
La otra cara de la moneda... La panorámica de Bo-
cairent vista desde la parte occidental, siempre tiene 
como aliciente el telón de fondo de la Sierra Mariola, 
la de las leyendas y sus hierbas medicinales, la que, 
como en el Himno a Bocairent, “des de lluny ens fa 
somiar”.



associacions 
i entitats

Blai Vanyó
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Anuari 
ASSOCIACIÓ UNIÓ 
MUSICAL Bocairent

Amb aquestes paraules carregades de tanta raó volem 
encetar el nostre recorregut al llarg de les activitats que 
la nostra associació ha realitzat aquest any. 

Com tot els anys la temporada musical comença amb la 
nostra especial festa a Santa Cecília. Com tots ja saben, 
al mes de novembre, els músics tenim tots els anys una 
cita amb la “santeta”. És la nostra festa, en la qual fem un 
seguit d’actes festius i musicals per a la seua celebració. 
Aquest any va tindre la gran satisfacció de ser Clavari En 
Daniel López Herrero, qui ha estat músic des de l’any 
1988 amb el seu instrument, el trombó. 

També cal destacar en aquestes dates l’entrada a la ban-
da de nous músics, en aquest cas de Maria Cabanes 
Sanchis, Sergio Silvestre Asensio i Jordi Sanjuán Silves-
tre, els quals han donat aquest pas amb una gran il·lusió 
per entrar a formar part de la nostra associació.

Després de dos caps de setmana intensos de molta fes-
ta, passacarrers, dinars, sopars, desfilades... cal no dei-
xar de banda un dels actes més importants per als mú-
sics, el Concert. El dissabte 27 de novembre la banda va 
realitzar el seu concert a Santa Cecília al Teatre Avenida 
on es van interpretar obres com: “Flashing winds”, “Sin-
fonia nobilíssima”, Castelo do inferno”, “Nostradamus” i 
“The year of the dragon”.

Després de celebrar la nostra festa va arribar el Concert 
Fester on la banda interpreta pasdobles, marxes mores i 
cristianes dedicades a les diferents filaes i capitans, així 
com també a la Junta de Festes i a la pròpia Associació 
Unió Musical Bocairent. Les peces van ser interpretades 
per la banda i dirigides pel director titular, En José Vi-
cente Moltó Garcia, i pels compositors d’algunes de les 
peces interpretades com és el cas de Damián Molina, 
Juan Calatayud, Javi Molina, José R. Pacual Vilaplana, 

“En veritat, si no fóra per la música, sí hauria més raons per tornar-se boig”. 
Piotr ilitx txaikovski
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Rafael Mullor Grau, Saül Gómez i Ramon Garcia i Soler. 
El concert estava integrat per les següents peces: “Ca-
pità Marroquí”, “Xelo”, “Miguel, capità granaders 2011”, 
“Bekir-Mariola”, “Pepet”, “Abraham”, “Borjos”, “Quebran-
tà”, “Paco Jover”, “Isaac” i “De Capeta i polaina”.

El 16 d’abril vam realitzar al pavelló d’esports el Concert 
de Primavera. Enguany el concert tenia per lema “La mú-
sica unió de cultures”. Per a la celebració del concert 
vam comptar, i alhora col·laborar, amb l’ONG “Escoles 
Solidàries”. Dins del recinte del concert l’ong es va encar-
regar de montar un reportatge fotogràfic amb materials 
on es veia reflexat el treball d’aquests voluntaris en terres 
guatemateques. A més, per finalitzar es va passar una 
projecció del treball fet per l’ONG, després de la interpre-
tació de les següents peces: “Danzón nº 2”, “El Arca de 
Noé”, “Huapango” i “Libertadores”.

Al mes de juliol l’associació va tindre una cita amb la 
sarsuela. El dissabte 23 la banda va realitzar un concert 
dedicat a la música de Sarsuela, que malgrat les incle-
mències de l’oratge, va ser un èxit absolut. La banda va 
comptar amb la col·laboració del ballet d’Elena Tudela, 
amb el tenor Joan Carles Blanquer i la soprano Maria 
Such. A l’espectacle realitzat per l’Associació i els seus 

col·laboradors vam poder escoltar fragments de peces 
com “Luisa Fernanda”, “La Verbena de la Paloma”, “ La 
canción del olvido”, “El barberillo de Lavapiés”, “Doña 
Francisquita”, “El Caserío”, “La tabernera del puerto”, “La 
boda de Luis Alonso”, “Agua, azucarillos y aguardiente” i 
“Gigantes y cabezudos”.

L’associació també ha col·laborat, com tots els anys, en 
les festes i tradicions de Bocairent. Ha participat en les 
festes d’estiu a Sant Agustí, en la Fireta d’Artesania i Tra-
dicions, en les festes de Moros i Cristians i les festes dels 
diferents barris com la Santa Creu, entre d’altres.
No cal oblidar tampoc les eixides que la banda ha fet a 
diversos pobles per tocar a les seues festes, Crevillent, 
Iecla, Banyeres, Alcoi, Xixona, Cocentaina, Muro, Onti-
nyent,...

Convidem a tot el poble de Bocairent a gaudir amb tots 
nosaltres de la música!
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SOCIETAT MUSICAL 
VILA DE BOCAIRENT

L’habitual repàs anual a la nostra activitat que suposa 
aquest espai del programa de festes 2012 ha de co-
mençar per on ho vam deixar l’any passat. Ací disposem 
d’un lloc immillorable per deixar constància del camí que 
anem recorrent, al temps que és una finestra al poble per 
mostrar el que fem.

Així doncs, la darrera crònica que els vam oferir acabava 
en la celebració de la festa a Santa Cecília del 2010, de la 
qual destaquem la satisfacció que ens va produir la bona 
acceptació del concert, al qual havíem dedicat un gran 
esforç. Hi va participar la soprano Cristina Martínez i el 
baríton Ted Lanaras. Després del concert i de l’habitual 
seguit d’actes de la festa a la nostra patrona va arribar el 
concert de Nadal, que va tenir lloc el 26 de desembre al 
Teatre Avenida.

