcció del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana s’estableix un calendari
de donacions on almenys es fixen 3 dates al llarg de l’any
en curs.

Les xifres són aclaridores. Hem passat de pics màxims de
participació de quasi 200 donants a una mitjana actual
d’entre 80 i 90. És clar que per a un poble com el nostre
encara són un nombre molt important però hem de mentalitzar-nos que donar sang salva vides i té tanta o més
importància com ser donant d’òrgans. Per desgràcia, tots
tenim o coneixem a prop nostre algú que ha necessitat o
necessitarà en el futur de la sang d’una altra persona; és
per això hem de conscienciar-nos que la nostra solidaritat
i altruisme no té preu.

es de l’Associació de Donants de Sang de Bocairent
aprofitem este espai que amablement ens cedeix
l’Associació de Festes de Sant Blai al seu programa
de festes per a fer-los un breu repàs de les activitats que
hem dut a terme al llarg del passat any.

Pel que fa a l’any passat i fins al moment de la redacció
d’este article, les dades de les jornades de donacions han
sigut les següents:
• Març de 2018 amb 111 donants
• Juny de 2018 amb 73 donants
• Setembre de 2018 amb 84 donants
Volem destacar també la data del 23 de març de 2018
quan al Teatre Avenida es va fer l’acte d’entrega de medalles i diplomes per part de la direcció del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana a tots el donants més
veterans del poble. Va ser un acte molt emotiu i, més que
l’entrega de guardons, el més important fou homenatjar i
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agrair a tots els guardonats la seua llavor desinteressada
i abnegada.

Estem segurs que novament es produirà un nou repunt
d’aquestes donacions perquè el poble de Bocairent no ens
ha fallat mai.
Des de l’Associació de Donants de Sang de Bocairent els
desitgem unes bones Festes de Moros i Cristians a Sant
Blai.
DÓNA SANG, DÓNA VIDA!
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLA!
La Junta

C

omencem el resum de les
nostres activitats on ho
deixàrem l’any passat. Després de dur a terme les II jornades feministes de les comarques
centrals, Més que Dones encetava
un nou projecte: el taller cinema
i gènere, una finestra a la igualtat. Es van programar 6 sessions
els divendres al Bar de la Joventut.
Després de la projecció va haver
debat i soparet de pa i porta.
Durant el cicle vam poder veure
pel·lícules de diferents nacionalitats que ens van mostrar la situació de les dones a altres països i
en altres èpoques. El primer títol
va ser el film egipci “Cairo 678”,
ambientada en la ciutat de El Caire, una de les més perilloses del
món per a les dones. A continuació
va vindre la turca “Mustang”, guardonada a diferents festivals internacionals de cinema, i que narra la dura situació
de 5 germanes que, passada la infantesa, són empresonades dins la seua pròpia casa, sense altre objectiu a la vida
que casar-se. La tercera sessió va ser per a l’estatunidenca
“Ángeles de hierro”, que conta la vida de les sufragistes als
EUA a primers del segle passat. L’índia “7 diosas” va ser
la quarta, un film vibrant i lluminós que narra la trobada
d’unes amigues per al casament d’una d’elles. “Indomables, una història de mujeres libres” va ser la cinquena, un
documental espanyol que recrea el naixement de l’associació “Mujeres libres” durant la II República, l’objectiu de
la qual era treure a la dona de la situació de sotmetiment,
analfabetisme i discriminació flagrant que patia en aquell
moment. I, per últim, un film agredolç, “Café irlandés”, amb
la situació d’una jove embarassada i com s’ho pren la societat que l’envolta.
Per al 25 de novembre, dia contra l’erradicació de la violència masclista, vam convidar a l’escriptora i amiga Tere
Mollà a la sala Joan de Joanes per a la xarrada “El patriarcat i els cossos de les dones”. Tere va anar enumerant totes les formes de violència contra els cossos de les dones,
una enumeració massa llarga i esgarrifosa però que hui
en dia continua augmentant, com és el cas dels ventres
de lloguer.
Després d’acabar el taller de cinema, el 16 de febrer començàvem amb els preparatius d’un altre dia assenyalat
al calendari: el 8 de març. Per a aquesta data vam contactar amb associacions i particulars per poder fer una exposició conjunta de dones pintores de Bocairent. La resposta
va ser esplèndida. Un total de 20 artistes van col·laborar
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Més que dones

en la mostra “Amb ulls de dona”, que va estar exposada al
Museu Antonio Ferri del 3 de març al 9 d’abril.
El 8 de març de 2018 la força de les dones unides es va
demostrar al carrer i al treball. Sota el lema “Si les dones
parem s’atura el món” es va convocar una vaga de dones,
que tant podia realitzar-se al treball, a les tasques de casa,
a les aules... Per la vesprada la cita era a València, a la manifestació multitudinària del 8 de març. Amb 3 autobusos
complets que eixien d’Ontinyent vam anar a unir-nos a
una marea de dones que, juntes, vam col·lapsar la ciutat.
Amb l’emoció encara del dia anterior, el 9 de març vam
organitzar una jornada lúdico-reivindicativa al bar de
la Joventut, amb una sessió familiar de “Contes per a la
igualtat”, a càrrec de Raquel López. Per la nit, després del
sopar, va ser el torn dels monòlegs del grup Gemega, “Vagines, vergonyes i altres vivències”.
El 26 d’abril vam haver de tornar a eixir al carrer per
demostrar el nostre rebuig a la sentència del cas de “la
manada”, que condemnava als acusats per abús i no per
violació. La indignació va ser unànime a totes les ciutats
i poblacions, on hi van haver nombroses mobilitzacions i
es va demanar una reforma de la llei.
I per tancar aquest resum, el 26 d’agost, en acabar les danses a la plaça, però sense deixar la xirimita i el tabal, vam
realitzar la III Nit de Poemes. Els versos de les nostres poetesses, conegudes i no tant, van ressonar pels diferents
racons del barri medieval un any més. L’acompanyament
va estar a càrrec de l’Aljub, als qui agraïm la seua desinteressada col·laboració.
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ES REACTIVA L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL
DEL barri medieval de bocairent
D

esprés de diferents reunions prèvies, en desembre de 2017 es constituia la nova junta de
l’Associació veïnal de barri medieval de Bocairent. L’associació, creada en 1990, havia quedat paralitzada per falta d’activitat durant els últims anys.
Però arran de les últimes reivindicacions sorgides de
l’estat actual del barri, un grup de veïns i veïnes va
decidir reactivar-la. La nova junta està formada per
Xavier Pascual, com a president; Mireia Morató, secretària; Lorena Morilla, tresorera; i els vocals Maties
Flores, Mari Cruz Pla, Dani Martín, José Pascual, Montse Blasco, Cristina Tudela, Ramón Gómez, Pepi Flores
Vocal, Alícia Tudela, Isabel Canales i Josep Molina.
La finalitat de l’associació és vetlar pels interessos
comuns del veïnat del barri medieval relacionats
amb temes urbanístics, de dinamització cultural i de
serveis generals. Una de les funcions principals és
recolzar l’equip de treball, que es reuneix periòdicament
amb l’ajuntament per tractar les necessitats del barri.
D’aquestes reunions han sorgit l’elaboració d’un pla
d’emergències i evacuació per a esta zona del poble, que
té un accés per a vehicles molt complicat. El sistema de
recollida de la brossa i també la falta de contenidors de
reciclatge és un altre dels punts en el que s’ha treballat. L’ajuntament, a través de la Mancomunitat de la Vall
d’Albaida, aplicarà la recollida porta a porta i selectiva,
com una solució viable per al Barri Medieval, a primers
del 2019. Una altra demanda ha estat la implantació d’un
sistema d’accés de vehicles restringit, que ja està implementat i que entrarà en vigor en breu. La preocupació per
la recuperació de la plaça de sant Joan, on dues cases es
van enfonsar, ha estat també un punt d’interés destacat.
Després que l’ajuntament assegurara l’àrea i eliminara
els enderrocs, la iniciativa particular ha fet que dues de
les cases afectades estiguen ja en fase de reconstrucció.
A més, el consistori també té previst condicionar al carrer
Gorga un espai per a convertir-lo en mirador.
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El passat 14 d’abril l’Associació veïnal del Barri Medieval
de Bocairent es presentava públicament amb un acte lúdic-reivindicatiu. Ho va fer al parc de la Cantereria, on es
van guarnir els balcons del voltant amb murals pintats. Hi
va haver un taller per als més menuts i cafè, timó i dolços
per als assistents. La cita va servir per donar a conéixer a
la resta del veïnat els components de la junta directiva i
les primeres accions realitzades.
Al juny, l’Associació va celebrar una Assemblea-Taller en
la qual les persones assistents van exposar les seues inquietuds respecte al barri. Es van confeccionar 3 plànols:
“El Barri que tenim”, on es van assenyalar punts conflictius
i susceptibles de millora; “El Barri que volem”, on es van
fer propostes tant per promoure l’obertura d’establiments
comercials i de restauració com la instal·lació de baranes
i mobiliari urbà. I per últim “I amb açò què fem?”, un plànol
amb la localització d’immobles de propietat municipal i
propostes de nous usos.

A més del grup de treball s’han creat altres comisions com
la de dinamització cultural i serveis socials, la de neteja i
manteniment d’espais urbans i jardins, la de subvencions i
ajuts, la de comunicació,...

El 10 d’agost es va realitzar “BarriArt”, una proposta cultural que va omplir diferents racons del nostre barri. A
iniciativa d’un grup de veïns i en col·laboració amb l’Ajuntament, el barri va viure una jornada artística, cultural i
festiva amb exposicions, tallers, mostres d’artesania i productes, concurs de tapes, actuacions, etc.

Al febrer, l’associació va mostrar el seu malestar pel canvi en el recorregut d’alguns actes festers, que retallaven
considerablement el seu recorregut pel barri. Agraïm sincerament que enguany l’Associació de Festes de Moros i
Cristians de Bocairent haja decidit deixar el recorregut
original dels actes de la Publicació, l’Acapte i les Caixes.

A hores d’ara som prop d’un centenar les persones associades i ja estem preparant noves accions i propostes per
a què el barri medieval, declarat conjunt històric-artístic i
bé d’interés cultural, siga un espai ple de vida, pensat per
a cobrir les necessitats dels qui hi viuen i, encisador per
als qui ens visiten.

“No m’importa si l’animal és capaç de raonar, només sé que és capaç de
sofrir i, per això, l’he de tenir en consideració”

E

sta frase l’escrivia un reconegut filòsof alemany fa
ja molts anys. Des d’aleshores hem avançat moltíssim en la consideració que la societat mostra cap als
animals, però encara estem a anys llum d’aconseguir que
siguen tractats com als éssers capaços de sentir que són.
Sabem que encara a dia de hui hi ha diverses persones a
qui no els importen el més mínim i moltes altres a qui els
són totalment indiferents. A totes estes persones nosaltres
els volem dir: si no vols fer-ho per ells, fes-ho pel poble.
Fa uns mesos ens despertàvem amb la magnífica notícia
que el nostre poble, Bocairent, havia sigut considerat la
setena meravella rural d’Espanya. L’únic poble valencià de
la llista que aconseguia tal reconeixement. Tot un honor
per a Bocairent, que, sens dubte, portarà molts més turistes
i viatgers del que normalment ja està acostumat el poble
des de fa uns quants anys. Imagineu per un moment que,
atrets per totes les meravelloses fotos i grans recomanacions que circulen per internet, es decideixen per fer la visita
obligada al barri vell, una de les atraccions turístiques per
excel·lència. Quina imatge s’emportaran els visitants si el
primer que es troben o el que més crida l’atenció són desenes de gats prims, desnodrits, deslluïts i malaltosos?
El que des de l’Associació Bekigat estem implantant, tant
al barri vell -que va ser la primera zona on vam començar
a actuar-, com a altres zones del poble (zona de la Derrota - institut, i enguany per primera vegada, a la zona de
l’estació), és el mètode CES (capturar - esterilitzar - soltar).
El que això implica és capturar tots els gats i gates de
la zona, portar-los al veterinari perquè els esterilitze i, finalment, tornar-los a soltar a la mateixa zona on van ser
capturats. Allí, ells continuen fent la seua vida amb total
normalitat, però sense poder reproduir-se descontroladament. Per altra part, tots els membres de la colònia estan
controlats, se’ls dóna aliment adequat, aigua neta i es desparasiten periòdicament; a més, se’ls proporciona atenció
veterinària i medicació en el cas que la necessitaren.
Nosaltres no hem portat allí els gats. És més, no ens agrada que hi haja gats malvivint al carrer, ens encantaria que
tots els animals visqueren a casa d’una família responsable que es fera càrrec d’ells. De fet, als gats més dòcils
i sociables, que es consideren aptes, se’ls intenta buscar
una família que els adopte; sens dubte en una casa viuran molt millor que al carrer. Però hem d’acceptar que
seria una utopia que no hi haguera cap animal al carrer,
per això estem fent tot el possible perquè la convivència
entre animals i veïns siga òptima.
Per cert, molts dels gats que viuen al carrer són els descendents de gats abandonats. Està molt vigent encara el
fals mite que els gats saben buscar-se la vida. Cosa to-

talment falsa; un gat domèstic sobreviu al carrer una
mitjana de sis mesos. Qui abandona un gat crea dos problemes: el més evident és que, a l’abandonar l’animal, el
condemna a morir de fam, set, fred, atropellat o atacat per
altres animals. I el segon és que, si en la seua breu vida al
carrer l’animal aconsegueix reproduir-se, augmentarà el
greu problema de la superpoblació.
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Bekigat

El mètode CES és, en resum, tot el que nosaltres volem:
un tractament ètic i humanitari per als gats del carrer; és
el millor per als veïns de les zones on viuen els animals i
el millor per a que els visitants s’emporten un bon record
i una gran imatge del nostre poble.

Per a més informació sobre el mètode CES i tots els altres projectes que estem fent, o per a fer-vos socis, podeu
seguir-nos a Facebook (www.facebook.com/bekigat), Instagram (@bekigat), Twitter (@InfoBekigat), o a la web que
vam estrenar fa poc (https://bekigat.wordpress.com). I si ja
esteu decidits a col·laborar amb nosaltres per a millorar
la vida dels animals sense casa, podeu ingressar el vostre
donatiu -sobra dir que qualsevol xifra serà més que benvinguda- al següent número de compte (IBAN: ES52 2045
6011 2100 0048 9694); o bé unir-vos al nostre grup de
Teaming (https://www.teaming.net/bekigat).
Finalment, l’Associació Bekigat vol aprofitar esta ocasió
per a desitjar-vos a tots que passeu molt bones festes
de Sant Blai 2019. Donar l’enhorabona a les capitanes i
als capitans; i agrair enormement a la Junta de Festes de
Moros i Cristians tot el treball que fan desinteressadament per a que tots puguem gaudir d’estes festes.
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ART-92

activITats 2017-2018

• Les activitats comencen al mes d’octubre amb la preparació del XVIé Concurs Nacional de Pintura ”Joan de
Joanes” amb el patrocini del M.I. Ajuntament i la col·
laboració de les empreses: Helioprint, Inelbo, i Durplastics, celebrant enguany la XVI edició el dia 29 d’octubre.
Inauguració exposició l’11 de novembre 2017.
• Entre abril i maig de 2017, del 15 del 4 al 13 del 5,
amb motiu de la festa del llibre del 23 d’abril exposició
de pintures i fotos ubicades als balcons de la plaça de
l’Ajuntament. Aquestes pintures i fotos també han sigut
exposades als balcons de les poblacions de Muro, Biar,
Almansa i Aiora.
• Mostra de primavera, del 10 al 24 de juny.
• Taller de gravat impartit per Manolo Granado, juliol a la
seu d’Art 92 i posterior Exposició dels treballs al Mercat
municipal al mes d’agost.
• Mostra d’estiu del 18 d’agost al 2 de setembre: exposició
de pintura i fotografia, coincidint amb les festes de Sant
Agustí.
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• Cal remarcar que els membres de l’associació han obtingut nombrosos premis en concursos de pintura, fotografia, cartells... en diverses poblacions.
• Exposicions individuals de socis:
• Del 19 d’octubre al 4 de novembre Exposició de Manolo
Amezcua a la Casa de Cultura Dénia.
• Del 1 de desembre al 10 de gener Retrospectiva de Blai
Tomás Ibáñez al Centre cultural Caixa Ontinyent.
• Del 4 al 20 de maig Exposició de fotografia de Paco
Grau “Els pelegrins de les Useres” a la Sala Joan de Joanes.
• Del 5 al 22 de juliol Exposició de pintura de Juan Sanz
Ferre “Una vida intentant fer Art”, a la Sala Joan de Joanes.
Fem des d’ací una crida a tots els amants de les arts plàstiques (pintura, fotografia, escultura, ceràmica,...) perquè
s’integren en l’ASSOCIACIÓ D’ART-92.
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XVI Concurs Nacional de Pintura

“Joan de Joanes”

Pepi Sevilla, Premi Helioprint

Alberto Márquez Ruiz, 1r premi

Miguel Soro, Premi Durplastics

David Escarabajal, Premi Inelbo Eiffage
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Celebració de les Festes de Moros i
Cristians al CEIP LLUÍS VIVES
Q
uan ja s’apropen les Festes de Moros i Cristians i
l’alumnat del col·legi Lluís Vives comença a veure
els preparatius a casa, des de l’escola els/les mestres preparem diverses activitats per anar ampliant els
coneixements sobre la nostra festa.
Cada nivell, amb molta cura i il·lusió, realitza unes activitats com:

- Buscar informació sobre la història de la festa (tant escrita com en format digital per als més majors).
- Entrevistes a persones que hagen tingut un càrrec en
l’organització i/o desenvolupament de la festa.
- Preparar exposicions.
- Pintar o/i fer dibuixos, cartells...
- Cantar cançonetes típiques o/i desfilar.
- Visitar els masets, l’Associació de Festes de Moros i Cristians, el Castell de Festes, l’Església Parroquial (Guió i
Capellà de Sant Blai)...
- Realitzar manualitats com el Castell de Festes...
Normalment, tot aquest rebombori d’actuacions culmina
amb una desfilada al pati de Primària, amb el repartiment
de panellets i timonet per part de l’AMPA. Aquest any no
va poder ser perquè una «nevaeta» ens va sorprendre.
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- Exposició Moros i Cristians (Fireta octubre).
- Exposició d’estiu a la plaça de l’Ajuntament
amb una mostra de fotos turístiques de gran
mida (1,20mx1,6m) penjades als balcons.
- Exposició a la plaça de Bous amb motiu dels
150 anys.
- Col·laboració activa de l’AFB en l’elaboració de
la web de turisme del M.I. Ajuntament i altres
publicacions aportant les fotos que necessiten.
- Eixides fora del poble: Fira del Medievo a Villena, Marató fotogràfica de Fontanars dels Alforins, Agres per a fer nocturnes…
- Participació en el XLI concurs fotogràfic Moros
i Cristians d’Ibi i en XI concurs de Banyeres de
Mariola.
- Participació en un curs de fotografia 3D.
- Participació en cursos de fotografia de la Fundació Victoria Laporta en el Buixcarró.
- Eixides nocturnes pel poble i el terme municipal per a fotografiar moments i detalls del
nostre entorn: Alt dels Collets, Cava de Xàtiva, Santa
Bàrbara, Pla de Nones, Font de Mariola, barri medieval,
pont romà del mas de Giner,…
- Participació com a jurat a la 3a marató de fotografia a
Bocairent.
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associació fotogràfica
bocairent. activITats 2017-2018

- Col·laboració amb la Junta de Festes aportant fotos per
al programa i participant activament al 5é concurs de
fotografia de Moros i Cristians.
- Col·laboració activa en el facebook i flicker aportant diàriament fotos.
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AUM

Bocairent

E

ANY 2018: la banda amb nom de dona,
ple de joventut i nous projectes
“En moltes ocasions històriques, “anònim” fou una dona”.
Virginia Woolf

l 2018 va tindre, entre tants altres fets a destacar,
les mobilitzacions de la societat espanyola arran del
8 de març. En aquestes es demanava, entre d’altres,
posar al lloc que li pertoca a la dona en ple segle XXI.
Unes mobilitzacions que tragueren al carrer a milers de
persones a totes les capitals així com als nostres pobles.
Bocairent fou una societat més que es va sumar a aquestes reivindicacions. L’Associació Unió Musical de Bocairent, en l’assemblea ordinària de febrer, va escriure un nou
capítol en la seua història.
Per primera volta una dona va ser elegida presidenta de
l’entitat musical. Olga Vanyó i Vanyó, membre de la banda
des del 1994 amb la flauta, va ser elegida presidenta pels
membres assistents. Agafa el relleu a l’anterior president,
també flauta, En José Damián Silvestre Vañó. Fou la més
votada i, des del primer moment, la nova presidenta va
mostrar estar preparada per al nou repte. Amant de la
música i de la banda, les seues primeres paraules van ser
donar les gràcies a tota l’entitat per confiar en ella. Tot
seguit, va manifestar: “espere estar a l’altura de la nostra gran banda. Els qui em coneixeu sabeu com de gran
és l’estima que li tinc. Així que intentaré fer-ho el millor
possible.” Un fet històric però que demostrava que l’entitat
normalitzava el càrrec de direcció, al qual no havia figurat
mai cap dona. Tot i això, la normalització de la dona en
la pròpia banda ja és evident si es tenen en compte, per
exemple, les darreres incorporacions a la banda. A la festa
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de Santa Cecília del 2017, de 9 membres nous que van
formar part, 7 n’eren dones. O al 2018, la meitat dels nous
membres també seran dones. La música té nom de dona
i l’AUM Bocairent és cada volta un reflex més important.
Com és tradicional, aprofitem aquestes línies per a fer un
repàs del treball de la banda en l’any natural: de Sta. Cecília a Sta. Cecília. La Festa a Sta. Cecília sempre s’estipula
com a inici del nostre any. Un concert ben especial, ja siga
perquè els nous músics formen part de manera oficial de
la banda, ja siga perquè hi ha membres que fan 25 o 50
anys o bé perquè ostentes el càrrec de Clavari. Aquesta
figura va estar representada per Pilar Gisbert al llarg de
la festa els dies 11, 18, 19, 25 i 26 de novembre de 2017.
La figura de Clavari representa aquella persona que per
ordre d’antiguitat és mostra del que significa ser músic i
és l’espill on mirar-se els nous músics que han de seguir
el camí obert per molts altres abans.
D’una part, la banda jove va participar obrint els actes l’11
de novembre amb la realització d’un concert sota la batuta de Fermín Blay Pons : Un viatge pel món. D’altra banda,
els actes tradicionals se celebraren amb total normalitat:
tradicional partit de futbol, arròs al forn, arreplegada de
nous músics i músiques, arreplegada del Clavari, missa,
sopar de germanor, passacarrer, dinar de germanor, etc. Cal
destacar que aquest any entraren a la banda Óscar Ca-
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banes, Alma Heudier, Raúl Castelló, Eva Castelló,
Clara Perigüell, Noelia Vañó, Lourdes Llobregat,
Eva Francés i Neus Francés, i també celebràrem
els 25 anys José Miguel Calatayud i el 50 anys de
Francisco Sanz Luna.
A més, el segon cap de setmana se sol realitzar
el concert extraordinari. De la mà del director
titular Enrique Alborch Tarrasó, i presentat per
Xavi Molina Martí, el teatre es va omplir de gom
a gom per escoltar peces de bocairentins com Vicent Enguix o Blai Ma. Colomer o d’altres compositors com Vicent Egea, Jose Luis Granell o Jordi
Peiró. Els actes es van acabar amb la tradicional
entrega de la “santeta” al nou clavari 2018: En
Joan Vañó Doménech.
Abans de continuar, ens agradaria recordar el
magnífic concert que va realitzar la Banda Jove
sota la direcció de José Fermín Blay Pons el dia
23 de desembre. Fou un concert ple d’emocions
ja que després de 13 anys a la direcció d’aquesta
formació Fermín s’acomiadava de nosaltres. Els
63 músics que van tocar s’han format al llarg
d’aquestos anys amb ell en la Banda Jove. Un
concert que va servir per homenatjar a Fermín
i desitjar-li el millor, agraint-li la seua dedicació
durant aquest període.
L’any comença amb els actes festers a gener on
el concert fester, Publicació o Acapte centren els
actes previs a les festes de Sant Blai. El concert
fester al nostre poble se celebra en un ambient
on el fred va acompanyat d’olor a festa i on la
música festera és la protagonista. El dia 13 de
gener vam tindre una nova edició del Concert
amb 4 peces d’estrena, 7 directors convidats i
amb la col·laboració de L’Aljub de Bocairent. 12
peces per omplir una vesprada de bona música.
Com a novetat, i a iniciativa del director Enrique
Alborch, abans del concert, es va celebrar un col·
loqui sobre la música festera amb tots els directors per conèixer-los un poc més i fer una radiografia de l’estat de la música festera.
El passat dissabte 19 de maig, es va celebrar el
tradicional Concert de Primavera. Una cita marcada al calendari de la banda on, des de fa tres anys amb
l’arribada d’Enrique Alborch, el concert agafa un marcat caràcter solidari. Aquest any, durant el concert es van dipositar tot un seguit d’urnes solidàries destinades per a l’AFAB
Bocairent. Des de la banda s’agraeix el suport local que es
va sumar a participar en aquesta iniciativa recaptant més
de 1300€ per a l’associació tot fent èmfasi que és una malaltia molt cruel, sobretot per als familiars dels afectats. El
Concert, a més a més, s’inclou dins de la 39a campanya
del Retrobem de la Diputació de València. El programa està
farcit de peces de compositors valencians, com eren Carlos
Pellicer i Teo Aparici. A més a més, vam poder comptar en
una part del concert amb la col·laboració del Cor de l’AUM
Bocairent.
A banda de la marca solidària, el Concert de Primavera és
un repte, un estímul per a la Unió Musical. Aquest any es

va fer el concert anomenat “Mà a mà” amb la presència
dels directors i compositors Teo Aparicio i Carlos Pellicer.
Sempre és un desafiament i un privilegi poder comptar
amb directors convidats. A més a més, si són els compositors de les peces interpretades el treball és més satisfactori. Aquestos dos compositors, vells coneguts de la
banda i del mateix director titular, van fer un treball previ
al concert que va fer gaudir molt a la banda. El dia del
concert, el mateix matí, l’AUM Bocairent va organitzar una
xerrada-col·loqui amb el nom : La Música per a banda de
Teo Aparicio i Carlos Pellicer: Dos llenguatges originals.
Ambdós compositors van poder explicar la seua música al
públic assistent a la xerrada. Tant Teo com Carlos van fer
disfrutar de les seues explicacions a tothom. A la vesprada, va ser el plat fort i principal: el concert. A les 18.30h,
els rajos del sol obrien pas a una vesprada calorosa mentre el públic ocupava les localitats de la Plaça de Bous.
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El mes de maig fou un mes important per a les bandes
de tot el territori valencià. L’AUM Bocairent i la seua banda jove no podien ser menys. D’una banda, els joves músics van estar presents a Alacant en un esdeveniment per
recordar. Concretament participaren en l’acte organitzat
des de la FSMCV que va batre el rècord a la “Major lliçó
de música” de la història ja que ha de durar almenys 30
minuts per poder aconseguir-ho. Amb aquest objectiu es
va comptar amb la participació de més de 5.000 alumnes
d’entre 8 i 16 anys d’Escoles de Música de 199 Societats
Musicals d’Alacant, Castelló i València. Eixe mateix diumenge es va celebrar el concert programat dins la Festa
de la Mare de Déu dels Desemparats, en el qual Toni Úbeda estava al front, per primera vegada, d’un concert amb
la Banda Jove. D’altra banda, el darrer dissabte de maig,
l’AUM Bocairent vam participar en l’acte organitzat per
FSMCV on vam aconseguir superar 10 rècords Guinness!
Una xifra històrica per a una nit que quedarà en la memòria del moviment associatiu musical valencià.
A l’estiu, la banda jove realitzà concerts d’Intercanvi amb
la banda jove de la Unió Musical de Bocairent. La pròpia
banda, el dissabte 21 de juliol va celebrar el tradicional
Concert d’Estiu, amb un homenatge al 175é de la mateixa
plaça. El programa triat estava farcit de peces de compositors espanyols, tant des dels orígens ( Turina, Granados,
Albéniz, Falla, etc.) així com sarsuela de Chueca, Valverde,
Sorozábal, Giménez . Amb la presència destacable de música taurina de Talens o Bizet i “unes descarades trompetes de Ferrer Ferran i un tast de flamenc de la mà del
mestre Ruda” en paraules d’Enrique Alborch. D’una banda,
Olga Vanyó comentava que ”la Plaça de Bous per a la pròpia banda ha estat escenari d’inoblidables actuacions plenes de passió. Concerts com el de les dos Diades Musicals
de la Vall d’Albaida, l’Ensemble amb el Trabajo de Xixona
per tocar Carmina Burana, desenes de concursos de música festera, els darrers concerts d’Estiu amb Enrique, concerts de Jazz, de Sarsuela, de Bandes Sonores, el del 75é
aniversari, la participació de la banda d’Opdorp, festivals
de bandes, etc. En definitiva, una plaça que marca la història de la banda també”. Enrique Alborch també destacava
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molts dels anteriors concerts anomenats, ampliava el dit
anteriorment afirmant que “una plaça amb 175 anys d’història bé mereix un homenatge. Un espai que ha esdevingut en lloc de trobament per a tot tipus de celebracions
culturals. Un espai essencial per a Bocairent.” Per a una
ocasió especial, el concert comptarà amb “col·laboracions
de luxe“, com apunta el director. Presentats per Sara Francés de manera excel·lent, van participaran Rubén i Ausiàs
Parejo, Boni Carrillo, Charo Martos, el Ballet professional
de Màsters d’Ontinyent i altres solistes de la mateixa banda com Marc Puertes, Toni Calabuig, Isaac Colomina i Jordi
Sanjuan. En paraules d’Enrique, “és un goig poder oferir a
tots aquest concert. Ens agradaria vore la plaça plena per
gaudir d’una vetllada de bona, molt bona música!“. Com és
tradicional per a l’anunci d’aquest concert es va realitzar
un vídeo de promoció per a les xarxes socials per Javier
Belda així com un cartell, realitzat pel cartellista de prestigi local Vicent Ramon Pascual.
Tot i els concerts, elements que més centren el dia a dia, la
banda ha continuat tocant al carrer i participant de les festes dels moros i cristians de la localitat i d’altre tipus (Sant
Jaume, Corpus, la Festa del Barri, Sant Joan, Paelles del mig
any, festes amb els Contrabandistes, etc). A més, hem pogut interpretar la música a pobles com Cocentaina, Xixona,
Ontinyent, Ibi, Beneixama, Banyeres de Mariola, Crevillent,
Muro d’Alcoi, etc. Així mateix, l’Escola de l’entitat continua
nodrint de música a molts dels nostres menuts i, cada dia, a
la seu social de l’entitat no para de sonar música i alegria.
Abans d’escriure aquestes línies estem preparant ja la festa
a Sta. Cecília 2018, la santeta la tindrà Joan Vañó Doménech, Patrícia Vanyó i Vanyó realitza 25 anys i entraran a
formar part de la banda fins a dotze nous membres superant ja de llarg el centenar de components.
Voldríem concloure l’article amb gratitud cap a totes les
filaes que confieu amb nosaltres cada volta que hi ha festa al poble o al maset. Sense els festers i les festeres la
música perdria sentit ja que una festa sense música no és
possible. Que passeu bones festes i...
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI !

“En nuestras fiestas, primero las “Compañías de Soldadesca”, y después las “Compañías de Moros y Cristianos” desfilaron a los sones de la “Dolçaina y Tabalet” y ya hemos
visto que en 1797 se mencionan “las Caxas y Dolçainas”.”
Bocairente fiestas a San Blas Obispo y Mártir, soldadesca,
moros y cristianos, de Francisco Vañó Silvestre, pbro.

Q

uasi sense adonar-nos-en ha passat ja un altre
any i aquest no ha estat per al Grup de Xirimiters
i Tabaleters l’Aljub un any qualsevol. A més de les
nostres actuacions habituals i d’altres noves, aquest any
ha estat un any molt intens pel que fa als assajos i als
concerts, per la qual cosa hem d’agrair al nostre Director
Vicente Gabriel Casanova el seu treball i la seua dedicació
pel que fa al dia a dia del nostre grup.
Acabàvem l’any 2017 amb la nostra participació al II Certamen per a gran colla de Dolçaines i Percussió Ciutat de
Castalla el dissabte 28 d’octubre, on vàrem obtindre el 3r
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UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT
MUSICAL PER A L’ALJUB

premi. Al Certamen, organitzat per la Colla amfitriona El
Sogall de Castalla hi participaven 2 colles més: Larraix
del Campello, que va guanyar el 1r premi i El Regall d’Ontinyent que va aconseguir el 2n premi.
L’obra obligada del certamen va estar composada per Iñaki Lecumberri amb el títol de “Tríptic per a colla”, inspirada
en músiques del món popular de la ciutat de Castalla i va
estar encarregada expressament al dit compositor per al
certamen. Les tres colles que vam participar la interpretàrem superant amb molt d’èxit el gran nivell d’exigència
que requeria la seua execució. Pel que fa a l’Aljub, a més
de l’obra obligada, interpretà com a obra lliure l’obra de
l’ontinyentí Saúl Gómez “Lament”.
Tancaríem l’any com a participants en l’espectacle de celebració dels 40 anys del Grup de Danses Cardaors, celebrat
al Teatre Avenida dissabte 16 de desembre a les 19.30. Un
plaer haver format part d’una vetlada que va ser un recorregut per la indumentària, la música i el ball d’aquests
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40 anys d’un grup de danses que ha treballat i treballa de
valent per la dignificació i recuperació del nostre folklore
i amb el que venim col·laborant des de fa anys.
Ja en 2018, centraríem el nostre treball d’assajos en la
preparació de compromisos importants per al grup: els
concerts de la XV Campanya de Concerts d’Intercanvis de
la Generalitat Valenciana (als mesos de maig i juny) i el
Concert de Música Festera Festa del Panellet (emmarcat
dintre de la 39 Campanya Retrobem la Nostra Música, de
la Diputació de València).
Dissabte 26 de maig a les 20.00 h., el Teatre Avenida de
Bocairent acollia el Concert d’Intercanvi de l’Aljub i del
Raval d’Ontinyent, dintre del programa d’intercanvis de
colles que impulsa la Federació cada any on vàrem tindre
el plaer de compartir escenari amb la colla amiga El Raval
Dolçaines i Percussió d’Ontinyent. El concert de Bocairent
el va presentar Joan Antoni Puerto Vañó, alumne de percussió de l’Aljub.
Dissabte 9 de juny, el concert va tindre lloc a la Sala
Multiusos Melcior Gomis d’Ontinyent que estava plena
de gom a gom. Després de l’actuació de les dues colles,
vàrem interpretar conjuntament la marxa mora “Xavier
el Coixo”, sota la direcció del Director del Raval, Quique
Orquín.
El 8 de juliol també va ser un dia significatiu per a l’Aljub.
La Filà de Moros Marins presentava al Teatre Avenida la
programació del 150 aniversari de la seua fundació amb
un acte d’homenatge, que posava el tret d’eixida a un any
farcit de celebracions i activitats. L’Aljub es va sumar a
la celebració, amb l’acompanyament dels membres de la
filà i convidats, des del Teatre fins al seu maset, on es va
servir un aperitiu en un magnífic ambient de festa. Moltes
gràcies als Moros Marins per comptar amb nosaltres i enhorabona anticipada per la celebració.
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El concert de Música Festera del Panellet de l’Associació
de Festes va tindre lloc a la nit del divendres 27 de juliol,
a les 22.30 a la Plaça de Bous i va estar presentat pel
també membre de l’Aljub Xavi Pascual i dirigit pel nostre Director: Vicent Gabriel Casanova. Al concert l’Aljub va
comptar amb la col·laboració de percussionistes de l’Associació Unió Musical Bocairent i també del grup de metalls de la mateixa banda, per interpretar conjuntament
la segona part del concert. El públic assistent va poder
gaudir d’un programa molt divers escoltant un pas masero, tres marxes cristianes, tres marxes mores i dos ballets.
El 3 d’agost, per al Panellet de l’Associació de Festes de
Moros i Cristians a Sant Blai l’Aljub feia, per primera vegada, l’acompanyament musical de la comitiva després de
la missa del Panellet fins la seu de l’Associació, on a més
a més vàrem amenitzar l’aperitiu amb marxes cristianes,
marxes mores i algun pasdoble que altre.
I així arribaríem a les Festes de Sant Agustí, actuacions,
assajos,… fins el moment actual, en què la Junta Directiva
del Grup, Presidida per Sixt Beneito i Ferre conclourà els
quatre anys al front de l’Aljub i a finals d’octubre tindrem
de nou eleccions. Mentre, s’ha format ja una Comissió per
organitzar les celebracions del 25 aniversari de la fundació de l’Aljub que commemorarem durant 2019. Només
passen les Festes de Sant Blai, presentarem a tot el poble
el logo commemoratiu i tota la programació.
Bones Festes de Sant Blai 2019!.
Xavi Pascual
Percussionista – Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub

C

om tots els anys, el programa de festes és la tribuna
ideal per fer balanç del que ha sigut un any carregat
d’actes per a la nostra societat musical. La festa dedicada a la patrona, Santa Cecília, va ser especial l’any passat perquè suposà l’estrena del nou director Miguel Ángel
Sarrió Nadal, amb qui des d’aquell moment hem començat
una nova etapa que esperem siga molt fructífera, com ja
ho demostra este primer any. Magrat l’intens fred el cap
de setmana que van recollir els nous músics, la il·lusió de
la festa va fer contrarestar les baixes temperatures.
Ja al gener, les festes de Sant Blai van ser especials per
dos motius. En primer lloc, el dia de la Publicació va ser la
primera vegada que la nostra banda va obrir l’acte, fet que
ha quedat marcat per sempre en les nostres memòries.
Per a l’ocasió, els pasdobles amb els que es va acompanyar la Publicació van ser “De Madrid al Cielo”, d’Ernesto Marquina, “Un xicotet fester”, de Francisco Belda i “El
nostre cabo”, de Miguel Ángel Sarrió. La marxa cristiana
escollida va ser “Farolero”, de José Mª Valls i la marxa mora
amb què vam entrar a la plaça, “Roperia Ximo” de Francisco Valor Llorens.
En segon lloc, l’encarregat de dirigir l’Himne a Bocairent
enguany va ser Agustín Molina Calatayud, membre de la
nostra formació, el que va omplir tots d’alegria.

A meitat de l’any va ser el torn del concert de pasdobles
taurins. Com a part de la societat bocairentina que som,
ens va omplir d’orgull l’encàrrec d’oferir un concert de pasdobles amb motiu del 175é de la benvolguda plaça de
bous. Després de molts assajos, el dia escollit va ser el
30 de juny. Amb la direcció de Miguel Ángel Sarrió Nadal,
les peces escollides van ser “Pan y toros”, “Vicente Barrera”,
“Tercio de Quites”, “Vicente Ruiz el Soro”, “Román Collado”, “Los dos Adolfos”, “Cielo Andaluz”, “España cañí”, “Peña
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La Societat Musical Vila de Bocairent
se suma al 175é aniversari de la
plaça de bous amb un concert i un CD

Esplá”, “Gallito”, “La Puerta grande”, “Agüero”, “Suspiros de
España”, “Lagartijilla” i “175 aniversari”, este últim, escrit
per Francisco Belda, el nostre director honorífic, que la va
dirigir al concert.
La responsabilitat va ser doble perquè el concert va ser
enregistrat en directe per editar un CD, que va vore la llum
setmanes després i que quedarà per sempre ja a la història de Bocairent. La gravació va comptar amb el patrocini
de Mutua Levante i amb la col·laboració de la Peña Esplá.
Sense temps per a descansar, l’estiu va portar les actuacions a localitats com Ontinyent, Villena, Beneixama, Fontanars... i la preparació d’altre concert, totalment diferent al
de juny, però també molt especial. Així, el 22 de setembre
la placeta de Sant Vicent es va omplir de públic per escoltar el concert “La Vila amb Toni Violí”, amb el qual la
nostra societat musical volia contribuir al foment de la
música tradicional valenciana. Per a l’ocasió, vam contar
amb la inestimable participació de Toni Navarro “Violí” i
de Rebeca Martín. El programa va incloure tres adaptacions per a banda: el “Fandango de Bocairent”, escrita per
Paco Belda i “El Copeo” i la “Jota de Quintos” de Bocairent,
adaptades per a banda per Miguel A. Sarrió.
I encara amb les “granainas”, fandangos, valencianes ben
presents, vam començar a preparar un nou concert de
Santa Cecília, que quan estes línies siguen publicades ja
haurà tingut lloc.
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AGRUPACIÓ CORAL BOCAIRENT
“La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido.”
Leonard Bernstein (1918-1990)

A

mb aquesta frase del prestigiós mestre nord-americà Leonard Bernstein del qual se celebra el centenari del seu naixement, comencem aquest resum
per al llibre de festes que ens brinda la Junta de Sant Blai,
on volem transmetre a tot el poble de Bocairent les activitats que hem realitzat.

tejar un repertori exigent i amb una dificultat notable en
algunes de les obres. Per això ens vàrem posar prompte
a preparar aquestos nous reptes que teníem a partir de
finals de juny.
Si en 2017 anàrem a Nules, en 2018 l’intercanvi coral
(promogut per la Generalitat Valenciana i
l’Institut Valencià de Cultura) el realitzàrem amb una coral d’una població de la
Ribera Alta: Alcàntera de Xúquer. La Coral
Arpa d’Or és un grup de gent familiar que
ens va acollir el 23 de juny, i malgrat la calor que feia, l’ambient musical i humà ho va
superar tot. Deixàrem una vegada més el
nom de Bocairent en el lloc que es mereix.
La setmana següent ens van tornar la visita, i el divendres 29 de juny vàrem actuar
en la Placeta de Sant Vicent.
Com que l’any passat fórem els amfitrions,
enguany tampoc podíem faltar a la cita coral anual en la nostra comarca. Així que el
7 de juliol vàrem anar a Montaverner per
participar en la XXVI Trobada de Corals de
la Vall d’Albaida, amb una actuació molt
digna per part nostra.

Al tancar aquestes línies l’any passat, estàvem preparant
un nou repertori per a interpretar als mesos d’octubre i
desembre. Primer un intercanvi amb la Coral “Veus de cor”
del CEAM de Nules, una experiència que no se’ns oblidarà:
convivència, visites culturals, bona música i molt bones
amistats és el que vàrem aconseguir la primera quinzena
d’octubre. Per començar vingueren ells el dia 1 i nosaltres
els vàrem tornar la visita el dia 15. Tot seguit preparàrem
amb molta cura la Missa Major de la Puríssima, per continuar amb el tradicional Concert de Nadal que oferírem
el 23 de desembre en l’Església Parroquial amb la col·
laboració del Quintet de vent de l’Associació Unió Musical
de Bocairent.
I sense quasi descans preparàrem un any més amb molta
cura i molta il·lusió un repertori selecte per a participar
en la solemnitat del nostre patró, on interpretàrem la Missa en Honor a Sant Blai per a quatre veus mixtes, trompeta solista i quintet de vent composada pel nostre director,
completant el repertori de la mateixa amb breus peces de
reconeguts compositors de la història de la música.
Desprès d’un descans, començàrem amb nous projectes
per a l’estiu: teníem temps, però el director ens va plan282

De totes les nostres actuacions volem destacar, sens dubte, el concert de música renaixentista que
realitzàrem el passat 3 d’agost en la Placeta de Sant Vicent, un concert que vam incloure dins de la 39 Campanya de Diputació “Retrobem la Nostra Música”, i programat
dins de les Nits Musicals de la Regidoria de Cultura. Un
concert diferent amb un programa molt adequat al lloc on
cantàvem, i per al qual, una vegada més, el nostre director
va realitzar uns excel·lents arranjaments perquè músics
membres de l’Associació Unió Musical de Bocairent ens
acompanyaren, donant-li un gust molt especial a la vetllada musical. Tots gaudiren de bona gana: músics, cantors,
públic (que omplia de gom a gom la placeta), i la crítica que hem escoltat tots és més que bona. També volem
agrair des d’ací al Regidor de Cultura el seu suport i la
seua companyia en totes les actuacions que hem realitzat
en altres poblacions i al poble de Bocairent.
A banda de tots aquestos esdeveniments, al nostre poble
seguim participant en la celebració d’algunes misses en
festivitats a la Parròquia de Bocairent, i ara, al tancament
de l’edició d’aquest llibre, estem preparant un nou repertori per al mes de desembre.
Bones festes de moros i cristians.

D

eixàvem l’escrit de l’any passat amb la preparació
de l’obra “Teràpia de grup” una comèdia actual de
gran complexitat, tant pel que feia als diàlegs com
al llenguatge corporal. De fet, teníem fixada la representació per a finals d’octubre de 2017, però davant les dificultats que vam trobar en la seua preparació decidírem
posposar la representació per al diumenge 19 de novembre. Eixe mes “extra” d’assajos va donar els seus fruits i el
dia de la posada en escena el resultat va ser magnífic. El
nombrós públic que omplia els seients del teatre Avenida
va poder gaudir d’una vesprada divertidíssima, a més de
solidària, ja que la recaptació va ser a benefici del Taller
Ocupacional. En definitiva, una obra que va suposar un
esforç per a tots nosaltres, esforç que es va veure de sobra
recompensat per l’acolliment que va tindre per part del
públic. El dissabte següent vam tornar a representar “Teràpia de grup” a la població de Bèlgida, actuació emmarcada
dins de la Mostra de Teatre de la Vall d’Albaida.

Sense temps per a descansar començàrem la preparació
del sainet fester, representació que faríem en l’acte de
l’homenatge als capitans el 7 de gener de 2018. Així que
ens posàrem mans a l’obra: repartiment de papers, lectura, memorització, i ben prompte estàvem damunt l’escenari
per a donar vida als personatges de l’obra escrita per Xavi
Pascual i Vicent Ferre, titulada “Unes festes ben grosses”,
trama que unia les festes nadalenques amb les de Sant Blai
a través de la grossa de la loteria de nadal. Així doncs, el
diumenge 7 de gener, al pavelló municipal, vam representar
l’obra, posant el punt més desenfadat al protocol·lari acte
dels homenatges. Cal assenyalar que, durant la preparació
de l’obra, membres del grup també van col·laborar en l’actuació centrada en la figura de l’home dels nassos que es
va realitzar pels carrers de Bocairent el 31 de desembre.
També alhora que tot açò succeïa, s’estaven donant els
primers passos per a la preparació del Pas de l’Hort, la
representació de teatre popular més multitudinària de
Bocairent, per part dels membres de la comissió organitzadora, que posaven en marxa la gran maquinària que
implica una representació d’aquest tipus. Enguany, a més,
es va fer una renovació de les persones que interpretaven

alguns dels papers principals, i també es va decidir posar
en escena “Les tres Maries”, una escena que teníem al guió
però que no havíem representat mai. Per tant, l’interval
de temps tant curt que teníem per assajar, més aquestes
dos novetats, li donaven si cal un poc més de dificultat
als assajos. Acabades les festes de Sant Blai, ràpidament
els assajos començaren, i durant unes setmanes molt intenses l’escenari del Patronat bullia d’activitat, sobretot
divendres i dissabtes. El bon ambient regnant va facilitar
que el fet d’haver d’anar a assajar no fóra una “obligació”,
i, a més d’ajudar-nos a tots a interioritzar millor els personatges, ens va servir també per desconnectar durant una
estona dels quefers i els maldecaps diaris.
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Sense adonar-nos-en van passar les setmanes i ens vam
plantar a mitjan mes de març, on vam fer la presentació
del cartell, obra de Vicent Ramon Pascual, a través de la
pàgina de facebook que havíem creat setmanes abans a
instàncies de Vicent Satorres, una encertadíssima idea
que va possibilitar que, tant el Diumenge de Rams com
el Divendres Sant, molta gent que no va poder apropar-se
a veure’ns poguera seguir les interpretacions en directe
des de les seues cases. D’altra banda, havíem començat
a la plaça de bous el muntatge dels diferents escenaris
que ens possibilitarien que totes les escenes es pogueren
representar al mateix lloc. Cal assenyalar que en aquesta
edició el Pas de l’Hort estava emmarcada dins dels actes
programats per l’Ajuntament per a commemorar el 175
aniversari de la plaça de bous.
Finalment arribava el 25 de març, Diumenge de Rams, i en
la placeta de Sant Vicent, abarrotada de públic, vam representar les dos primeres escenes, “L’entrada en Jerusalem” i
la “Despedida mare i fill”, escenes que van ser recompensades pel públic assistent amb els seus aplaudiments. La
Setmana Santa va ser molt intensa, tant pels assajos com
pel muntatge dels escenaris. L’assaig general de la nit de
Dijous Sant ens va deixar molt bones sensacions, i encaràvem il·lusionats la representació del dia següent. De vesprada, la inesperada aparició de la pluja va marcar l’acte del
“Ban”. Aquesta circumstància va ser la causant dels nombrosos mals de cap que vam tindre des d’aleshores i fins el
moment de començar l’actuació, ja que a l’hora d’iniciar-la
alguns aparells de llum i so no funcionaven. Per sort, i després d’un xicotet retard, vam poder iniciar la representació de totes les escenes que conformen el Pas de l’Hort,
i durant poc més de dos hores ens vam poder traslladar
a la Jerusalem del segle I, fins aplegar a l’escena final de
“El Calvari”. No volem deixar passar l’oportunitat d’agrair la
notable actitud del públic assistent, que fent front a una nit
molt freda va vindre a donar-nos suport, va tindre comprensió davant les dificultats a l’hora d’iniciar la representació, i
que, a més, amb el seu entusisame i els seus aplaudiments
van aconseguir emocionar-nos. Al dia següent vam procedir a desmuntar tots els escenaris. Finalment, el 20 de maig
ens vam traslladar a Biar per a representar de nou “Teràpia
de grup”, prenent-nos després un merescut descans.
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Associació Balls de Saló
de Bocairent
É

s ben sabut que la música és indispensable per a qualsevol tipus de festa, malgrat que pot ser hi haja algun
tipus d’aquesta que escassament ho siga.

És conegut també, amb gran certesa, que la música és imprescindible per a ballar, encara que en algun assaig o
en privat ens movem sense ella. A més a més, fins la dita
apunta que “festes són amors i no bones cançons”.

Aleshores, podríem arribar a l’essencial conclusió i afirmar
que els balls de saló o en parella són doblement festa; per
una banda per la música, i per l’altra per la companyonia.
Si a més, afegim que en la nostra associació ampliem
l’àrea d’influència a d’altres activitats lúdiques com excursions per la naturalesa, viatges turístics i d’altres esdeveniments gastronòmics, es crea la combinació perfecta
per a passar-ho d’allò més bé.
En la crònica present detallem les activitats que l’Associació de Balls de Saló de Bocairent realitza durant el curs
2017-2018:
- El 23 de setembre comencen les classes del nou curs de
ball dirigides per Jesús Condés.
- El 28 d’octubre es realitza el Festival en Benefici dels
Malalts d’Alzheimer al Teatre Avenida (on ja existeixen
referències al programa de festes de l’any anterior).
- El 16 de desembre s’organitza un sopar de gala per a
celebrar la finalització del curs en la Venta el Borrego.
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- El 10 de febrer comencen les classes del segon curs de
ball.
- El 16 de febrer gaudim del sopar dels Enamorats al maset dels Moros Marins.
- El 24 de març desenvolupem el sopar de Sant Josep
amb bunyols i xocolatada. Tanmateix, proclamem la Fallera de l’any, tot amenitzat amb tabalet i dolçaina.
- El 20 de maig realitzem una excursió per la Serra Mariola. Ens aproximem amb cotxe fins
el Pla de Nones i continuem a peu
per la Mallaeta fins el naixement
del riu Vinalopó, on parem a esmorzar. A continuació, el retorn es
desenvolupa passant per Guilella i
la Rambla fins acabar agafant els
cotxes i dirigir-nos al maset dels
Moros Marins per a gaudir d’una
suculenta paella. Per a completar
el dia, com no pot ser d’altra manera, gaudim del ball i de la música.
- El 30 de juny col·laborem amb
el sopar de la Parròquia amenitzant la vetlada amb ball.
- El 13 de juliol té lloc una vesprada de balls llatins en la plaça
de Cervantes amb Jesús Condés.
- El 27 de juliol organitzem una
altra vesprada de balls llatins al
parc dels Vilars també amb Jesús
Condés
- El 28 de juliol tanquem el curs amb un sopar de gala al
restaurant l’Estació.
A més de les activitats referides, tots els finals de mes se
celebra sopar i ball al local de l’associació.
La Junta

U

n any més fem balanç de
les activitats del Club de
Tennis Bocairent i veiem
que ha sigut un any d’intensa
activitat. Tant l’escola de tennis
com els diversos campionats que
se celebren al llarg de l’any han
tingut gran afluència de participants.
Temps arrere, venia celebrant-se
un quasi ja clàssic campionat conegut com a “rànquing 3”, en el
qual els participants s’agrupaven
per grups de 3, de manera que
cada dues setmanes cadascun
disputava 2 partits. Per tal d’explicar-ho ràpidament, el guanyador del grup ascendia de grup, el
perdedor baixava, i qui empatava
es quedava al mateix grup. Doncs
bé, després d’uns anys sense celebrar-se, hem decidit recuperar-lo,
aconseguint més d’una trentena de participants. Els guanyadors de les diferents categories van ser Ximo Blasco
(1a), Josep Cabanes (2a) i Víctor Peidro (3a).
Al mes de març, per tal d’enllaçar el Rànquing 3 amb el
Rànquing social, vam celebrar un “llamp” de dobles de
tennis. Es tracta d’un campionat de mitja jornada de duració, acabant amb un dinar de germanor a la seu social. Els
campions van resultar ser Alberto Regal i Francisco Pardo.
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club de tennis
bocairent

novament en les mans de la parella formada per Ricard
Pascual i Javier Cabanes.
Com sempre, en nom de la Junta i de tots els socis del
Club, volem animar-vos a seguir practicant aquest esport.
Als qui no ho feu també us animem a iniciar-vos. Mai és
tard, l’escola compta amb diferents nivells i edats perquè
ningú es quede sense poder fer el que a nosaltres més ens
agrada. Salut i tennis!