Ja entrats en el 2011 vam participar en la Campanya 
d’Intercanvis Musicals que patrocina l’Institut Valencià de 
la Música junt amb la Societat Musical Aitana de Confri-
des (Alacant). Fins allà que vam anar, on vam oferir un 
concert les dues bandes, i on ens van acollir magnífi-
cament. Hem de dir que tenim bona relació amb alguns 

dels components d’aquella societat musical (des d’aquell 
dia amb tots ells) i per això el fet de compartir un escenari  
i una vesprada de juny va ser molt positiu per a nosaltres.

Va arribar de ple l’estiu i amb ell la preparació del concert 
fester del Panellet de la Junta de Festes. El 31 de juliol va 
tindre lloc a la Plaça de Bous, i estem segurs que vam 
disfrutar tant els músics com els assistents. Vam tenir 
unes col·laboracions fantàstiques per part d’alguns mú-
sics de L’Aljub i del ballet d’Esther Balsalobre que, amb 
una selecció d’obres que creguem encertada. Tot plegat  
va donar com a resultat un concert d’una qualitat més 
que acceptable.

Després arribarien les entrades i desfiles de les festes 
d’estiu, i amb el final de les vacances, la posada en mar-
xa de nou de l’escola i el ritme habitual dels assajos. 

Paral·lelament a l’activitat de la banda de música trans-
corren les activitats de l’escola, de les quals destaquem 
les audicions de Nadal i Fi de Curs, vesprades de nervis 
i ansietats, però que sempre ens deixen un bon gust de 
boca a nosaltres i als alumnes. 
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D’altra banda, el passat any 2011 hem millorat la de-
pendència municipal que utilitzem com a seu gràcies a 
una subvenció de la Diputació de València, que va ser 
gestionada per l’Ajuntament de Bocairent. Els treballs de 
millora s’han efectuat a la coberta i a la façana, i també 
s’han substituït les finestres que faltaven, i s’han condi-
cionat els espais interiors que encara ho necessitaven. 
Així, amb les millores dels darrers anys podem donar per 
finalitzada l’adequació del local.
 
I com sempre ocorre, quan es redacten estes línies, es-
tem immersos de ple en la preparació de la festa a San-
ta Cecília. Estem organitzant l’entrada oficial a la banda 
de Teudiselo Castelló, David Castelló i Alma González, 
l’arreplegada de la Santa de casa de Susana Pérez per 
traslladar-la fins a Ontinyent, ja que el nou músic de l’any 
és Miguel Hoyos, músic de la nostra banda però resident 
a Ontinyent. La missa, les menjades de germanor, els 
actes amb els socis, i per suposat, el concert, que cada 
any intentem superar i millorar.

I tot açò, un any que té l’al·licient especial de ser el 15é 
aniversari de la formació de la nostra banda de músi-
ca. Evidentment és un aniversari discret, que sobretot se 
celebrarà entre els músics i socis de la nostra societat 
musical, però que per a nosaltres significa molt.  És un 
fet que hui ja la majoria dels components de la banda 
provenen de l’escola de música i aquell projecte inicial 
d’una banda ja és un fet que roda gairebé sol.

I dic “quasibé sol” perquè és innegable la feina que es 
fa des de la junta directiva de la Societat Musical.  L’any 
2011 hem tingut eleccions i ara tenim una junta renova-
da amb gent molt jove de la banda, però al temps molt 
preparada i amb ganes de treballar i  modelar  la nostra 
societat. Estem orgullosos perquè vegem com esta nova 
generació de la nostra banda l’estima tant com la prime-
ra, i buscarà polir-la i millorar-la. 

És tremendament gratificant veure com el que uns pocs 
vam començar amb tanta il·lusió, altres ho van a continu-
ar amb la mateixa o més.

Bones festes!

Loreto BeLda

Presidenta
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L’ALJUB al 
XII Festival Internacional 
de Música i Dansa de la 
Comunitat Valenciana

El passat  25 d’agost es va celebrar a la Plaça de la Mare 
de Déu de València, la XII Edició de la Gala del Festival In-
ternacional de Folklore de la Comunitat Valenciana, orga-
nitzat per la Federació de Folklore de la C. Valenciana. A 
esta gala va estar convidat enguany el Grup de Xirimiters 
i Tabaleters l’Aljub, perquè realitzara l’obertura de la gala. 
I així ho vam fer, acompanyats per la soprano Cristina 
Martínez Garzón i pel grup de metall de l’Associació Unió 
Musical Bocairent. 

Amb una plaça de la Mare de Déu plena de gom a gom 
i a un escenari excepcional (davant la porta dels Apòs-
tols de la Catedral de València i al fons el Micalet), a les 
22.30 començà la gala, amb la nostra actuació. Dirigits 
pel nostre director, Jordi Sempere Azorin, interpretàrem 
en primer lloc la famfàrria “Un terròs d’argent” (José Ra-
fael Pascual Vilaplana). Després, pujaren a l’escenari els 
membres del grup de metalls de l’Associació Unió Musi-

cal Bocairent, per a la interpretació de les altres dues pe-
çes. En segon lloc, interpretàrem amb el metall, la marxa 
mora composada per a ballet “Dimní” (Saül Gómez) i en 
últim lloc, amb la col·laboració de la soprano Cristina 
Martínez Garzón interpretàrem “Bekirent Fanfarria” (José 
Rafael Pascual Vilaplana). 