Altra fita a destacar ha sigut el canvi de data de les tradicionals 24 hores de tennis de setembre. Enguany, com
a novetat, hem passat a celebrar-les al juny, on la climatologia ha estat més favorable i per tant hem tingut més
afluència de públic. El campió de la categoria absoluta
fou Ricard Pascual, qui va vèncer al company ontinyentí Antonio López. Aprofitant l’event, decidírem celebrar la
Festa de l’Escola el mateix dia. Justament després de la
final absoluta masculina, tingué lloc l’entrega de trofeus
de tots els campionats celebrats al llarg de l’any, així com
l’entrega d’obsequis a tots els participants de l’escola. Per
finalitzar, com cada any, un berenar de germanor per als
pares dels alumnes, ja que sense ells res haguera sigut
possible.
Per tancar el calendari d’activitats anuals, a l’agost tingué
lloc el 9é Torneig de Pàdel de Sant Agustí, on 13 parelles lluitaren per aconseguir un títol que finalment caigué
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club de bàsquet
patronato
Dóna el millor quan ningú estiga mirant, si fas això pots ser exitós
en qualsevol cosa que et proposes (Bob Cousy

de banda moltes coses. Però, al
mateix temps, recollir els fruits
del treball ben fet és una satisfacció que en qualsevol àmbit
de la vida ompli a la persona, i
al Patronato eixa és una de les
premisses. Cal valorar el que
suposa representar este club
i no baixar els braços fins que
xiulen el final del partit.

E

ls pioners del món de la cistella ens donen les claus
per triomfar en aquest món; el sacrifici diari als entrenaments és el que realment dóna el seu fruit a la
pista cada cap de setmana.
Este club és un club de gent que es deixa la pell, setmana
rere setmana, per tal de dur a bon port tots els seus coneixements: la constància, la perseverança, el sacrifici, deixar
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És per això que des de ben menuts a l’escoleta, cada dissabte
al matí, les germanes Eva i Esther García donen compte dels
nanos i qui millor que elles per
iniciar l’aprenentatge bàsic i
una actitud primordial com és
la humilitat i el treball en els
futurs equips; si mames això de
xicotet ja tens una bona part
del camí fet.
El benjamí mixt ens ha representat novament a la lliga
d’Alcoi, que suposa desplaçar-se per primera vegada a jugar i rutines noves. Tots sabem que de ben menuts les
matinades són complicades, però la il·lusió i el bon ambient de l’equip ha fet d’aquesta primera temporada un
punt de partida per a una gran trajectòria dins del club,
enhorabona a tots!

Punt i a part mereixen enguany les xiques
de l’aleví, que ens representaren a la copa
dels Pirineus juntament amb l’equip infantil. Orgull d’equip de poble, quedaren campiones!!, un 10 per a elles, ambaixadores
de Bocairent i de la gent del Patronato. Un
trofeu merescudíssim que posa en valor el
que es treballa i que les ferramentes que
tenim les aprofitem al màxim. A seguir així
i de segur que els èxits s’instal·laran dins
de l’equip.

L’equip infantil no ha tingut una temporada gens fàcil.
Quan et toca jugar contra equips de més edat i físicament superiors has de fer un exercici de supervivència i
demostrar que no és qui més pot, sinó qui més vol. A la
copa dels Pirineus es va vore realment el nivell de l’equip
i quallaren un gran torneig. Ara a per la nova temporada
amb les mateixes ganes.
Pel que respecta al cadet, potser és l’equip amb les circumstàncies més diverses de tot el club, i tot això acaba
eixint a la pista, molts alts i baixos, poca regularitat, però
cal mirar la part positiva i valorar el seu esforç, l’aprenentatge d’aquesta temporada esperem que servisca per als
nous esdeveniments.
A la part més alta del club, i on totes i tots es proposen
arribar, tenim el sènior, l’equip de Rialles no defrauda mai,
el caràcter del seu entrenador es veu reflectit a la pista,
joc intens i constant, nivell elevat i qui vulga que puge
al carro. Este equip no es para per res del món i allà on
va és un referent. Al campionat autonòmic el seu balanç
ha estat dels millors dels darrers anys, i per si això fóra
poc, al trofeu federació van fer que equips de la categoria

I novament tenim a la MVP de la temporada en casa, Eva García per segon any
consecutiu és guardonada amb el màxim
reconeixement a nivell individual, millor jugadora de la
categoria sènior autonòmic. Un luxe de jugadora, i de persona. El seu treball i les seues qualitats ens han de servir
d’exemple, enhorabona una i mil vegades.
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del Calvestra, o el Picken Claret, tastaren
la derrota, cosa gens fàcil.

Ja per acabar, no volem deixar de banda els nostres orígens, a la festa del Patronato la gent de l’escoleta juga
un partit on es veu vertaderament l’esperit de l’esport i
on gaudeixen d’allò més. Un plaer immens vore com el
cuquet del bàsquet entra dins de tots.
També al més de juliol, dins de les jornades esportives,
se celebra el Basket 3x3, una competició que anys arrere
pareixia destinada a desaparèixer i resulta que ha estat
el contrari. La feina de difusió del campionat ha donat
els seus fruits i en l’última edició jugaren 12 equips (50
jugadors), la gran majoria equips forasters, tot un èxit de
competició i ambient, esperem seguir creixent.
Només ens queda desitjar a tots, tant a la gent del poble
com als visitants, que passeu unes bones festes.
Vítol al Patró Sant Blai!
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club de pesca
bocairent
E

l club de pesca Bocairent vol agrair un any més
l’oportunitat que ens ofereix l’Associació de Festes
a Sant Blai per poder difondre les activitats realitzades pel nostre club al llarg de l’any.
A continuació, volem destacar el bon moment pel qual
està travessant el nostre club, ja que continua incorporant-se gent jove amb moltes ganes i il·lusió.
També volem fer menció de la participació de quatre socis
en les competicions a nivell provincial i un altre d’ells a
nivell nacional, en la modalitat de “cebador”.
Dins de les activitats realitzades en la passada temporada
cal diferenciar els concursos oficials que consten de huit
proves puntuables de ciprínids en forma de lligueta, les
dotze hores de pesca que estan patrocinades per l’Excel·
lentíssim Ajuntament de Bocairent, els especials de Nadal, el nocturn que cada vegada té mes acceptació i el de
Beniarrés, a més de totes les nombroses activitats que de
forma lliure realitzem entre els socis al llarg de diferents
escenaris.
El passat mes d’agost, i com a novetat, s’ha visitat la Finca
El Bosquet Carp Fisheries de Crevillent, on hi ha un xicotet
llac i uns canals per poder practicar la pesca.
Esta temporada el nostre club s’ha aventurat a col·laborar
en l’organització del primer OPEN FEEDER MÀSTERS
MARCEL VAN DEN EYNDE, que es va celebrar el 29 d’abril,
junt amb esta prestigiosa marca d’esquers de Bèlgica i la
tenda de pesca El lloc del pescador d’Oliva. S’ha realitzat per primera vegada a Espanya en la Z.P.C de Fortaleny
amb una participació de vint-i-huit pescadors de diferents
parts d’Espanya.
Este any es va arribar a l’últim concurs de la lliga amb la
classificació molt ajustada i molts pescadors amb opcions
de poder entrar en l’anhelat pòdium. Ens vam quedar amb
les ganes ja que per les inclemències del temps va haver
de ser suspès i la classificació va quedar com estava.
Aquesta passada temporada, i per mèrits propis, el guardonat en la gala de l’esport va ser: Vicente Jordà Sanz.
Solament ens queda animar a tota eixa gent que sent inquietud o curiositat per aquest bell esport i recordar que
les portes les tenim obertes tots els divendres de l’any,
en el carrer santa Àgueda, des de les 20 hores fins a les
21’30 hores, per a qualsevol consulta o aclariment que
necessiten.
LA JUNTA
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José Juan Chaves en la peça major al riu Xúquer (Riola).

Classificació de les XII hores 2017/2018
SÈNIOR
LLOC
1r
2n
3r
4t
5é

NOM
Sergio Martínez Martí
Luis Ferrer Sánchez
José Miguel Juan Alcaraz
Vicent Ferre Tormo
Francesc Sendra Sempere

QUILOS
51,180
50,750
42,320
34,850
32,910

Classificació General 2017/2018
SÈNIOR
LLOC NOM
1r
José Miguel Juan Alcaraz
2n
José Juan Chaves
3r
Fco. José Pérez Vilaplana
4t
Julio Lozano Pérez
5é
Vicente Martínez Santamaría

PUNTS
14
21
35
36
42

JUVENIL
LLOC NOM
1r
Blai Sanchis Cantó

PUNTS QUILOS
52
32,060

Premis especials

QUILOS
93,490
62,660
48,600
44,660
41,830

Peça major: José Juan Chaves (per una carpa de 4,710
quilos)

U

n any més aprofitem aquesta pàgina per mostrar
les activitats que hem realitzat els socis i les sòcies
d’aquest club durant l’any 2018.

SECCIÓ DE MARXES
Aquest any es realitzen, com és de costum, marxes per a
tots els amants de la natura que volen gaudir de les muntanyes dels voltants: Marxa de la tardor-cim del Cabeço d’Or,
60 participants, Marxa de final d’any- Montcabrer, 30 participants, Marxa al cim del Mondúver, 55 participants, Marxa pasquera—volta per la Mariola, 120 participants, Marxa
d’estiu- volta per les serres del Sant Crist, 75 participants.
Donem les gràcies de part dels organitzadors de les marxes a tots els participants d’aquestes, tant als socis com
simpatitzants del CEB, sense vosaltres no seria possible
aquesta secció.
SECCIÓ DE MUNTANYA
Aquesta secció és un referent pel nivell de les activitats
que estan fent alguns membres del CEB. Algunes de les
activitats més importants són: cim de l’Aneto pel corredor
Estasen, cim del Balaitus per la Brecha Latour, cim del Perdigero, cim Pica d´Estats, cim Besiberri sud, cim del Mont
Perdut, escalada a l’Agulla de l’índex, Alps francesos, escalada al cim Grande del Lavadero, Dolomites Alps.
SECCIÓ D’ESPELEOLOGIA
En aquesta secció es realitzen moltes eixides a simes i
avencs del País Valencià, les més importants són: la sima
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CENTRE EXCURSIONISTA
BOCAIRENT

del Pilar -235 mts, la més profunda del País Valencià, la
Sima Pablo -228 mts, l’Avenc de Quatretonda -152mts,
la Sima Campillo-Llenca del Serrano-Palmeral, la Sima
Jeroni -75mts. L’eixida més important es realitza al País
Basc, Torca del Carlista, catalogada com la tercera sala
més gran del món, 95.000mts quadrats i 120mts d’altura, ESPECTACULAR!!. També es va participar en l‘encontre
d’espeleòlegs del País Valencià a la província de Castelló,
realitzant molts avencs de la zona.
SECCIÓ CURSES DE MUNTANYA
El CEB té molts corredors que realitzen nombroses curses per tota Espanya. Les curses més importants són:
gran marató de Benasque, volta al pic Cerler en Benasque, gran trail Aneto-Posets, marató de Molières-Viella,
ultra trail Valle de Tena a Panticosa, marató dels Dements en Eslida i moltes més carreres de muntanya pels
voltants de nostre poble, com les del circuit del xitxarra
trail, on el CBE col·labora organitzant la cursa que es
realitza a Bocairent.
Felicitem a Lurdes Palao pel segon lloc aconseguit en la
general absoluta del gran trail Aneto-Posets.
Per acabar volem convidar a tot el poble de Bocairent
perquè ens acompanyen per la nostra muntanya i pels
voltants.
SALUT I MUNTANYA
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI
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GRUP DE MUNTANYA
BOCAIRENT

Resum de les activitats que el Grup de Muntanya de Bocairent ha realitzat al llarg de l’any.

Torcal d’Antequera. El dia 22, per finalitzar l’excursió, van
gaudir de la visita a Màlaga i Torremolinos.

ACTIVITATS FEDERATIVES

ACTIVITATS INTERCOMARCALS

Aquest any, la 44 Reunió i Marxa Nacional de Muntanyencs Veterans de la Federació Espanyola de Muntanyisme i Escalada va tindre lloc els dies 12 i 14 d’octubre al
barranc de la Poqueira, a l’Alpujarra. L’organització va anar
a càrrec dels ajuntaments dels pobles de Capileira, Bubión, Pampaneira i vam comptar amb la col·laboració de
la Junta d’Andalusia i la Diputació Provincial de Granada.
Hi vam participar 500 muntanyencs, també el nostre president del club de muntanya Blas Ferre Berbegal, a més
Marcelí Sempere Castelló i Vicente Calatayud Cabanes.

VIATGE CULTURAL

Per problemes d’allotjament, els components del viatge
cultural no van poder participar en la Marxa Nacional,
però sí visitar els pobles de l’Alpujarra granadina. Es van
allotjar en un hotel de Benalmádena, a la costa malaguenya. El dia 17 van visitar les coves de Nerja i el municipi de Frigiliana, un poble amb carrers moruns, que els va
recordar a la nostra vila. El dia 18 van anar als pobles de
l’Alpujarra i Trevélez, un dels més alts d’Espanya, està a
1.470mts. El dia 19 es van desplaçar a Granada per visitar
la Capella Reial i centre històric. El dia 20, a Ronda per
conéixer la seua Plaça de Bous, Museu Taurí, el Pont Nou
i les seues belles vistes. La vesprada la van passar a Marbella i Port Banús. Al dia següent van visitar Antequera i
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El 23 de març de 2018 en les activitats intercomarcals
participem a Ontinyent i La Replana (Fontanars dels Alforins) 70 caminants i el 15 d’abril a Villena i Picaxos de
Cabrera (Sax), 65.

ACTIVITATS LOCALS

L’últim diumenge de desembre, com ja és tradició de tots
els grups de muntanyencs de la Mariola, va tindre lloc la pujada i esmorzar al Montcabrer. Van participar 45 caminants.
El 29 d’abril va tindre lloc la XXIII Marxa Local de Muntanya
per La Solana. El 13 i 14 de maig l’excursió a Las Hoces del
Cabriel (Requena). En juny va ser la 3a Marxa Nocturna organitzada pel G.M.B. en col·laboració amb l’Ajuntament de
Bocairent. Seguidament el sopar en l’Ermita de Sant Jaume
amb una gran participació de 55 caminants. El 20 d’agost,
festivitat de Sant Bernat, patró dels caminants, vam organitzar una petita ruta pel camí dels Alborets, caseta Ferre,
camí de Perinos, caseta Molina, bassa de la Teula, senda de
Bubú i vam tornar a esmorzar a la seu del Grup de Muntanya. A les 20 hores vam celebrar en el Monestir una missa
d’acció de gràcies pels muntanyencs difunts.
Aprofitem per convidar-vos a participar en totes les nostres properes activitats i desitjar-vos unes bones festes.
Vítol al patró Sant Blai.