Al remat, una magnífica ovació va posar el coronament 
a un concert important per a la història del nostre grup. 
Com en tantes altres ocasions, vam comptar amb la in-
estimable col.laboració dels amics de l’Associació Unió 
Musical Bocairent. Després, un improvisat sopar a les 
portes de la Catedral, van donar continuïtat a la gala, 
amb les actuacions dels grups: Armenia Barekamutyun 
Dance Ensemble (Armenia), Sol Argentino (Argentina), 
Folk Ensemble “Radzimichy” (Bielorrusia), Ballet Folclóri-
co Farallones de Cali (Colombia) i Grup de Danses de la 
Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.
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Però si esta actuació ha estat un magnífic colofó a un 
2011 intens d’activitat per al nostre grup, no menys im-
portants han estat la resta de concerts, actuacions i in-
tercanvis amb altres colles, que han suposat una primera 
part de l’any amb molta activitat per a l’Aljub, de la qual 
volem destacar-ne algunes d’elles:

Dissabte 4 de juny: Cercavila i concert a la Plaça de l’Es-
glésia de Quart de Poblet, en el marc de les Festes de 
Sant Onofre. Convidats per la Colla de Tabals i Dolçaines 
“Va de bò” de Quart de Poblet, al passacarrer i al concert 
posterior (després d’un sopar de germanor a la plaça), 
hi participà el grup amfitrió, a més de la Colla de Tabal 
i Dolçaina Santa Creu “Tirant de Canya” de València i el 
Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent.

Diumenge 26 de juny: a les 18.30 h. al Centre d’Interpre-
tació Turística de Bocairent, els/les alumnes de l’Escola 
de Dolçaina i Tabal de l’Aljub, van oferir l’audició de final 
de curs. A la primera part de l’audició, actuaren els alum-

nes de dolçaina, acompanyats pels seus professors (Eva 
Castelló i Ximo Albero), per nivells: iniciació, segon, se-
gon avançat, avançats i perfeccionament. Després actu-
aren els alumnes de tabal i percussió, acompanyats pel 
seu professor (Jordi Sempere) i finalment els membres 
del grup l’Aljub, oferiren al públic la interpretació d’Un ter-
ròs d’argent (José R.Pascual). Tot seguit hi va haver un 
xicotet descans, durant el qual es va oferir al públic un 
refresc. Per acabar la vesprada, es va projectar l’audiovi-
sual “Dolçaina: del carrer  a l’aula”, de Ruben Soler. Amb 
el seu tercer any de funcionament, i més de vint alumnes, 
l’escola de l’Aljub comença a consolidar-se i a ser un re-
ferent obligatori per al planter de l’Aljub.

Diumenge 17 de juliol: va tindre lloc el Concert d’Estiu 
de l’Aljub, emmarcat a la campanya “Retrobem la nostra 
música” que impulsa cada any la Diputació de València. 
El concert d’enguany va tindre un format diferent a l’ha-

bitual, ja que es va plantejar com un intercanvi amb al-
tres colles veines, per a la qual cosa. Així vam convidar 
a participar al concert a les colles “La Pedrera” d’Albaida 
(dirigida pel bocairentí Joan A. Martínez) i “El Brassal” de 
Banyeres de Mariola (dirigida per l’ontinyentí German Es-
tevez), a més dels Xirimiters i Tabaleters de l’Aljub (dirigits 
per l’alcoià Jordi Sempere Azorin). Amb un repertori molt 
divers i variat, presentat per Yaiza Mª Santonja Francés, 
la Plaça de l’Ajuntament, estava plena de gom a gom, 
per gaudir d’este Concert d’Estiu de 2011. La colla “La 
Pedrera”, va interpretar el pasdoble José Ángel Guirao, 
la marxa cristiana “Molí de Lluna” i l’obra en tres parts 
d’Antonio de la Asunción: “Nit de Bruixes” (Al caure la 
mitjanit – Sortilegi – Aquelarre). “El Brassal” de Banyeres 
de Mariola, va interpretar: “Peris” (P.D.), “Germanies-La 
Contenda”, “Jaume Doménech” (P.D.) i “Xafiguem” (ba-
llet).

Per tancar el concert, l’Aljub va oferir el seu repertori: “Un 
terròs d’argent” (obertura), “Raïm i fusta”, “Manises” (Ter-

ra-Aigua-Foc). Una vesprada musical molt entretinguda 
per al públic que omplia la plaça, que va concloure amb 
un sopar de germanor de les tres colles participants i 
amb l’obsequi d’uns detalls a les dues colles convidades.

A més a més, ha estat un any molt intens pel que fa 
a actuacions, amb entrades de moros i cristians, pro-
cessons, cercaviles, passacarrers, ..... tot això, unit als 
concerts i intercanvis, ha propiciat moltes experiències 
i vivències per als membres del grup. Ara, comença la 
planificació del 2012, un any esperem que tan intens i 
fructífer com el 2011.

Bones festes de Sant Blai 2012 a tothom!.

Xavi PascuaL i soLer

Vice-President
Percussionista
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Memòria curs 2010-2011
CEIP LLUÍS VIVES

Al CEIP Lluís Vives es realitzen moltes activitats comple-
mentàries al llarg de tot el curs entre les quals cal des-
tacar:

-  Festa de Benvinguda: se celebrà al pati del col.legi. 
es presentaren els diferents nivells educatius, alumnat 
nou i  professorat.  S’acabà l’acte cantant una cançó 
que feia referència al nostre centre.

-  Celebració del “9 d’Octubre”. Correllengua. Després 
de rebre  la flama del Correllengua, va fer l’entrada el 
gegant que representava el rei En Jaume a qui se li va 
fer un xicotet homenatge.

-  El centre ha participat en la  Mostra de Titelles de la 
Vall d’Albaida i ha assistit a la representació en el Tea-
tre Avenida de l’obra: ”Tres somos tres” de Papalote. 

-  Concurs literari Premi Sambori.

-  Concursos locals: 
- III Concurs de dibuix escolar de Festes de Sant 

Agustí”.
- Concurs de dibuix de Festes de Moros i Cristians.
- Concurs  de cal·ligrames. 
- Concurs del Dia de la Dona Treballadora. 