C

om cada any, el Motoclub Nicogass es dirigeix a tots vosaltres per fer un resum de tot
allò realitzat aquest 2018. En primer
lloc, el dia 23 de setembre vam organitzar el V Trial Nicogass, competició
puntuable per al Campionat de la
Comunitat Valenciana. Va ser un èxit
tant per als espectadors com per als
pilots que van vindre a competir.
El dia 20 d’octubre d’aquest mateix
any vam organitzar una xicoteta
prova anomenada “Ruta Adventure
Nicogass” per a la modalitat de carretera, on sols participaven els socis
i els amics que volien passar un dia
gaudint de la moto. Aquesta prova
constava d’una ruta amb un GPS i
uns controls marcats per on havien
de passar abans d’arribar a la seua destinació. Al migdia
tots aquests participants es van unir en un punt a dinar
per després tornar a fer marxa fins a casa. En arribar es va
fer un sopar de germanor.
Seguidament, destacarem tots els pilots federats en la
temporada 2018 representant el nostre motoclub. Primerament, hem tingut 5 pilots de trial, 2 d’ells pilots locals, Miguel Aparicio i Pedro Sanchis. La resta de pilots
són d’altres pobles però ens han elegit per córrer amb
el nostre nom (Javier Puig Moltó, José Pons i Vicente Folgado). D’altra banda, hem tingut 3 pilots de motocròs, dels
quals un d’ells és un pilot local, Pablo García Zapater. Els
dos restants són Néstor Martínez Gimeno i Aarón Martínez
Gimeno. A la modalitat d’enduro tenim al pilot d’Ibi, i amic
nostre, Álex Seguí, disputant el campionat de Cross Country de la Comunitat Valenciana.
Per finalitzar amb els pilots actius d’aquest any, tenim al
campió del món de 125cc Nico Terol que, durant aquests
dos últims anys, s’encarrega de ser el coordinador de
l’equip mundialista de motociclisme “Ángel Nieto Team”
així com d’exercir d’assessor dels pilots més joves que té
aquest equip. Nico ens conta que està gaudint molt per
tota l’experiència que pot aportar-los i al ser campió del
món els pilots el miren amb uns altres ulls. Ens comenta
que és una forma diferent de gaudir de la passió per l’esport que a ell el formà com a persona i pilot.
La funció que fa Nico amb ells és anar a pista en les carreres per a veure els defectes de cada un i poder rectificar-los. D’aquesta manera informa dels errors que cometen i també els tranquil·litza en els moments durs i de
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MOTOCLUB NICOGASS
BOCAIRENT

tensió. Nico és un punt de referència per a ells ja que coneix de bona mà els moments que són més difícils mentre
estàs competint, raó per la qual realitza els escalfaments
amb els pilots abans d’una carrera i dóna consells que els
poden ajudar a millorar i a veure la telemetria junt al pilot
i al tècnic.
D’altra banda, Nico exerceix com a provador de “Dunlop”,
pneumàtics que utilitza per a la superbike. Aquest fet li
permet seguir estant actiu amb la moto de competició.
Com a novetat, volem comunicar que aquest any serà pilot
del “Ángel Nieto Team” on correrà la categoria “Moto E”.
Aquest rang de motos es basa en motors elèctrics que van
a introduir-se al campionat del món.
Aprofitem l’ocasió per comunicar que aquest 2018 el Motoclub Nicogass hem nomenat com a millor esportista a
Rafa Asensio per tots els anys que ha estat present al món
de la competició i pel temps que ha estat i segueix estant
al nostre costat dedicant moltes hores al nostre esport i
a la nostra passió.
Per concloure el text també volem comunicar que aquest
any hem rebut per part de l’Ajuntament de Bocairent una
nova seu situada on antigament s’ubicaven les escoles
municipals i, per tant, estem molt satisfets i agraïts.
Un altre canvi a nivell intern del motoclub és la junta
directiva. Sergio Vañó regeix com a nou president i Vicent
Silvestre ostenta el càrrec de vicepresident. Per completar
aquesta junta, Francesc Vañó és el nou secretari, Miguel
Aparicio és el tresorer i Eduard Blasco i Pedro Sanchis són
els vocals.
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Club esportiu
bocairent
U

n any més venim a deixar constància en
el record dels avatars, alegries i pesars
del nostre C.D. Bocairent. L’any transcorregut ha estat ple de fets que els nostres
jugadors recordaran amb afecte en anys venidors, perquè les notícies de la nostra joventut sempre són recordades amb benevolència,
gratitud i emoció, sobretot quan més lluny les
veiem en el temps. Els nostres jugadors, jóvens per excel·lència, recordaran els seus primers partits en l’equip aleví o infantil, o inclús
els seus inicis en l’equip titular del Bocairent,
el primer entrenador, els viatges per a jugar en
diferents pobles del nostre entorn i tot això és
gratificant de recordar.”
Passem a detallar un resum del que ha sigut
l’última temporada dels diferents equips.
ALEVÍ B: Este equip va patir el pitjor del conjunt, ja que el primer any que juguen federats,
en camp gran i amb gespa, es nota molt. No és fàcil acostumar-se a les dimensions del terreny de joc quan vénen
d’un camp xicotet i de terra, a més juguen contra altres
equips que porten com a mínim quatre anys més d’aprenentatge; per això ho van passar malament, però és un
repte que han de passar i assumir. Segur que enguany milloraran i guanyaran partits, amb la qual cosa estaran més
alegres i gaudiran d’un ambient més positiu. L’entrenador
va ser Dima Tudela, que va tractar per tots els mitjans que
intentaren guanyar el seu primer partit en competició oficial i no es desanimaren. Ànim per a ells.”
ALEVÍ A: Els de segon any en la categoria van millorar
molt la seua estadística, van guanyar 10 partits i van sumar 33 punts, quedant els 12é en la classificació; això va
repercutir en l’ambient de l’equip que gaudia de guanyar
partits, encara que foren pocs. L’entrenador va ser Marc
Sampedro, el qual els va voler inculcar el joc en equip, la
camaraderia, l’esforç i el suport a tots per a aconseguir un
bé comú.
INFANTIL: Estos van ser els millors de la temporada, van
guanyar 20 partits, van aconseguir 63 punts i van quedar
3r en la taula, a més van practicar un joc molt vistós i brillant; allà on van anar van deixar constància de molt bon
futbol, d’equip fort i competitiu. Va destacar en l’equip el
jugador Marc Terol Belda que va aconseguir marcar més
de cinquanta gols, sent el màxim golejador dels equips en
categoria infantil; això li ha portat a ser fitxat esta temporada per l’Hèrcules d’Alacant; des d’ací desitgem que
triomfe en el seu nou equip i s’òbriga camí en el món
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futboler. L’entrenador de l’equip va ser José Carlos Eulalia
que va quedar satisfet amb el treball realitzat i correspost
amb bon joc i victòries dels seus jugadors.
JUVENIL: El sabor agredolç és el que queda al finalitzar la
temporada d’este equip, ja que van acabar 6ns en la lliga,
un bon lloc, però amb el regust que haguera pogut ser
millor un quart lloc, amb un poc més d’esforç en moments
decisius. Van marcar molts gols, més de tres per partit,
sent Dani el jugador més incisiu, però també van encaixar
més dels que desitjaven, la qual cosa els va portar a no
quedar més amunt en la classificació. L’entrenador va ser
Andreu Vañó que va intentar portar a l’equip a més victòries en la temporada i així haver aconseguit la quarta
plaça que tal vegada mereixeren. Este curs han començat
la lliga molt bé, guanyant els tres primers partits i augurant una bona campanya. Per motius de treball, Andreu no
ha pogut continuar com a entrenador, substituint-lo José
Carlos Eulalia que deixa l’infantil amb l’ànim de fer una
bona temporada en el juvenil i lluitar pels primers llocs
de la classificació. A veure si és possible.
Al final de la temporada, el 9 de juny, es va disputar com
en anys anteriors el Trofeu “Vila de Bocairent” de futbol
aleví, amb participació d’equips de Bocairent, Banyeres,
Muro, Monòver, Petrer i Ontinyent. Els partits van ser molt
disputats i renyits fins al final. El nostre Aleví A va estar
molt prop de classificar-se en la 1a fase, però al final no
ho va poder aconseguir quan ho tenia quasi tot a la mà.
Al final el Trofeu se’l va emportar el Petrelense que va
guanyar 2-0 a l’Sport Base Ontinyent en un gran partit.

AMATEUR: En el primer equip la temporada no va ser com
esperàvem de bona, vam ser poc regulars, férem grans
partits al costat d’alguns més roïns. Aconseguírem acabar
6ns en la classificació final, però moltes circumstàncies
adverses ens deixen mal sabor de la temporada. En l’inici érem quinze equips en el grup X de 2a regional, però
abans de començar la lliga es van retirar dos i quedàrem
amb tretze, així que de trenta partits que es juguen en un
campionat normal, només en jugàrem vint-i-quatre, amb
sis jornades de descans. Per postres en la jornada dotze
(03-12-18) teníem només nou punts havent descansat ja
tres jornades, eixe dia jugàvem amb el Beniarrés i vam
tindre la mala fortuna de trobar-nos amb un arbitratge
molt deficient que per causes encara desconegudes, ens
va arrasar; no en el desenvolupament del partit sinó en
la seua finalització. Pel que va redactar l’àrbitre de fets
succeïts al final del partit, el Comité de Competició ens va
tancar el camp durant quatre partits i encara que recorreguérem al Comité d’Apel·lació i al Tribunal d’Arbitratge
Esportiu de la Comunitat, no ens va servir de res. El resultat va ser que ja no vam tornar a jugar a casa en tot el que
quedava de temporada pel fatal calendari que vam tindre.
La sanció la complírem jugant en el camp del Banyeres.
A pesar de tot aconseguírem fer 35 punts i quedar bé en
la taula, tenint en compte els avatars patits. L’entrenador
va ser Juan Antonio Sanz que en la temporada anterior
havia entrenat al juvenil fent una campanya molt bona;
no obstant això en l’Amateur les circumstàncies van ser
altres i la sort no va ser la nostra aliada. En el capítol personal destaquem que David Molina Marco va ser màxim
golejador del grup.
Esta temporada la iniciem amb l’ànim de rescabalar-nos
dels mals anteriors. Hem fitxat un entrenador amb gran
experiència en futbol base i amb moltes ganes d’obrirse pas en el futbol regional; és d’Alcoi, s’anomena Nacho
Cantó i va estar jugant en el Bocairent una temporada
(93-94) i té molt bons records del nostre equip. De la mà
de Nacho han vingut quatre jugadors d’Ontinyent (Alfaro,
Bodí, Cambra i Diego), molt jóvens i amb ganes de fer-

ho bé; comptem amb l’experiència d’Antonio, de Banyeres
i Samir d’Agres, que ja estaven amb nosaltres i sobretot
comptem amb els jugadors locals que, amb Isidro al cap,
seran la base de l’equip i els que més lluitaran per deixar
al Bocairent en el lloc més alt de la taula.
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També volem fer menció d’una notícia sobre l’esdevenidor del futbol base. A causa del problema d’adaptació que
tenen els jugadors que vénen del Patronat en el primer
any d’alevins, un grup de pares de xiquets han aconseguit
organitzar un entrenament setmanal en el camp de futbol
del poliesportiu perquè els seus fills a poc a poc vagen
familiaritzant-se amb la gespa i les dimensions del terreny de joc. Així el canvi d’un camp a un altre serà menys
problemàtic per a la seua adaptació com fins ara.

La Temporada la iniciàrem amb partits amistosos contra
equips de superior categoria com el Contestano, Muro i
Peña Madridista d’Ibi, fent molt bons partits. També jugàrem contra l’Atlètic Muro un partit per al record del nostre
jugador Gor Karapetian, difunt fa dos temporades en accident; van vindre els seus pares i el seu germà, el qual
va fer el servici d’honor. El Trofeu, que va guanyar el Bocairent, li’l regalàrem a la família per a record i memòria
de qui va ser un gran jugador amb el Bocairent. En lliga,
amb quatre partits jugats, estem imbatuts i esperem que
continue la ratxa fins al final.
Un altre esdeveniment important va tindre lloc a la Delegació de la F.F.C.V. d’Alcoi, en l’entrega de premis concedits
als millors jugadors i equips de la temporada finalitzada
i on enguany vam tindre com a premiats dos jugadors del
nostre Bocairent. Ambdós van ser els màxims golejadors
en les seues categories, Marc Terol Belda amb 52 gols en
Alevins i David Molina Marcos amb 15 gols en Aficionats.
Els jugadors van estar acompanyats pels seus familiars, el
president del Club Ramón Francés i la Regidora de l’Ajuntament de Bocairent, Maria Luz Pascual. L’acte d’entrega
de trofeus va estar presidit per En Vicente Muñoz, que finalitzava la seua etapa com a President de la Federació
de Futbol de la Comunitat Valenciana.
Finalment volem deixar constància que en la Gala de
l’Esport celebrada al setembre, el nostre Club va concedir
el premi al millor esportista a Mario Navarro, delegat de
l’equip Infantil per la seua dedicació desinteressada en
pro de l’Escola de Futbol. També enguany el premi a la
dedicació esportiva ha recaigut en un membre de la Directiva del nostre Club, el secretari Héctor Vañó, que porta
desenvolupant este treball amb nosaltres els últims vint
anys, i molts més que esperem que continue.
Gràcies a l’afició que ens recolza amb la seua presència en
els partits, a més de col·laboradors, patrocinadors i Ajuntament de Bocairent per la seua ajuda perquè el nostre
Club continue com un dels millors en l’àmbit comarcal.
AMUNT SENTIMENT BLANC-I-BLAU!!!!
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!!!!!!

La Junta Directiva
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ASSOCIACIÓ D’AMES DE CASA I
CONSUMIDORS TYRIUS
U

n any més aprofitem l’oportunitat que ens brinda
aquest programa per a donar a conèixer les activitats que hem realitzat durant el curs 2017-2018.

Comencem el mes de setembre celebrant l’assemblea
anual, en la qual donem a conèixer els cursos que es van
a impartir i l’estat dels comptes. A més col·laborem amb
la parròquia en l’entrada del vicari i realitzem un viatge a
Soria, la seua província i Teruel.
En el mes d’octubre participem en la Fira de Comerç amb
la venda de bunyols i xocolata destinant la recaptació al
Centre Ocupacional, AFAB, Creu Roja de Banyeres i Centre
Sant Francisco de Gandia. També vam fer una visita als ancians de la residència en la seua setmana cultural i realitzàrem viatges a Benidorm, a València i a la Costa del Sol.
Al novembre col·laborem amb la Creu Roja de Banyeres
en la recollida de donatius i venda de loteria, a la porta
del cementeri. Es va impartir la xerrada ”Sexualitat, relacions afectives i dones”.
En el mes de desembre, participem amb el supermercat
Mas y Mas en la recollida de menjar per al banc d’aliments. Assistim a l’assemblea anual de les Ames de casa
Tyrius de la província de València a Alzira. Es va impartir
un taller de risoteràpia. Col·laborem amb l’ajuntament en
el Nadal al Mercat. Durant la setmana nadalenca viatgem
a la Llosa de Ranes i Xàtiva per a veure els pessebres. A
més es van impartir tallers de cuina i manualitats, es va
realitzar una caminada als Alborets, una visita als ancians
de la residència i un berenar solidari amb sorteig de centres i cistelles nadalenques i recollida d’aliments per al
centre Sant Francisco de Gandia.
En el mes de gener, pugem al Sant Crist per a realitzar la
neteja de l’ermita. Es van realitzar dos viatges a Benidorm
i un altre a València. Al febrer es va col·laborar amb el sopar de la fam.En el mes de març assistim a l’ “Encontre de
Dones Tyrius” a la Pobla del Duc. Celebrem un berenar en
el Dia de la Dona. Col·laborem en la preparació del sopar
per als participants en el Pas de l’Hort i en la festa de Mare
Piedad. Viatgem a València per veure la mascletà i una sarsuela. A l’abril, realitzem un viatge a Galícia. Al maig vam
fer una exposició dels treballs realitzats en la sala Joan de
Joanes. També col·laborem en la festa a Santa Rita.
Durant el mes de juny celebrem la setmana cultural amb
un taller de manicura, una visita guiada a la Cava de Sant
Blai i les covetes del Colomer, una caminada amb berenar
a la Mitja Llegua, una missa en acció de gràcies i posterior
sopar. Col·laborem en el sopar de la parròquia de finalització de curs i es va realitzar un creuer pel Mediterrani. I
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a l’agost es va realitzar un sopar en la plaça de bous amb
motiu dels dansetes.
Agraïm la participació i l’assistència a totes les activitats i
la confiança dipositada en la junta.
BONES FESTES I VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI

sopars que celebrem al llarg de l’any. Als lectors i lectores de la nostra menuda biblioteca per no haver perdut
encara l’interés en la lectura. Als que acudeixen a llegir
la premsa i a fer la tertúlia. Als qui només busquen companyia. Als que fan servir el nostre servei de podologia.
Al grup de Xirimiters i Tabaleters L´Aljub i als seus acompanyants per la visita que fan a la nostra seu cada 24 de
desembre. A tots ells gràcies per haver participat en les
activitats que hem organitzat.
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ASSOCIACIó DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE BOCAIRENT

El nostre agraïment a l’Ajuntament en general i al Consell
Municipal de Cultura en particular, per haver confiat en
nosaltres i atorgar-nos el premi 9 d’octubre en la modalitat col·lectiva.