-  Participació en el joc d’investigació sobre temes rela-
cionats amb el nostre poble: “El Acullijuego“, organit-
zat  per l’Associació Aculliber.

-  Festival Nadalenc i altres activitats relacionades amb 
Nadal. 

-  Celebració del dia de la Pau. Es va elaborar un mural, 
es va cantar una cançó al·lusiva a la pau i es van sol-
tar coloms al pati del col·legi.

-  Activitats relacionades amb les festes de Moros i 
Cristians. Es  realitza tots els anys  un projecte de 
festes on es repassen: les comparses, els actes, la 
vestimenta, així  com totes les característiques pròpi-
es de la festa. Finalment es conclou amb una desfi-
lada i el repartiment, per part de l’AMPA, de timonet i 
pastetes. 

 -  Teatre en anglés,  “La volta al món en 80 dies”, i per 
als més menuts, “Musiqueries” de Dani Miquel, patro-
cinats pel SARC i l’Ajuntament de Bocairent.

-  IV Jornades de salut escolar: la masticació.  
On es van impartir: tallers, xarrades, audiovisuals, 
pel·lícules, balls, caminates... Tot per tal d’inculcar a 
l’alumnat una vida més saludable. 

- Visita als bombers d’Ontinyent per part dels alumnes 
de 6é amb la col·laboració de l’AMPA i Caixa Onti-
nyent. 

- Visita a la Biblioteca Municipal per fer animació lec-
tora, conéixer el funcionament de la biblioteca i els 
arxius municipals.

- Activitats de final de curs.
 On es van realitzar activitats com: circuits d’educa-

ció vial, jocs d’aigua, excursions, pel·lícules, visites a 
institucions i museus del poble, audicions musicals.... 
L’acte va finalitzar amb l’acomiadament de l’alumnat 
de 6é al Teatre Avenida. 

- Sopar organitzat per AMPA i projecció de la memòria 
escolar audiovisual al pati del Col·legi.
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INSTITUT D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA (IES) Bocairent

Amb la satisfacció d’estar immersos en un nou curs aca-
dèmic, és un plaer per al claustre de professors 
de l’Institut d’Educació Secundària de Bocairent 
escriure aquestes línies, la redacció de les quals 
tan amablement ens ha oferit la Junta de Festes 
de Sant Blai.

Corren temps difícils per als docents valencians, 
però des d’aquest institut, continuem afrontant 
la nostra tasca diària amb la mateixa il·lusió de 
sempre. I també amb satisfacció. Amb la satis-
facció dels que saben que estan fent una bona 
feina. I és que ser professor no implica solament 
el fet d’entrar cada dia a l’aula i començar a parlar 
de Matemàtiques, Biologia, Història o Llatí. Ser 
professor també implica donar als vostres fills 
una educació en valors. I els docents d’aquest 
institut tenim aquest concepte molt clar.

Ja siga des d’un Projecte de Formació en Cen-
tre, des d’un Grup de Treball o des de la mateixa 
Comissió de Coordinació Pedagògica, la nostra 
feina no queda mai reduïda al simple ensenya-
ment dels continguts de les nostres matèries. 
Anem més enllà. I per això, cada any li donem 
una importància cabdal a la commemoració i 
celebració de dates tan importants com el Dia 
Internacional de Lluita contra la Violència de Gè-
nere, el Dia Internacional de la Pau, el Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora i tot un seguit 
d’altres fites de les quals considerem necessari 
remarcar la seua importància al llarg de casa 
curs acadèmic.

Amb l’educació no es pot jugar. El nostre objec-
tiu com a docents no pot quedar mai simplificat 
al fet d’impartir el corresponent temari. L’educa-
ció secundària que oferim al nostre institut és 
una educació en el seu sentit més ampli: una 
educació que dota els vostres fills de les millors 
ferramentes perquè el dia de demà puguen desenvolu-
par-se el més àgilment possible des del punt de vista 
purament acadèmic, però també una educació des de 
la qual intentem, dia rere dia, formar persones de veritat. 
Amb uns valors ben arrelats i una forma de mirar el món 
diferent. 

Podeu estar ben segurs que, en els anys vinents, aquest 
compromís no anem a canviar-lo. Perquè es un compro-
mís amb tot el poble de Bocairent i del qual tot el claustre 
d’aquest centre s’enorgulleix. En un futur correrem la sort 
d’afrontar millors o pitjors temps. Però la nostra vocació 
docent sempre es mostrarà forta i decidida a oferir el 
millor de nosaltres mateixos per tal que la formació dels 
vostres fills continue sent òptima. 

Per acabar aquest escrit, ens agradaria fer un aclariment 

en referència a una sèrie de rumors que estan circulant 
al voltant del poble i causant certa intranquil·litat tant als 
pares com als alumnes. Eixos rumors fan referència a la 
situació dels nostres cursos de Batxillerat. Podeu estar 
tranquils. El nostre institut seguirà oferint la possibilitat 
de cursar Batxillerat l’any que ve i l’altre i l’altre i l’altre i 
l’altre…Us ho garantim.

Que passeu tots unes bones festes.

Claustre de Professors 
de l’Institut d’Educació Secundària de Bocairent
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MUSEU PALEONTOLÒGIC 
DE BOCAIRENT,
altre somni fet realitat

Quan es publique este article al programa de les festes 
de Moros i Cristians de Bocairent en honor al nostre Pa-
tró Sant Blai, segurament la nostra associació ja haurà 
inaugurat o estarà a punt d’inaugurar el que serà el Mu-
seu Paleontològic de Bocairent.

Llarg ha sigut el camí fins a fer realitat el gran repte que 
teníem plantejat i anàvem perseguint des de la nostra 
fundació a l’any 2003.