S

embla que fou ahir i ja han transcorregut quatre
anys des que aquesta junta col·laborà per primera
vegada en el programa de festes de Bocairent. Açò
ens indica que el període per al qual vam ser elegits ha
acabat i a partir de la propera Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a mitjans de febrer, s’obrirà el procés
de la seua renovació que culminarà en abril amb una Assemblea General Extraordinària que elegirà la nova junta.
En acabar el nostre manament i com diu el refranyer “de
bien nacidos es ser agradecidos”. El nostre agraïment als
socis i sòcies. Als que comencen el matí i la vesprada
jugant a les cartes. Als que inicien la setmana intentant
millorar la seua memòria. Als qui tracten de mantindre’s
en forma mitjançant la gimnàstica. Als de la taula del dominó que no fallen cap dia. Als del bingo, que són els
que més dies i hores dediquen a aquesta activitat. Als de
la Rondalla perquè dóna gust escoltar els seus assajos.
Als del grup Amics del teatre, ja que s’han esforçat molt
aquestos quatre anys. Als del grup de ball en parella per
la voluntat que posen. Als qui viatgen amb nosaltres pel
seu interès a conèixer altres persones i cultures.
Als del grup de ball dels dissabtes perquè han fet possible
que aquest any comptem amb una activitat nova. Als de la
classe de valencià pel seu interès a voler millorar. Als del
curs d’informàtica per la seua tenacitat de no quedar-se
enrere en les noves tecnologies. Als del billar per la seua
constància d’arribar al màxim de caramboles sense cometre cap errada. Als qui participen en la nostra setmana
cultural.
A les famílies i socis que assisteixen al dinar en homenatge als nostres majors perquè fan d’aquest acte un encontre entre generacions, que és especialment emotiu. A
aquells que assisteixen a les nostres xarrades, berenars i

Volem destacar com d’important és tindre al si de la nostra associació un grup de teatre. L’agrupació Amics del
teatre pren forma l’any 2014 quan un grup d’associats i
associades, alumnes del curs de Psicomotricitat, amb el
seu monitor es marque el repte, malgrat l’edat i la nul·la
experiència, d’arribar a representar una obra de teatre, tot
i les dificultats que açò comporta.
En la setmana cultural de 2014 representaren la seua
primera obra, Rics improvisats de Paco Comes, i a partir
d’eixe moment tots els anys assagen una obra i la posen
en escena, primer a la nostra setmana cultural i després
la representen als pobles de la comarca. Aquest any l’obra
escollida ha estat el sainet Papeta bona de Paco Barchino.
Ressaltem que en la seua curta trajectòria han actuat en
els següents pobles: Ontinyent, Quatretonda, Albaida, Bèlgida, Alfafara, Banyeres de Mariola i La Cañada. En tots
han deixat un bon record.
Actualment el grup està format per 9 dones i 8 homes
més la directora, l’única del grup que no és jubilada. Des
de 2016 estan integrats en l’Associació de Teatre per a
Majors de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.
Per finalitzar, volem felicitar al soci Hilario Cabanes Gisbert per la seua llarga i fructífera trajectòria dins de la
nostra associació. Hilario va nàixer en 1924, es va donar
d’alta en els jubilats el 6 d’agost de 1988 i ha ostentat
diferents càrrecs: el de president des de juliol de 1996 a
juliol de 2003, el de secretari des de març de 1995 a juliol
de 1996 i des de juliol de 2003 a gener de 2007. Ha sigut
homenatjat per la Unió Local en març de 2010 i per la
Unió Comarcal en octubre de 2016; ara per ara porta més
de 30 anys de soci actiu
La Junta
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AFICIONADOS LOCALES A LA
ORNITOLOGIA DEPORTIVA
A

unque se trata de una
afición minoritaria y
bastante desconocida
a nivel general, cada día va
aumentando el número de
aficionados a las aves, que
se van incorporando por medio de las Asociaciones Ornitológicas a la práctica de la
ornitología deportiva, lo que
conlleva la cría de aves en
cautividad con fines expositivos.
Como botón de muestra, la incorporación de varios países
emergentes a la COM (Confederación Ornitológica Mundial), máximo organismo que
engloba a todas las federaciones nacionales del Mundo,
y regula todas las directrices
y eventos a nivel Mundial. Estados Unidos, Corea del Sur,
Turquía, Brasil, Marruecos, Túnez, etc. son un ejemplo de los
nuevos países incorporados y
de la fuerza y pujanza que va
tomando en el Mundo actual.
Se trata de una afición muy
relajante, que entre otras,
ayuda a combatir el estrés de
la vida cotidiana sin moverse
de casa, a compartir experiencias y conocimientos con los
compañeros, entablar amistad
con aficionados de otras latitudes, que de no ser por lo
que nos une nunca los hubiéramos conocido.
Cualquier persona que sienta
cierta atracción por las aves, y
tenga curiosidad por conocernos, no dude en ponerse en contacto con nosotros, gustosamente le informaremos de nuestra actividad con todo
detalle y sin ningún tipo de problema.
Como todos los años pasamos a informarles de nuestra
actividad y resultados durante la temporada 2017-2018,
en el Campeonato de España y Campeonato del Mundo.
En la primera quincena de Diciembre de 2017, se celebró
el Campeonato de España de Ornitología Deportiva, en
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el recinto ferial de la Ciudad de
SEVILLA, con una participación de
cerca de 16.000 ejemplares pertenecientes a 1.522 criadores, Los
aficionados locales logramos los
siguientes galardones, María Vañó
Sirera, 1 Medalla de Bronce en canarios de postura Meheringer, José
Maria Vañó Sanchis, 1 medalla de
Oro en Rubinos y 1 Medalla de
Oro en Lutinos Mosaico y Miguel
Colomer Pérez, 6 Medallas de Oro,
2 de Plata y 4 de Bronce. Un gran
nacional como ya nos tiene acostumbrado la Confederación Ornitológica Española, con gran asistencia de aficionados y público en
general y unas magníficas instalaciones. El próximo año 2018 nos
espera la Ciudad de Don Benito
(Extremadura), en la primera quincena de diciembre.
Y como cierre final a la temporada de concursos, del 13 al 21 de
enero de 2018, se celebró en la
Ciudad de Cesena (Italia), el 60
Campeonato Mundial de Ornitología Deportiva, del Hemisferio
Norte, con la mayor participación
de la historia: 32.061 ejemplares
pertenecientes a 4.002 criadores
de 23 países, con un nivel altísimo
de calidad, habiendo participado
los mejores criadores de cada especialidad.
A pesar de lo complicado que resultaba de antemano conseguir
algún galardón, podemos sentirnos muy satisfechos, Maria Vañó
Sirera, obtuvo 1 Medalla de Oro en
canarios de postura Meheringer,
José Maria Vañó Sanchis, 1 Medalla de Oro en Lutino Mosaico, y Miguel Colomer Pérez, 3 Medallas de Plata y 2 de Bronce. Un
gran triunfo de la ornitología local, lo que confirma otra
vez más el nivel alcanzado con nuestros ejemplares, esperando poder repetir tan buenos resultados en el próximo
Mundial en enero de 2019 en Holanda.
Agradecer a la comisión del programa la oportunidad de
poder darnos a conocer, y desear a todo el pueblo de Bocairent unas Felices Fiestas.

E

ncara que, durant alguns
anys per circumstàncies,
no s’escriguera res sobre
la radioafició en el programa de
festes, no vol dir això que haguera desaparegut ni molt menys.
Hem tingut alguna baixa, altres
s’han pres uns quants anys sabàtics i, naturalment, també hi ha
hagut algunes altes que venen a
ampliar el nombre de col·legues
actius.
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LA RADIOAFICIÓ SEGUEIX A
BOCAIRENT

En este temps, s’ha continuat
fent emissions anuals per les
festes de Sant Blai i el Mercat
Medieval o la Fira de Comerç. Al
marge d’estes activitats, s’ha donat a conèixer alguns dels museus de Bocairent així com part
dels monuments històrics, uns
coneguts i d’altres no tan coneguts, que fan que ens visite gent
de la resta de la Comunitat i d’altres comarques.
Comptem amb la col·laboració
econòmica
d’entitats
com
l`Ajuntament de Bocairent, l’Associació de Festes Sant Blai,
algunes Cases Rurals i d’altres
col·laboradors particulars que
volen mantindre l’anonimat.
Totes aquestes ajudes són necessàries per confeccionar les
targetes que intercanviem amb
els col·legues que ens contacten,
perquè la millor propaganda que
es pot fer és enviar la imatge del
que estàs ¨activant¨ per ràdio.
Queden moltes activitats a fer, i anirem poc a poc fent
emissions des de la resta de monuments, algun oratori,
ja que esperem ens donen el permís els propietaris per
poder estar dins de la propietat unes poques hores, i no
deixarem que s’escapen les celebracions que es commemoren ni tampoc les festes més importants, Sant Blai i
Sant Agustí i també la Fira de Comerç.
Salutacions per a tots i fins al proper any.

Lisardo Arlandis
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MARIOLA VERDA
A

quest any 2018 ha sigut un any de
canvis i millores per a la nostra
associació. Després del treball de
servici realitzat durant els vint-i-tres anys
de vida que té aquesta entitat, hem aconseguit dos objectius que eren necessaris
per continuar treballant amb més seguretat i millor resposta. D’una banda, el Consorci Provincial de Bombers de València,
amb el qual portem col·laborant molts
anys en diferents emergències, ens ha cedit una Bomba Rural Lleugera. Es tracta
d’un camió de la marca Uro 4x4 completament equipat amb una capacitat de sis
places i 3.500 l. d’aigua, també està proveït d’una bomba d’alta pressió de fins 40
bars, a més dels armaris laterals per a les
mànegues i altres eines necessàries per
a desenvolupar la nostra tasca. D’aquesta manera es millora significativament la
resposta que podem donar davant una
emergència i emprendre-la amb més seguretat.

Autobomba URO 4X4

D’una altra banda, per part de l’Ajuntament de Bocairent
hem rebut una millora important respecte de la ubicació
de la nostra entitat. Anteriorment el parc d’emergències
estava situat dins la població, enfront del centre de salut,
cosa que ens dificultava la resposta a les emergències;
actualment les instal·lacions estan situades a l´antiga cooperativa de Sant Blai. Aquesta nova ubicació ens permet
un accés més ràpid a la carretera, facilitant així l’eixida en
qualsevol direcció per tal d’arribar més prompte on hi ha
l’emergència.
Respecte dels incendis forestals de 2018, a dia 24 de setembre, podem dir que la campanya ha resultat prou satisfactòria ja que sols hem patit dos conats per llamp i
dos incendis més per negligència. Tot i que no han sigut
massa greus, sí que preocupa que aquestes negligències
es produïsquen perquè podrien haver causat danys greus,
sobretot l’incendi al riu Vinalopó. És per això que aprofitem per demanar des d’ací que continuem extremant les
precaucions per poder seguir conservant el nostre patrimoni natural. L’incendi que vam patir al pont de Mitja calça va ser el mínim que podria haver passat i tot gràcies
als treballs preventius de neteja, si aquestes tasques no
s’hagueren fet el resultat hauria sigut un altre. Volem reivindicar que aquesta línia de prevenció tan necessària
s’ha d’ampliar progressivament perquè és la que marca la
diferència en el moment en què es produeix un sinistre.
Un any més hem realitzat la campanya de vigilància des
de Pasqua fins al 12 d´octubre de 2018, la qual s’ha de-
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senvolupat amb normalitat ja que no hem tingut cap incident greu, llevat dels dos conats per llamp i la recerca
d´una persona que es va perdre a la zona de la rambla del
Vinalopó.

La paraula atletisme significa
sacrifici, constància, esforç i
per fi, recompensa. Recompensa del treball realitzat
durant llargs entrenaments,
de nit o de dia, amb calor o
amb fred. No importa la meta
a creuar, ja siga una distància
de 5, 10, 21 o 42 km, encara
que si parlem de córrer per
muntanya les distàncies augmenten. Cada persona que es
posa una distància a superar
té el mèrit d’intentar-ho, sacrificant el temps d’estar amb
la família o amb els amics
per poder entrenar. L’entrenament, al final, és el que
queda; eixos moments de dir
“serà precís“ o “qui em mana a
mi”. El dia de la carrera tal vegada tingues un bon dia o per
desgràcia no t’isquen les coses com volies, però no t’has
d’autoflagel·lar perquè tot l’entrenament que has realitzat ja es queda per a tu, simplement pensa en la pròxima
meta i a continuar sumant.
Des del Club d’Atletisme volem homenatjar els primers
atletes que fa 35 anys van realitzar el seua primera marató a València l´any 1984 en la quarta edició, i són Vicent
Belda Calabuig, Vicent Tortosa Navarro, Josep Antoni Santonja Castelló i Pep Pérez Pascual.
Així com donar tot l’ànim als que enguany estaran en l’esbossa d’eixida de la Marató de València el 2 de desembre.
Enguany, en la Gala Anual de l’esport local, l’homenatjat
per part del nostre club va ser Vicent Belda Calabuig, persona dedicada a l’esport en general però que el que més
practica és l’atletisme des de fa molts anys, amb moltes
carreres a les seues cames i les que li queden. Enguany
tornarà a participar en la Marató de València la qual cosa
ens alegra a totes i tots els membres del club; el premi
és més que merescut ja que és l’exemple a seguir per a
molts atletes. Esperem que li done forces per a complir el
seu objectiu.
Quant al calendari d’activitats celebrades en la localitat,
cal destacar:
La XIX Volta a Peu que se celebrà en juliol dins del Circuit
de Carreres Populars de la Vall d’Albaida, on enguany van
participar al voltant de 400 persones. Esperem amb entu-
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club d’atletisme
vila de bocairent

siasme que arribe la de l’any que ve per poder celebrar la
XX Volta a Peu.
El V Trail de Bocairent se celebrarà el 2 de desembre
comptant enguany també amb el III Sprintrail i la III Marxa Senderista dins del Circuit Xitxarra. S’esperen al voltant
de 500 participants entre les tres modalitats. Esta prova
s’està consolidant en el calendari de proves de carreres de
muntanya pel seu recorregut, que a més d’exigent és molt
bonic, i pel gran ambient que es crea entre participants,
voluntaris i públic. Desitgem a l’organització que siga tot
un èxit enguany.
La Sant Silvestre Solidària a benefici del Centre d’Alzheimer, en la qual participen tant menors com majors, passant una estona de divertiment junts.
La cursa de la dona a l’agost, celebrada per les festes de
Sant Agustí, on el club d’atletisme també col·labora i cada
any reuneix les dones de la localitat en una recorregut
pels carrers de Bocairent.
Per a finalitzar voldríem animar a tota la gent perquè continue practicant l’esport de l’atletisme, ja siga per asfalt o
per muntanya, però que no s’obliden que és només això,
esport.
Bones festes de Moros i Cristians 2019
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI
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EL MUSEU ARQUEOLÒGIC “VICENT
CASANOVA” EN EL BUTLLETÍ DEL
MUSEU ARQUEOLÒGIC NACIONAL

Portada del Butlletí monogràfic del MAN

Primera pàgina de l’article sobre el nostre Museu Arqueològic
publicat en aquest Butlletí

l passat 2017 es va complir el 150 aniversari de la
creació del Museu Arqueològic Nacional, una efemèride que va propiciar la realització de múltiples activitats lúdiques i culturals relacionades amb l’Arqueologia.
Una d’elles va ser la publicació d’un número extraordinari
monogràfic del Butlletí que edita anualment, per a la qual
cosa es va posar en contacte i va demanar col·laboració
als diferents museus i institucions del país. De tots els que
van participar es van arreplegar 260 articles amb els quals
s’ha confeccionat el Butlletí monogràfic nº 35 (2018), titulat: “150 anys de museus arqueològics a Espanya”.

2000 pàgines s’han agrupat en 6 volums que arrepleguen
les experiències, els esdeveniments, les alegries i les obstinacions dels grans i xicotets museus per tirar endavant.

E

Ha sigut un projecte que ha durat més de 2 anys, que de
moment s’ha publicat en format digital. Les seues més de

El Museu Arqueològic Municipal “Vicent Casanova” no podia faltar a aquesta cita i també ha col·laborat amb un
article titulat: Museu Arqueològic de Bocairent: més de
40 anys d’història.1
En ell es narra com van ser els inicis del museu, la singularitat de l’edifici, la procedència dels materials, què conté i què exposa, posant l’accent en les restes materials i
humanes recollides en la Cova de la Sarsa, paradigma del
Neolític Antic Valencià.