Vàries han sigut les seus i locals que hem tingut durant 
estos 8 anys passats, però per fi a l’any 2010 l’Ajunta-
ment ens va cedir un local que s’acoplava pefectament a 
les nostres necessitats per a poder organitzar el Museu 
que tots els socis del Grup desitjàvem i que, naturalment, 
es mereix Bocairent.

Després de les reformes efectuades en el local durant 
el mes de juliol de 2011, a l’agost ho van deixar tot a 
punt. Vitrines de taula i paret al seu lloc, cartells col.lo-
cats, etc.... 

A partir de setembre, els membres de la junta i socis col.
laboradors es reuníem cada divendres i també dissabtes 
per començar a portar fòssils al local i anar col.locant-los 
a les vitrines corresponents fins deixar-ho tot a punt per a 
participar en la nostra exposició a la VI MOSTRA ANUAL 
D’ARTESANIA I TRADICIONS celebrada els dies 15 i 16 
d’octubre de 2011. 

Després sols ens quedava ultimar els detalls definitius 
per a l’esperada inauguració del Museu.

Des de la junta directiva i tots els socis del Grup volem 
agrair a l’Ajuntament la col.laboració rebuda, i el que es-
perem és que este Museu siga altre granet d’arena que 
contribuisca a augmentar l’oferta cultural que ofereix Bo-
cairent.

Sense dubte, altre somni fet realitat.

Francisco-Jorge nadaL giL
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ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA 
BOCAIRENT (AFB)

L’Associació Fotogràfica Bocairent en l’actualitat ha reno-
vat la Junta i aquesta es la composició:

- President: Ricard Ferre
- Vicepresident: Mariano Gil
- Secretari: Blai Vanyó
- Tresorer: Blai Pascual
- Vocals: José A. Bernat Bacete, Juan Sanz Ferre,  
 Lucia Hernàndez i Vicente Muñoz.

La seua seu es troba en una de les dependències del 
M.I. Ajuntament situat al C/ Joan de Joanes. El nombre 
de components va augmentant,i podem dir que l’AFB té 
més gent de la comarca que del poble.

Al llarg de l’any 2010 (setembre-desembre) i 2011 (gener-
agost) ha realitzat les següents activitats:

El 10 de setembre de 2010 a la Sala d’Exposicions “Joan 
de Joanes” es va impartir una conferència sobre foto-
grafia i composició  amb la projecció de quatre audiovi-
suals, a càrrec del prestigiós fotògraf En José Benito Ruiz. 

25 de setembre: 1ª KDD intercomarcal en Carríco-
la. És una concentració de fotògrafs a nivell comarcal. A 
Carrícola es fa un itinerari fotogràfic,un dinar de germa-
nor i una desfilada de difresses. Més endavant es fa fer 
una exposició fotogràfica.

Visita a la Manga del Mar Menor els dies 13 i 14 de 
novembre i nova visita els dies 2 i 3 d’abril. Vàrem per-
noctar en un hotel de los Alcázares i vam visitar El Parque 
natural de Calblanque, Les mines de la Unión ,les salines 
de San Pedro del Pinatar i els voltants del Mar Menor.

Durant el mesos d’octubre, novembre i desembre es va-
ren realitzar tres conferències-col·loqui, sobre Dis-
seny Gràfic, Revelat RAW i Photoshop, així com un curs 
d’iniciació a la fotografia. Conferències a càrrec del fo-
tògraf i dissenyador gràfic professional Enric Pont, Juan 
Álvarez de Dios i Blai Pascual.

Visita a l’Espai Cultural “El Filaner & Factoria  d’Art“ el 
12 de desembre de 2010.

El dia de la Publicació es va organitzar una KDD foto-
gràfica a Bocairent amb el lema: ”Amics de la càmera”.
Un nombre elevat de fotògrafs es varen concentrar a Bo-
cairent per a captar amb les càmeres detalls del dia de 
la Publicació. En la web de l’Associació Fotogràfica hi ha 
una mostra de fotos d’eixe dia.

Exposició Fotogràfica de la 2a Mostra de Festes de 
Moros i Cristians (1 d’abril de 2011). El divendres 1 
d’abril es va inaugurar una mostra fotogràfica sobre les 
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festes del 2011. També es va projec-
tar un audiovisual de temàtica festera. 
L’exposició va estar oberta fins al 10 
d’abril.

Exposició Fotogràfica al Mar Me-
nor del 15 al 24 d’abril. El 15 d’abril 
es va inaugurar al “Salón del Club de 
Regatas de Los Urrutias” una mostra 
fotogràfica a càrrec dels membres de 
l’AFB que varen estar visitant la zona 
del Mar Menor. Es va projectar un au-
diovisual i en la premsa i TV de la zona 
van fer referència a l’exposició.

El dissabte 28 de maig de 2011. Eixida 
a Les Lagunes de Ruidera i embassa-
ment de Peñarroya.

Del 20 al 29 de maig, a la Sala Joan de 
Joanes de Bocairent, varen exposar la 
mostra fotogràfica feta al Mar Menor.

Exposició d’Estiu. Del 23 al 28 
d’agost a la sala d’exposicions, situada 
als baixos del M.I. Ajuntament. Durant 
les nits de danses va estar oberta una 
exposició fotogràfica de temàtica vari-
ada.

L’Associació Fotogràfica Bocairent 
cada diumenge de matí, alguns dis-
sabtes i altres dies organitza eixides. 
Per a participar-hi cal contactar prèvi-
ament amb l’associació mitjançant el 
web de l’AFB. Aquestes eixides són 
molt didàctiques perquè es genera 
un ric intercanvi d’idees i experiències 
per tal d’elaborar una bona foto. Les 
eixides acaben amb el típic esmorzar 
on es fa un col·loqui de les tècniques 
fotogràfiques utilitzades. El bon ambi-
ent que hi ha entre tots, i els llocs triats 
per a les eixides, propicien un dia me-
ravellós. També fem eixides nocturnes 
per a fotografiar les estreles i altres ele-
ments del paisatge, per a els quals uti-
litzem els trípodes i les llentarnes per a 
il·luminar detalls que volem fotografiar. 
És una passada fer una foto nocturna 
en la quietud de la nit!