1 Es pot consultar en: http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edicion/Volumenes/35-2017.html
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Unes breus notes sobre els aspectes socioculturals del segle XIX ens ajudaran a comprendre una mica millor com
va ser l’inici de la creació dels museus:
Tot va començar en 1753 com a fruit d’una reunió, tan
de moda i conseqüència del moviment cultural imperant en l’Europa del segle XVIII, La Il·lustració, d’un
grup d’amics intel·lectuals i polítics de Madrid amb
inquietuds culturals i històriques. Al principi les reunions que eren de caràcter privat es realitzaven en el
domicili d’un d’ells i més tard el grup es va oficialitzar
denominant-se a partir de llavors Acadèmia Universal,
passant a reunir-se l’any següent de forma provisional
en la Biblioteca Real.
Van demanar permís de reunió i protecció al monarca,
Felip V, que dos anys més tard per Reial Ordre de 18
d’abril de 1738 resol elevar-la d’Acadèmia Universal a
Real Acadèmia de la Història i a partir d’aqueix moment
va gaudir de Reial Protecció. Al juny d’aqueix mateix
any va autoritzar per Reial Decret l’aprovació dels Estatuts, on s’especificava entre altres coses les diferents
categories dels acadèmics i les seues funcions:
“El número de Académicos será de veinticuatro incluido
un Director, un Secretario y un Censor. Los aspirantes que
deseen entrar en la Academia deberán presentar un Memorial y se elegirán mediante voto secreto, el candidato
elegido será avisado por el Secretario para que acuda a
la siguiente reunión. Para que siempre permanezcan el
número de Académicos, se admitirán veinticuatro supernumerarios. El Director será elegido entre los mismos académicos por voto secreto y su cargo durará un año. Tendrá
un Secretario elegido también por voto secreto y su cargo
será perpetuo, su función será entre otras, recoger y conservar los papeles de la Academia y contestar las cartas
que lleguen a ella, teniendo en su poder los Sellos mayor
y menor. También tendrá un Censor, elegido como el Director cada año. Nombrará la Academia tres Revisores que
con ayuda del Secretario examinen y censuren los papeles,
cédulas y trabajos de los Académicos.
La Academia se reunirá una vez por semana a la misma
hora en la Biblioteca Real, como mínimo cuando haya dos
Oficiales, tres o cuatro Académicos Numerarios y el Director. El lugar preeminente lo ocupará el Director, el lado
derecho el Secretario y el izquierdo el Censor, quedando
junto a este un asiento libre que ocupará el académico
que tenga que leer alguna obra o Papel, después de estos,
el Académico más antiguo se sentará en el primer asiento
de mano derecha, el segundo el de la izquierda y así sucesivamente alternándose según su antigüedad. Si falta el
Director lo sustituirá el Académico más antiguo y si el que
falta es el Secretario, lo suplirá el que mande el Director o
quien lo sustituya y lo mismo el Censor.
Si asistiese a la Junta alguna persona que no sea Académico, si es Obispo, Arzobispo, Grande de España o Embajador de la Corona se le dará asiento a los lados del Director

Real Cèdula de creació de l’Acadèmia d’Història.
Font: Arxiu de la Real Acadèmia de la Història

y a los demás se les dará los inmediatos del Secretario y
del Censor”.2
Des dels seus inicis la RAH va anar recopilant medalles
i antiguitats de les quals es feia càrrec el Secretari, fins
que a causa del seu volum es van veure en la necessitat
de crear en 1763 la figura del Anticuario, la tasca del qual
era vigilar el monetari, controlant donacions, vendes… A
partir de 1803 també va haver d’ocupar-se de la col·lecció
d’objectes arqueològics que arribaven a la RAH ja que era
l’encarregat de coordinar les inspeccions de les antiguitats que arribaven del Regne.
En 1766 es reformen alguns d’aquests primers estatuts i
en 1787 veient que s’han quedat obsolets es tornen a reformar, cinc anys després, després del creixent interès per
la protecció, conservació i difusió dels monuments hi ha
una altra reforma que es materialitza amb l’aprovació en
Junta el 21 de setembre de 1792, i es confirma per Carlos
IV per Reial Cèdula el 15 novembre d’aqueix mateix any. A
partir d’ara les tasques acadèmiques es van a organitzar
en seccions i cadascuna d’elles es va a dedicar a una matèria específica, les anomenades Sales, composta cadas-

2 Extret de la Real Cèdula. Arxiu de la Real Acadèmia de la Història.
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cuna d’elles pel President que era l’acadèmic més antic, el
Revisor que feia de Secretari i un nombre indeterminat de
vocals. Dins d’aquestes, la Sala d’Antiguitats3 serà la que
s’encarregue més tard de les competències d’arqueologia
i la que davant de la preocupació per la desaparició i/o
destrucció de materials dels jaciments, bé siga per desconeixement o per altres causes com la tan freqüent eixida
clandestina de peces a altres països, creen la necessitat
d’elaborar uns protocols d’actuació.
Aquesta idea la materialitza Mariano Luis de Urquijo, Primer Secretari d’Estat de Carlos IV, que en un escrit datat el
22 de juny de 1800 a Antonio Capmany, escriptor, filòsof i
Secretari de l’Acadèmia de la Història diu:
“Así quisiera yo que la Academia se ocupase de meditar
sobre este punto, proponiéndome cualquiera idea ventajosa que pudiese ocurrirla; y entonces se vería si podíamos
o no contar con haber hallado el medio, aunque harto difícil, de arrancar de las manos de la ignorancia, que puede
llamarse brutal, tantos restos preciosos de la Antigüedad,
como encierra nuestra Península”.4
L’ofici enviat per Urquijo es va llegir en Junta acadèmica
i es va acordar crear una comissió perquè creara un pla
de recollida i conservació d’antiguitats que va ser aprovat
per l’Acadèmia i que per diverses circumstàncies no es va
presentar fins a un any després quan, el 19 de novembre
de 1801, l’Acadèmia com a resposta li envia al Secretari
d’Estat un informe elaborat pels acadèmics, en el qual diu
que dels reglaments s’encarregaria l’Acadèmia i ho subscriu com: Reglamentos sabios y caudales prontos, amb les
normes que havien de regir per a la protecció i conservació de les restes antigues.
El 30 de gener de 1802 el Secretari Reial comunica de
Reial Ordre l’aprovació de les propostes de l’Acadèmia i
sol·licita a la mateixa que les instruïsca, acordant aquesta que siga la Sala d’Antiguitats la que faça la instrucció.
Aquesta instrucció s’aprova al maig de 1802 i es remet al
Secretari Reial dos mesos després, però no va ser expedida fins el 6 de juliol de l’any següent (1803) en què es va
posar en circulació amb moltes dificultats que l’Acadèmia
va atribuir “a la ignorancia del vulgo, poca instrucción de
las clases de mayor riqueza y a las tareas apabullantes de
Magistrados y Jefes Superiores”.5
En aquesta Reial Cèdula es detallen els béns mobles
i immobles que han de ser objecte de conservació, la
propietat i gratificacions dels monuments, la manera
d’arreplegar les dades i les labors dels Justícies, i con-

cedeix a la Sala d’Antiguitats de la Reial Acadèmia de
la Història, la Inspecció General de les Antiguitats que
es descobriren en tot el Regne. Aquesta nova tasca va
ser de les més importants perquè no solament es comunicaven de forma reglada les noves troballes arqueològiques sinó que també es valorava l’estat en què es
trobaven.
Però el desastre polític, econòmic i social en l’Antic Règim,
després de la guerra del francès, també va afectar l’activitat cultural i l’Acadèmia va passar per moments difícils,
fins i tot econòmics, que van ser superats amb l’ajuda reial.
Amb la tornada de Ferran VII, durant el sexenni absolutista (1814-1820), es va anar restablint la vida acadèmica i
van començar a celebrar-se de nou les juntes amb regularitat, al principi amb el nombre mínim d’assistents (8) fins
que es van anar incorporant poc a poc, arribant a la seua
totalitat. El nou corrent imperant a Europa del gust per la
recerca, estudi de les antiguitats i la seua posterior divulgació, va fer que començara a plantejar-se la necessitat de
crear un espai comú i apropiat que albergara les restes de
forma permanent. Prompte es va veure que el més eficaç
per a aconseguir aquests propòsits era crear un Museu
que reunira totes les peces en un mateix lloc, un Museu
Espanyol de l’Antiguitat.
Aquesta proposició la realitza el secretari de Ferran VII, a
principis de 1830 en una Reial Ordre que remet a la Real
Acadèmia d’Història i diu així:
“… proponen se forme por separado y absolutamente independiente de todos los demás establecimientos un Museo de Antigüedades en el que se conserven los tesoros
que de este género posee la España”.6
Arran d’aquesta Reial Ordre, els acadèmics supernumeraris de la Reial Acadèmia de la Història elaboren un projecte i el remeten a Manuel González Salmón, Secretari
d’Estat de Ferran VII, que versa així:
“sería conveniente formar un Museo de Antigüedades en
que además de recogerse y coordinarse las preciosidades
que ya posee en diversos parages y adquiriese en lo sucesivo S.M. se formase una biblioteca escogida del mismo
asunto, y se estableciesen enseñanzas de geografía antigua, inscripciones, numismática y demás asuntos pertinentes a Antigüedades”. 7
I la Sala d’Antiguitats, dependent de la Reial Acadèmia,
elabora un altre informe amb el qual l’Acadèmia respon al
març d’aqueix mateix any:

3 La Comisió d’Antiguitats de la Real Acadèmia naix el 15 novembre de 1792 després de ser confirmats els nous Estatuts i Reglaments
de la Real Acadèmia de la Història per la Real Cèdula de Carlos IV. Naix amb el nom de Sala de Antigüedades y Diplomática que va
mantindre fins al començament del regnat d’Isabel II, però cap a mitjans del segle XIX va passar a anomenar-se Comisión de Antigüedades. La seua tasca serà la protecció, conservació i estudi dels monuments antics...
4 MAIER ALLENDE, J. (2004).
5 Ibídem
6 ALMAGRO GORBEA, M., MAIER ALLENDE, J. (2003).
7 Ibídem
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La idea era realitzar un museu que albergara les col·
leccions d’antiguitats, tant de propietat reial com les de
la Reial Acadèmia, la creació de càtedres que fomentaren
la recerca i l’ensenyament i la d’una biblioteca. El projecte
va ser assumit per la Reial Acadèmia de la Història, però
finalment no va poder ser dut a terme per la dificultat de
trobar un edifici adequat i la precària situació del Reial
Tresor en aquesta època.
A la incertesa i el caos dels primers anys de l’Estat Liberal,
que sorgeix de l’inconformisme amb el règim absolutista de l’època anterior, li segueix, amb la majoria d’edat
d’Isabel II, una nova etapa d’estabilitat en la gestió i en la
protecció del Patrimoni, formant-se les Comissions Provincials de Monuments Històrics i Artístics per Reial Ordre
de 13 de juny de 1844.
A partir de la llei d’Instrucció Pública de 1857 durant el
regnat d’Isabel II, se suprimeix la Comissió Central i es reorganitzen les Comissions de Monuments que gaudeixen
a partir d’ara de més autonomia, encara que segueixen
depenent de les Reials Acadèmies de la Història i de Belles arts de Sant Fernando i els seus integrants han de
pertànyer a una de les dues acadèmies.
Amb la creació d’aquestes comissions provincials la Reial
Acadèmia de la Història tem perdre les seues atribucions
així com tot el poder i els drets de la Inspecció d’Antiguitats.

Amb l’aprovació de la nova reforma del Reglament del 24
de novembre de 1865 de les Comissions provincials de
Monuments històrics i artístics dependents de les Reials
Acadèmies de la Història i de Belles arts de Sant Fernando, es pretén acabar amb la prevalença del poder polític
sobre l’acadèmic, i dotar a aquest últim de més competències, encara que romanen com a presidents d’aquestes
els governadors civils de les províncies. Les comissions
passen a ser les representants de les Reials Acadèmies en
la seua província.
Les Comissions provincials seran ara les que dirigisquen i proposen a la Reial Acadèmia de la Història els
llocs on s’han de realitzar les actuacions arqueològiques.
Aquestes comissions estaven formades pels erudits i col·
leccionistes de cada localitat i la seua missió consistia a
controlar i vetllar per la protecció, excavació, conservació
i dotació als museus dels materials obtinguts en les actuacions de les diferents comarques.
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“Nada hai en concepto en la Academia más digno de la atención de S.M. que la formación de un Museo, donde se recojan y custodien los monumentos de la venerable Antigüedad,
preservándolos de las injurias del tiempo, del descuido y de
la ignorancia… al mismo tiempo el público español tendría
a la vista una colección de objetos dignos de su curiosidad
y estudio… promoviéndose de esta suerte la afición a esta
clase de conocimientos…”.8

Malgrat que a l’octubre de 1849 per Reial decret es donen
instruccions per a la creació de Museus Provincials i al
novembre de 1854, també per Reial decret, es planteja la
necessitat de crear un Museu Arqueològic General, és al
setembre de 1857 quan per Llei s’encomana als governs
regionals la creació d’un Museu provincial amb càrrec als
seus pressupostos en les ciutats que més ho necessitaven
en aquell moment, Mèrida, Tarragona i Sevilla. És deu anys
més tard, el 21 de març de 1867 quan es publica el Reial
decret de creació del Museu Arqueològic Nacional.

Isabel Collado Beneyto

Bibliografia
- ALMAGRO GORBEA, M., MAIER ALLÈN, J. (eds), (2003).250 anys d’arqueologia i patrimoni: documentació sobre arqueologia i patrimoni històric de la Real Acadèmia de la Història: estudi general i índexs. Real Acadèmia de la Història, Madrid.
- MAIER ALLÈN,J.(1998).Comissió d’Antiguitats. Comunitat de Madrid. Catàleg i Índexs. Real Acadèmia de la Història, Madrid.
- MAIER ALLÈN, J. (2004). La Real Acadèmia de la Història i l’Arqueologia espanyola en el segle XIX. En Eres Arqueologia/
Bioantropologia, vol12, pp 91-121, Sta Cruz de Tenerife.

8 Ibídem
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2018, un any intens per a
la Parròquia de Bocairent
“Las obras de amor al prójimo son la manifestación
externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu”.
Papa Francisco

L

’any 2018 ha estat un any d’intensa activitat a la
Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora, de Bocairent. Des d’estes línies fem un xicotet resum d’algunes de les activitats més destacades, amb un extracte
més detallat de l’acció pastoral de la parròquia (catequesi)
i també del treball constant i silenciós de Càrites Parroquial en favor dels més desfavorits, tant del poble com de
fora de Bocairent.
Al marge del que són les celebracions ordinàries i el dia
a dia de la nostra parròquia, ens ocupem de: festes i celebracions a les ermites i altres esglésies del poble, curs
escolar de la parròquia (catequesi, júniors, confirmació, itineraris pastorals,...), l’acció formativa (Escola Hogar Parroquial), l’activitat esportiva (campionat futbol infantil, Club
de Bàsquet Patronato Bocairent en totes les categories en
què l’equip competeix,..), el Teatre amb la companyia “l’Arcà”, el manteniment i conservació d’esglésies i ermites, el
nostre patrimoni posat en valor per al turisme (Monestir,
Campanar, Església Parroquial, Museu Parroquial, Museu
d’Oficis i Costums), l’activitat litúrgica i pastoral, la gestió
del Cementeri Parroquial i una llarga llista d’activitat diària que porta endavant la Parròquia de l’Assumpció de
Nostra Senyora i al seu capdavant el rector de la Parròquia i el Vicari, amb la col·laboració i la implicació d’un
nodrit grup de dones i homes que treballen dia a dia per
fer present el missatge de l’evangeli al nostre poble.
L’any va iniciar-se pràcticament amb la celebració del Panellet de la Parròquia, tot just a un mes del començament
de les nostres festes patronals a Sant Blai.
Els dies 12, 13 i 17 de gener l’Ermita de Sant Antoni Abat
o del Porquet acollia les celebracions de la Festa de Sant
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Antoni: encesa de la Foguera de Sant Antoni, Missa i benedicció d’animals i de les tradicionals tallades del pa de
Sant Antoni (i el seu repartiment) i finalment el dia 17
amb l’entrada del raig de llum solar que incideix directament a la cara del sant.

Després des del 23 de gener començaria el Novenari a
Sant Blai i les Nits dels Ciris, que donarien pas a les Festes
Patronals a Sant Blai.
Dissabte 10 de febrer se celebrava un any més la Festa
Mare de Déu de Lourdes, a través de l’Hospitalitat Valenciana de la Mare de Déu de Lourdes, de la qual formen part
algunes bocairentines i alguns bocairentins. La celebració
va consistir en el res del Sant Rosari pels malalts de Bocairent, la Missa i la Processó de les Torxes. Un any més la
festa va comptar amb la col·laboració de Càrites, que va
habilitar cotxes per a les persones amb mobilitat reduïda
que desitjaren participar en la celebració.

Els dies 28 i 29 d’abril l’Ermita del Sant Crist vivia la celebració en record de la finalització de la pandèmia de
Còlera que va assotar el nostre poble en 1885, coneguda popularment com “La Festa del Còlera”. El 23 d’agost
d’aquell any, a causa del còlera, la imatge del Sant Crist
va ser baixada a l’església on va romandre fins al 13 de
setembre.
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El més destacat de febrer (al marge de les Festes Patronals a Sant Blai) seria un any més la celebració del Sopar
de la Fam, amb un donatiu per part dels participants de
6€. Enguany es va celebrar divendres 23 de febrer al Maset de la Filà Terç de Suavos. Es va recaptar un total de
2.940 €, que sumats als 1.540 de les col·lectes extraordinàries, van suposar una recaptació de 4.480 € amb els
quals s’ha pogut ajudar a costejar el projecte de Manos
Unidas al complex escolar Don Bosco Mbuji-Mayi i la Casa
Escola Don Bosco, a la República Democràtica del Congo.

Dissabte 5 de maig, el barri més nou de Bocairent i el més
poblat, el Barri de la Santa Creu, celebrava la Festivitat de la
Santa Creu i ho feia de manera especial amb la Santa Missa
i amb la Processó de Benedicció de les Creus del Terme.
L’esport és també molt important per a la parròquia, tant
el futbol infantil com el bàsquet (sobretot femení). És per
això que la notícia del reconeixement a Eva García com
a MVP 2017/2018 per la Federació de Bàsquet de la C.
Valenciana era una magnífica notícia per a l’esportista, per
al Club Bàsquet Patronato Bocairent i per descomptat per
a la parròquia. Prèviament, en els primers compassos del
mes de maig, les Alevins del Club de Bàsquet Patronato
es proclamaven campiones de la 12a Copa Pirineos, celebrada a Jaca.

Amb la proximitat de la Setmana Santa i Pasqua, la parròquia va programar les celebracions principals de la festivitat: les misses del Dijous Sant; el Via Crucis, els Oficis i
la Processó del Sant Soterrar en Divendres Sant, la Vigília
de Pasqua a la nit del Dissabte Sant i les Laudes al Cementeri pel matí, a més de la celebració del Diumenge
de Resurrecció. A més a més, Divendres Sant (30 de març)
hi va haver representació del Pas de l’Hort a la Plaça de
Bous, sota la direcció de José Vicente García i amb la participació de més de 100 actors/actrius no professionals, entre els quals cal destacar el paper de Jesucrist, interpretat
per primera vegada per Jairo Vañó Reig i la incorporació
d’alguna escena “nova”, a més de la implicació de molts
col·laboradors que anònimament feren possible una representació espectacular. El 10 de març a l’Aula Magna del
Patronato es va fer la presentació del Cartell Anunciador,
obra del bocairentí Vicent Ramon Pascual.
Diumenge 8 d’abril, segon diumenge de Pasqua, la Processó de Combregats portava la Comunió a les persones
malaltes que volgueren, una tradició molt arrelada al nostre poble.

L’1 de maig l’Ermita de Sant Jaume i els seus voltants congregaven milers de persones en la romeria, missa i festa
de Sant Jaume. La clàssica tómbola després de missa i
repartiment de la “conxa” beneïda, les cucanyes, la fireta
amb paradetes i l’esmorzar popular, a més de la matinera
diana, convertien aquesta ermita un any més en el referent bocairentí per al dia del Treball.
La cultura també tindria el seu espai divendres 4 de maig,
a l’Aula Magna del Patronato, amb el contacontes i la presentació del llibre “El Tresor de Benimassot”, un conte de
narrativa infantil sobre bandolerisme.
La Festa de la Mare de Déu dels Desemparats va ser escenari enguany de la presentació pública dels treballs de la
primera fase de la restauració de la façana de l’ermita per
part de l’empresa Taller d’Art i Restauració, costejada per
la Comissió de l’Ermita i Festa. Els treballs de la segona
fase van començar a finals d’octubre i està previst que
finalitzen durant 2018 – aquesta segona fase estarà costejada íntegrament per l’Ajuntament de Bocairent.
Dimarts 22 de maig, l’Església del Monestir s’omplia de
devotes i devots de Santa Rita, per la celebració de la seua
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festivitat. Després de la missa a les 9.00 hores, va
tindre lloc la benedicció de roses i després, per a
aquells que volgueren, hi hauria bunyols i xocolate, amb la col·laboració de l’Associació d’Ames
de Casa.
El darrer diumenge de maig, la parròquia es vestia de festa per celebrar la Primera Comunió de
xiquetes i xiquets del nostre poble.
Dissabte 2 de juny, la parròquia vivia un dia gran
de celebració, amb la Confirmació. Un total de 23
joves de la nostra parròquia rebien el Sagrament
de la Confirmació, administrat pel Bisbe Auxiliar
N’Esteban Escudero.
Diumenge 3 de juny la Festa del Corpus omplia
els carrers de Bocairent de flors, plantes i d’herbes
aromàtiques per acollir el Santíssim a la Processó
del Corpus. El Guió de Sant Blai i les xiquetes i
xiquets de Comunió centraven novament l’atenció del nombrós públic que omplia els carrers del
recorregut, en una celebració molt important per
a la nostra i per a la resta de parròquies.
Divendres 8 de juny se celebrà la solemnitat del
Sagrat Cor de Jesús, amb la missa a les 19.30 i
després la processó pels carrers de Bocairent.
El cap de setmana del 9 i 10 de juny va tindre
lloc la tradicional Festa del Patronat (fi de curs
de la Parròquia). Durant un cap de setmana, el
Patronato va ser el focus de l’activitat cultural i
esportiva de Bocairent: bàsquet, futbol, exposicions, jocs i activitats infantils, esmorzar, tallers,
festival…Una tradició que perdura en el temps
en una institució, El Patronato, amb més de cent
anys d’història.
El sopar de final de curs de la parròquia, un costum ja consolidat els darrers anys, va tindre lloc
el dissabte 30 de juny a la Plaça de l’Ajuntament.
Després hi va haver ball, amb la col·laboració del
Grup de Balls de Saló (es van vendre tiquets de
col·laboració per import de 5 € i 1 € per als menors de 15 anys).
El 16 de juliol la Confraria de la Mare de Déu del
Carme celebrava la festivitat de la Patrona dels
Mariners amb missa i processó.
El 19 de juliol ens va deixar el germà Miguel
Vañó Vicedo, a l’edat de 81 anys i després de 61
anys a la Companyia de Jesús. Descanse en pau.
Encetàvem el mes d’agost amb el Campament
dels Júniors de la Parròquia de Bocairent, de l’1
al 5 d’agost, a l’Alberg de Navaló (Énguera). Uns
dies per compartir moments plens de companyonia, emocions, solidaritat ...
El 10 d’agost un grup de bocairentins i bocairentines devots del Sant Crist, van rememorar la
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primera missa a l’ermita del Sant Crist, que es remunta al
10 d’agost de 1536. En primer lloc el Rvd. En Ramón Micó
Colomer va celebrar l’Eucaristia i a continuació hi hagué
un sopar popular a les dependències de les antigues hostatgeries.
El 15 d’agost la parròquia vivia un dia de festa major, amb
la celebració de la Festa de la titular de la parròquia: l’Assumpció de la Mare de Déu. A les 11:30 h va tindre lloc
la processó pels carrers de Bocairent i després la Santa
Missa. Després de missa es va presentar el calendari parroquial de l’any 2019 i es va oferir un refresc a l’eixida de
l’església.
El 28 d’agost, Festivitat del Pare Sant Agustí, Bocairent va
celebrar festa com és tradició des de 1578 en honor a un
dels Pares de l’Església. Enguany, després d’uns anys, el
concert “Sant Agustí Musical” tornava a l’església parroquial, amb l’actuació del Grup de Cambra D3, que va omplir de gom a gom l’església per gaudir d’una magnífica
vesprada musical.
L’inici de setembre el marcava a la parròquia la celebració
de La Despertà pels carrers de Bocairent. A les 5.30 de la
matinada del diumenge 9 de setembre va tindre lloc la
Despertà, finalitzant a l’Església del Monestir a les 7.15
amb el rés del rosari i després amb missa a les 8.
Dissabte 15 i diumenge 16 de setembre la Festa de les
Tres Llums congregava al Sant Crist nombrosos devots i
devotes per commemorar l’origen de l’Ermita-Santuari.
Diumenge 30 de setembre la Parròquia estava de “festa”
perquè dos capellans bocairentins prenien possessió de
les seues noves responsabilitats: En Andrés Asensio Bellver com a canonge de la Col·legiata de Santa Maria de
Xàtiva i En Ramón Micó Colomer com a rector in solidum
de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola.

Del mes d’octubre cal destacar enguany la concessió del
Premi 9 d’Octubre al missioner i capellà bocairentí Félix
Ferre Pérez, en reconeixement al seu treball i entrega pels
més necessitats a distints països del sud d’Amèrica. Sense
dubte és una magnífica notícia per a la parròquia de Bocairent. L’endemà l’Ermita de Sant Tomàs de Villanueva en
ple Parc Natural de la Serra Mariola acollia la festivitat de
Sant Tomàs de Villanueva.
Així doncs, després d’aquesta crònica resumida de les activitats que d’una manera especial han destacat durant
el transcurs del 2018, dediquem un espai més extens per
explicar l’activitat pastoral de les diferents etapes de catequesi i també la tasca portada a terme durant l’any per
part de Càrites Parroquial en favor de les persones més
desfavorides i necessitades.

CATEQUESI
Pel que fa a la catequesi d’Infància, un curs més, s’han
celebrat distintes activitats, a banda de les sessions setmanals al Patronat, sempre amb l’objectiu d’acompanyar
els més menuts en el seu camí de coneixement de Jesús.
Entre les dates especials, que tots els cursos van celebrar
aquest any, cal destacar l’activitat de Nadal i la prèvia a les
Festes de Sant Blai. A la placeta de Sant Vicent es va rememorar la proclamació de Sant Blai com a patró i a continuació, els més menuts van anar amb fanalet i manta fins el
pont de Sant Blai, des d’on va començar la “Retreta de Caixes infantil” fins el Patronat. Esta activitat, en vespres ja de
Festes, és molt participativa i ajuda els més menuts a entendre millor l’origen d’aquest acte de les festes patronals.
Donar a conéixer la funció de Càrites va ser altra de les
activitats especials, sense oblidar la preparació del Dime-
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La Festa del Patronat, que va reunir activitats tradicionals, com el bar, la tómbola, les exposicions, però
també una de nova: la gravació d’un “lipdub”, un vídeo gravat en directe entre Catequesis i Júniors i
que va ser projectat diumenge de vesprada com a
cloenda de la Festa del Patronato, que va tindre lloc
el 10 de juny.
Pel que fa a Confirmació, 19 joves van rebre este sagrament el dia 2 de juny, en una cerimònia oficiada
pel bisbe auxiliar, Esteban Escudero.

CÀRITES PARROQUIAL
Les accions de Càrites són una resposta de la comunitat cristiana a les situacions de pobresa i vulnerabilitat de les persones, a les quals acompanyem
en la defensa i l’exercici dels seus drets. Aquestes
accions es complementen amb l’animació i dinamització de les comunitats i la sensibilització de
la societat. La Campanya institucional d’aquest curs
passat 2017-2018 es va presentar amb el lema “El
teu compromís millora el món”
Les nostres accions es desenvolupen a nivell parroquial, arxiprestal, de rectoria i diocesà. Les parròquies de Bocairent, Alfafara, Agres, Beneixama,
la Canyada, Camp de Mirra i Banyeres de Mariola
constitueixen l’arxiprestat 27 “Mare de Déu d’Agres”
integrat en la Rectoria 6 de la Diòcesi de València.
En el mes de març del present any Càrites parroquial va traslladar el local d’atenció al Monestir amb la
finalitat de millorar els serveis d’acolliment, acompanyament i ajuda a les persones que acudeixen a
Càrites. L’horari d’atenció és els dimecres de 18h a
19 h.

cres de Cendra. En este cas, els menuts van realitzar unes
figuretes en fang que després van portar a beneir el Dimecres de Cendra.
Altra activitat comú a tots els cursos de Catequesis va ser
la visita al Monestir rupestre, on van realitzar un Via Crucis.
Les activitats van continuar amb la participació de Catequesis en la Processó del Diumenge de Rams, amb unes
improvisades “pancartes” que havien preparat prèviament
al Patronato, en les quals hi havia expressions com “Al·
leluia” i que va tindre continuïtat la setmana després amb
el repartiment de les Mones.
El 27 de maig 26 xiquets van rebre la Primera Comunió i
la setmana següent van participar activament en la processó del Corpus.
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Amb l’objectiu de sensibilitzar la comunitat parroquial en els projectes de Càrites Diocesana estem
col·laborant des del mes de setembre de 2017 en
el programa de Cooperació Fraterna Internacional
mitjançant la venda de productes de Comerç Just.
Aquesta acció es duu a terme amb la col·laboració
de l’equip de voluntaris que atén el monestir rupestre tots
els diumenges en horari d’11h a 13.30 h.
En la sessió de catequesi del divendres 16 de febrer, la
directora de Càrites Parroquial va explicar als xiquets i
xiquetes de 1r i 2n curs “Què és Càrites” i a continuació
cada grup va treballar amb el seu catequista una activitat
de la Guia didàctica per a xiquets de la Campanya Institucional 2017-2018.
S’han dut a terme dues campanyes de recollida de roba,
sabates i complements en els mesos d’octubre i maig, a
més de la recollida permanent en el contenidor de Càrites
que es troba en el carrer Pío XII. La finalitat, com a projecte de Càrites, és generar llocs de treball per a persones
en risc d’exclusió social, i finalitzat el seu itinerari acompanyar-les en la cerca activa per a la seua incorporació en

el mercat laboral ordinari. Durant el segon semestre de
l’any 2017 i el primer semestre de l’any 2018 la quantitat
total recollida de roba, calçat i complements ha sigut de
5.016 quilos.
Com tots els anys també hem realitzat, en el mes de març
de 2108, una campanya de recollida de productes d’higiene personal i aliments (sucre i cacau) per als xiquets
acollits en la Llar del Xiquet Jesús.
L’equip de Càrites de la nostra parròquia al costat dels
equips de les parròquies de l’Arxiprestat “Verge d’Agres”
hem compartit durant el curs 2017/2018 els següents
moments d’oració, activitats i formació:
- El dimecres 29 de novembre vam tenir l’oració d’inici de
curs amb el lema “El teu compromís millora el món” ja
que el 30 de novembre se celebra el dia del voluntariat.
- En el Patronat va tenir lloc el dilluns 18 de desembre la
presentació de la campanya institucional de Càrites per
al curs 2017/2018.
- Amb la participació de la coordinadora de Càrites de la
Rectoria vam tenir dues sessions de formació per a tots
els equips de les parròquies de l’Arxiprestat. Utilitzem
els materials de Càrites Diocesana “Instruments en les
seues mans”. Aquestes sessions es van desenvolupar a
Alfafara el dimarts 16 de gener i a Beneixama el dimarts 13 de març
- La preparació de la campanya del Dia de Caridad va tenir lloc durant el mes d’abril. El 13 de juny de 2018,
festivitat de Corpus Christi, celebrem el Dia de Caritat.
A més de les accions dutes a terme cada mes, la parròquia a través de Càrites pretén sensibilitzar la comunitat
cristiana amb accions concretes com la participació en
l’Eucaristia del segon diumenge de cada mes i, de manera
especial, en Nadal i Corpus.
Al costat de l’equip de Pastoral de la Salut i els ministres/
as de la Comunió l’equip de Càrites atén i acompanya les
persones majors i malaltes que desitgen assistir a la celebració de l’Eucaristia i processó de torxes el dia de la fes-

El dissabte 26 de maig de
2018 va tenir lloc en les
Escoles San José-Jesuïtes
de València una celebració molt especial, la IV
Trobada Diocesana amb
el lema “Un sol cor”. Van
assistir al mateix 1.200
voluntaris de tota la Diòcesi. Càrites Diocesana de
València, com a expressió
del ministeri de la caritat
de la comunitat cristiana,
inspirat en l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església vol
animar el compromís per les persones més empobrides i
excloses i afavorir la fraternitat humana a fi que es mostre, amb obres i paraules, a l’amor de Crist. Amb aquesta
finalitat, Càrites organitza cada cinc anys una Trobada Diocesana, mitjançant la qual pretén:
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ta de la Verge de Lorda, en
el qual se celebra el dia
del malalt. De la mateixa
manera col·labora en l’organització de la processó
del combregar de malalts
el segon diumenge de
Pasqua.

- Reconèixer la tasca gratuïta i compromesa del voluntariat que fa visible l’acció social de l’església atenta a les
persones més vulnerables i excloses de la societat.
- Generar un espai de trobada des del compartir fratern
que fomente la comunió entre les Càrites parroquials,
reforce el nostre sentit de pertinença i anime el nostre
compromís.
- Aprofundir en la caritat des de la dimensió eclesial,
evangelitzadora, profètica, universal, la qual cosa suposa la implicació de tota la comunitat i de cadascun dels
seus components.
- Traçar les línies d’acció de Càrites en la diòcesi per als
pròxims anys.
“Vosaltres sou el motor de l’Església que organitza l’amor.
Vosaltres marqueu el pas perquè l’Església estiga cada dia
en el món. Vosaltres ajudeu als altres a canviar el curs de la
pròpia vida. Sou la sal, el llevat i la llum. Oferiu un far d’esperança als necessitats”.
(Papa Francisco, assemblea general de Càrites
Internationalis, 2015)
Finalitzava el curs el dimecres 20 de juny de 2018 en l’ermita de la Mare de Déu del Carmen de la Canyada amb
una trobada festiva de totes les Càrites parroquials de
l’Arxiprestat.
Molt bones festes de Sant Blai 2019!.
Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora - Bocairent
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PEÑA TAURINA ESPLÁ
DE BOCAIRENT
T

odos los años, en el espacio concedido a la peña Esplá en el programa de fiestas de San Blas, hacemos
referencia a lo que taurinamente ha sucedido en el
entorno de nuestra plaza de toros, en el pueblo o en lo
que involucre a los componentes de la peña, de una o de
otra manera.
El 2018 ha sido el año en que la plaza de toros cumplía
su 175 aniversario, el Ayuntamiento constituyó un grupo
de personas para trabajar en un programa de actos que
festejara dicha efeméride; de dicho programa, a la peña
se le adjudicaron los siguientes actos: la realización de un
festival taurino de primer nivel, un concierto de pasodobles taurinos, la programación de unas clases prácticas a
cargo de la Escuela Taurina de Valencia, un encuentro con
los representantes de las plazas de toros más antiguas
de España, concluyendo nuestro trabajo con la ampliación
del libro ya editado por D. Enrique Amat, que recoge todo
lo ocurrido en relación a la plaza de toros desde que se
publicó el mismo hasta estos momentos; y que se dará a
conocer al público antes de que acabe el año.
Nos felicitamos porqué todos los actos que la peña ha
desarrollado han sido un éxito, si bien el festival taurino
fue una explosión en asistencia al espectáculo, tanto local
como de gente de otros pueblos; llegándose a colocar el
cartel de NO HAY BILLETES. Nunca antes en la historia de
la plaza había ocurrido algo así, tenemos que reseñar que
nada de esto hubiera sido posible sin la programación
de Tauroemoción, que se volcó totalmente en este acto y
desde aquí damos las gracias a Alberto García, gerente de
esta empresa, así como a los participantes en el festival:
Cayetano, López Simón, Román, Jesús Chover y el rejoneador Andy Cartajena, ya que en las fechas que se programó
el festival es difícil que quieran actuar estas figuras.
En Agosto se celebró el concierto y las clases prácticas de
la Escuela Taurina de Valencia, y ya en el mes de Octubre,
el encuentro de plazas antiguas, con una asistencia más
que aceptable en ambos actos.
En nuestra pincelada taurina, y en honor al 175 aniversario de nuestra plaza, definimos la plaza de toros como
el lugar cerrado para correrse y lidiar toros. En principio
fue la plaza principal de la población, que se acondicionaba para festejos taurinos. Su forma era generalmente
cuadrada. Más tarde sería octogonal y por último circular,
construida exclusivamente para espectáculos taurinos. En
cuanto a su estructura, las plazas de toros tienen un esquema parecido al de un anfiteatro romano.
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La plaza, circo, coso, liza, palenque o palestra, tiene en su
centro la zona donde se lidian los toros, conocido como
anillo, arena, cerco, redondel o ruedo, la zona donde está
la gente se denomina tendido. Las plazas quedan encuadradas de tal manera que a la hora de la corrida las localidades quedan definidas en sol, sol y sombra, y sombra.