Si vols conéixer-nos, formar part de 
l’associació, xerrar una estona sobre 
fotografia, col·laborar amb nosaltres, 
participar en les nostres activitats o 
resoldre algun dubte sobre fotografia, 
passa’t pel local de l’Associació (de-
pendències del M.I. Ajuntament situat 
al C/ Joan de Joanes) o envia’ns un  
e-mail a afbbocairent@gmail.com
http://www.afbocairent.net
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AGRUPACIÓ CORAL 
Bocairent

Comencem aquestes línies que la Junta de Sant Blai ens 
ha oferit escriure per al llibre de festes, amb una frase 
d’un dels millors compositors de la història de la música, 
del qual s’han celebrat molts actes musicals per com-
memorar el 2n centenari del seu naixement. Volem trans-
metre’ls les activitats que hem realitzat durant el passat 
curs: 

Al tancar aquestes línies l’any passat, els déiem que es-
tàvem preparant nou repertori per als concerts que ofe-
riríem a València i a Bocairent per Nadal. Per començar 
a entrar en ambient nadalenc, participàrem, per quart 
any consecutiu, en València el 12 de desembre, en la 
VI trobada de Nadal al Carrer, organitzada per la FECO-
COVA. Junt a vint-i-tres corals més que pertanyíem a la 
Federació de Cors participaren en aquesta edició. Com 
cada any, acabàrem cantant totes les corals juntes en la 
plaça de la Mare de Déu interpretant dos nadales uni-
versals: “Noche de Paz”, i “Adeste Fideles”. A la setmana 
següent, el dissabte 18, en l’Església Parroquial de Bo-
cairent, malgrat el fred que feia, oferírem el ja tradicional 
Concert de Nadal. Dies després, com ja és costum tam-
bé en nosaltres, visitàrem i cantarem en Bocairent per als 
malaltes de l’AFAB.

I com tots els anys, després d’unes vacances entre Na-
dal i les festes de Sant Blai, comencem a preparar nou 
repertori per a les properes actuacions que teníem.

Si hi ha alguna activitat a destacar del 
passat any 2011, és la col·laboració 
que tinguerem el 31 de maig en el ro-
datge de la pel·lícula que es va gra-
var a Bocairent en els mesos de maig 
i juny “Como estrellas fugaces”, de la 
directora Anna di Francisca, i a càrrec 
de la productora Heles Film. Es tracta 
d’una comèdia romàntica coral prota-
gonitzada per Maribel Verdú, Eduard 
Fernández i Laia Marull. Nosaltres, en 
dos grups, representem a dos corals 
en la pel·lícula. Fou una experiència in-
oblidable participar en el rodatge, amb 
un tracte molt considerat per part de 
tota l’organització, i convivint un dia 
amb molta gent  “forrada” de pacièn-
cia en el “Círculo Industrial” d’Alcoi.

A Beneixama, el 25 de juny, la Societat 
Coral de Beneixama organitzà la ter-
cera edició de “nit de boleros”. Junt a 

la Coral Mariola de Banyeres participàrem nosaltres tam-
bé. Una trobada de tres cors veïns, que omplí el claustre 
de la Fundació Elena Santonja de música coral: boleros, 
havaneres, i cançons populars, amb una qualitat i senti-
ments més que genials, on tampoc no va faltar una mica 
d’humor amb coreografies incloses.

Dues setmanes després, el 9 de juliol, participàrem a Be-
nigànim en la celebració de la XIX Trobada de Cors de la 
Vall d’Albaida, i junt a huit cors més, deixàrem molt bon 
sabor de boca a tot el públic assistent.

Els propers esdeveniments que tindrem a partir de les 
dates en què es tanca l’edició d’aquest programa seran a 
Bocairent i a València. Ara estem preparant nou repertori.  
A banda de tots aquests esdeveniments, al nostre poble 
seguim participant en la celebració d’algunes misses que 
se celeren en algunes festivitats a la Parròquia de Bocai-
rent: Dijous Sant, Sant Agustí, Puríssima i Nadal. Tot açò 
com a “Agrupació” que hi som, hem aconseguit un bon 
ambient i un nom reconegut als pobles del voltant, on 
s´ho passem tots molt bé, i que cada vegada que eixim 
a cantar fora del poble, ho fem amb molta cura i orgull, 
quan portem el nom del nostre poble, a altres, mitjançant 
el cant. Bones festes de moros i cristians.

agruPació coraL Bocairent.

Actuació de l’Agrupació Coral en el Caustre de la Fundació Elena Santonja. 
Beneixama. (25-06-2011)

“La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no hay bien 
posible i con ella, es todo hermoso”. Franz Liszt (1811-1886)
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RONDALLA BOCAIRENTINA 
de Jubilados

Dada la oportunidad que nos ofrece el pro-
grama-revista de las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Bocairent, os hacemos llegar a 
todos un repaso de las actividades de la Ron-
dalla Bocairentina de jubilados durante el año 
2010-2011.

Una vez más, este año ha resultado ser muy 
fructuoso por la gran cantidad de invitaciones 
recibidas y actuaciones llevadas a cabo.  Ini-
ciamos el curso en octubre, ofreciendo la Sta. 
Misa. Seguidamente, aprovechando la XXI 
semana socio-cultural que la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas celebró, actuamos  
transmitiendo un ambiente especial de ilusión 
y alegría  a todos los jubilados. En el Teatre Avenida ofre-
cimos un concierto interpretando diversas canciones de 
nuestro repertorio, consiguiendo sorprender al numero-
so público asistente.
La Rondalla contó con la invitación especial por parte de 
nuestro ayuntamiento para participar en  la Feria de Ar-
tesanía celebrada año tras año, comenzando así con un 
pasacalle por las principales calles del pueblo y finalizan-
do en la plaza del ayuntamiento, donde permanecimos 
un largo rato animando a todos los vecinos y cientos de 
visitantes que disfrutaban de dicha feria.

También cabe destacar, nuestra presencia el día de la 
inauguración de la Residencia del Sagrado Corazón de 
Jesús. La Consellera de Bienestar Social, Dña. Angela 
Lluch, presidió el gran acto y visitó las instalaciones. A lo 
largo del año, diversas son las visitas de nuestra rondalla 
a la Residencia y al Centro de Día de enfermos de Alzei-
mer, sobretodo en Navidad y Pascua, transmitiendo con 
nuestra música gran alegría a todos los residentes.  Son 
momentos muy dignos ya que algunos enfermos y per-
sonas de la tercera edad cantan y disfrutan con nuestra 
actuación. Y cómo olvidar el día de la inauguración del 
nuevo local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
de Bocairent, donde no podía faltar nuestra presencia 
una vez más.

Semanas más tarde, la invitación vendría por parte de 
las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, solicitando 
nuestra presencia en la plaza del ayuntamiento durante 
toda la mañana. Disfrutamos amenizando la llegada y 
dando una acogedora bienvenida a todos los peregrinos 
que desde distintos lugares de España llegaban a nu-
estro pueblo para celebrar y recordar a nuestra paisana 
Madre Piedad de la Cruz. 

Por último, la Rondalla también estuvo presente en diver-
sos festejos de las ermitas de nuestro barrio medieval. 

En la Vírgen de los Desamparados, durante la mañana, 
actuamos en la placeta de Santo Tomás, al tiempo que 
los asistentes disfrutaban del ambiente del almuerzo y 
baile. Y en el barrio de San Juan donde, como es tradici-
ón, participamos amenizando la cena, incitando  al baile 
de todos los vecinos del barrio y simpatizantes.

Y, para no perder la tradición, no podemos olvidar las 
clásicas y ya tradicionales  serenatas. Con qué alegría y 
entusiasmo preparamos las serenatas para deleitar a los 
novios y sus familiares, y conseguir con éxito sorprender 
y casi siempre emocionar a los futuros contrayentes días 
antes a su enlace.

Como novedad cabe mencionar el hecho de que por pri-
mera vez en la historia de la rondalla, una mujer ha entra-
do a formar parte en nuestro grupo. Pilar es una entusias-
ta de la música, que en su juventud perteneció a una tuna 
en su pueblo almeriense, dejando su afición a un lado 
durante muchos años para poder dedicarse por entero 
a su familia y labores. Su integración en el grupo le satis-
face, disfrutando junto a cada uno de sus integrantes de 
esta gran afición que compartimos y que, como vemos, 
permanece con el paso de los años. Desde estas líneas, 
animamos a cualquier otra mujer que se sienta atraída 
por la música, puesto que siempre será bienvenida.

La rondalla continúa con su actividad incesante. Todos 
los viernes acudimos al ensayo, dedicándole más de dos 
horas y dirigidos por su director y buen músico de ban-
durria Pepe Belda, en medio de un ambiente de amistad 
y harmonía, del cual siempre surge alguna comida, me-
rienda o cena. El motivo principal  de nuestras reuniones 
es pasarlo lo mejor posible compartiendo la misma afici-
ón: la música.

Razón tenía aquel filósofo Nietzsche: “sin la música la 
vida sería un error”.
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Associaciaó de familiars 
de malalts d’Alzheimer de 
Bocairent (AFAB)

Aquest any l’associació de familiars i amics de malalts 
d’Alzheimer de Bocairent celebrem els 10 anys d’existèn-
cia. Després de 10 anys és temps de recapitular, de mirar 
enrere i donar-nos compte de tot el que hem aconseguit 
per després mirar cap a endavant i plantejar-nos nous 
objectius. Encara ens queden moltes coses per fer. 

Des de l’any 2001 que vam començar amb l’objectiu 
principal de millorar l’atenció a les persones afectades 
per la malaltia d’Alzheimer i la vida dels seus cuidadors, 
hem aconseguit molt. El programa més important és el 
centre de dia, però hi ha altres programes com el taller 
de memòria per a malalts en fases inicials, servei d’aju-
da a domicili, fisioterapia a domicili, servei de valoracions 
neuropsicològiques, atenció als familiars, formació de 
voluntaris (enguany el curs ja va per la setena edició) i el 
programa de transport. Aquest any l’associació ha pogut 
adquirir una furgoneta pròpia financiada en part gràcies a 
les ajudes rebudes de la Fundació “la Caixa” i Bancaixa. 
En el manteniment d’aquest programa també contribuei-
xen les empreses que s’anuncien en la furgona. 

Enguany també hem comptat amb la col·laboració de 
moltes entitats que ens han ajudat a continuar endavant, 
i a les quals els hem d’agrair la seua ajuda. Aquestes 
són, entre d’altres, el club d’Atletisme Vila de Bocairent, 
els Majorals de Sant Agustí, l’associació de Balls de Saló 
de Bocairent, els grups de teatre L’Arcà de Bocairent 

i La Rosera de Banyeres de Mariola, i les entitats que 
van col·laborar en la rifa de Pasqua, i en general tota la 
societat que ens ha recolzat en la mesura de les seues 
possibilitats.

Per altre costat, aquest 2011 finalment el centre de dia 
s’ha omplit. Des que es va inaugurar a l’any 2005, han 
passat un total de 72 usuaris, però no ha sigut fins se-
tembre d’aquest any, quan s’han omplit les 20 places. 
Aprofitem l’ocasió per tornar a insistir en la importància 
d’assistir al centre de dia des dels inicis de la malaltia, ja 
que el centre està orientat a estimular als malalts per tal 
de retrassar l’avanç d’aquesta.

No obstant això, aquest ha sigut un any difícil. La situació 
econòmica actual existent en tot el país, afecta també a 
l’associació. S’han hagut de fer retalls en personal per 
poder continuar amb els serveis, i les Conselleries es de-
moren en el pagament de les subvencions, fet que ha 
generat una situació d’impagaments que esperem no es 
mantinga en el temps.

En quant als objectius per al futur, ens plantegem l’acre-
ditació del servei d’ajuda a domicili com a un servei de la 
dependència, aconseguir el reconeixement de la qualitat 
del servei, ampliar les places dels serveis ofertats i com 
no, continuar amb l’atenció especialitzada que es merei-
xen els nostres malalts.
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ASOCIACIÓN AMAS DE CASA 
TyRIUS BOCAIRENT
25 años de nuestra Asociación

Parece que fue ayer cuan-
do se planteó la creación 
de la Asociación de Amas 
de Casa Tyrius de Bocai-
rent bajo el impulso (como 
recordaba la Presidenta 
Provincial, Dña. Asunción 
Francés) de Pepita Beneyto 
y con la ayuda del entonces 
párroco, D. Vicente Agustí... 
y ya han pasado 25 años 
desde entonces.

Para conmemorarlo como 
bien merecen unas Bodas 
de Plata, se celebraron variados actos, solemnes unos, y 
espectaculares otros, como fue en este caso, el crucero 
por el Mediterráneo, en mayo, que nos permitió visitar 
y conocer Mónaco, Pisa, Roma o Nápoles y dejarnos 
impresionantes y gratos recuerdos.

El día 21 de mayo compartimos una comida de herman-
dad en el Maset de Granaders y celebramos el día de 
nuestra patrona Santa Rita participando en la Misa del 
Monestir y en el almuerzo de buñuelos y chocolate. 

La semana cultural estuvo repleta de actividades como 
la charla sobre el consumo responsable impartida por 
D. Héctor Conesa, la típica caminata a la Mitja Llegua, la 
cena y espectáculo pro-Monasterio, el curso intensivo de 
cocina por Emilio Erbi, aerobic en la piscina (con tormen-
ta incluida) o la exposición de los trabajos realizados en 
la Sala Juan de Juanes.

Los actos centrales del 25 aniversario de la Asociación 
llegaron con la misa de acción de gracias celebrada por 
nuestro cura D. Angel, y la comida en el Hotel l’Estació. 
Durante este día tuvimos el honor de estar acompaña-
das por nuestra Presidenta Provincial, el Sr. Alcalde y la 
Regidora de Serveis Socials. Todos ellos nos dedicaron 
unas palabras de felicitación y agradecimiento por este 
aniversario. 

Como colofón a esta celebración, tuvo lugar el Gran Fes-
tival de fin de curso que, como requería la ocasión, cele-
bramos en la Plaza de Toros. La velada tuvo un programa 
muy completo con actuaciones de nuestras asociadas y 
de la cantante Susana, quienes nos hicieron pasar una 
noche muy agradable. Desde aquí agradecer a todas las 
artistas su colaboración en todos estos años y, cómo no, 
al respetable público que siempre nos ha apoyado con 
sus aplausos.

La Junta Directiva que estuvo trabajando estos últimos 
cuatro años se despidió en este acto de todas las aso-
ciadas. En la asamblea de septiembre, se aprobó la 
continuidad de esta Junta, con lo que agradecemos la 
confianza depositada nuevamente en nosotras y hace-
mos patente nuestra responsabilidad e ilusión en seguir 
trabajando por esta asociación Tyrius y por nuestro Bo-
cairent. 

Uno de los momentos importantes previstos para este 
curso es la celebración del “Dia de la Dona Tyrius” el 
sábado 3 de marzo en Bocairent. Se trata de un acon-
tecimiento muy importante para nosotras en el que se 
espera la participación de muchísimas mujeres de las 
comarcas de la Costera y la Vall d’Albaida. Por descon-
tado, estáis todas invitadas y esperamos que participéis 
en dicho acto. 

Gracias a todas.

Vitol al Patró Sant Blai!

La Junta

Pepita Beneyto

Carmen Fuster

Teresa SolbesMª Fina Pérez

Teresa Asensio
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Associació de 
DONANTS DE SANG 
Una esperanza para vivir

Seguro que conoces a alguien que ha sido sometido a 
alguna transfusión sanguínea, bien sea por una de las 
muchas operaciones que se realizan en nuestro país, 
bien por algún accidente.

¿Te has parado a pensar que sucedería si no existieran 
los donantes de sangre? Miles de operaciones no po-
drían realizarse, las personas que después de una larga 
espera reciben el tan deseado órgano compatible, no 
les serviría de nada, pues sin sangre para reponer toda 
la que se pierde en la intervención, la operación sería 
un fracaso. En definitiva, esto son tan sólo dos ejem-
plos de los muchos que nos llevarían a pensar que sin 
los Donantes de Sangre nuestra esperanza de vida sería 
mucho menor.

Los donantes de sangre de Bocairent, vienen funcionan-
do ininterrumpidamente desde el año 1976. Con su cara 
más solidaria trabajan incansablemente para animar a 
todos los bocairentinos que estén en situación de poder 
donar, y de esta manera alargar la esperanza de vida de 
muchas personas.

Con un acto tan sencillo, seguro y rápido, diariamente 
se salvan muchísimas vidas. Es un acto desinteresado y 
en el que la mayor satisfacción es ayudar a mucha gente 
que no atraviesa por un buen momento de salud.

Bocairent es una de las poblaciones más solidarias, 
prueba de eso son los mas de 120 donantes que de for-
ma habitual, o algunos por primera vez acuden a donar 
sangre, cuando los servicios médicos acuden a nuestra 
población.

Desde estas líneas, los donantes de sangre también 
queremos hacer efectivo el agradecimiento al Ayunta-
miento de Bocairent por el reconocimiento que tuvo con 
esta entidad al concederle el premio 9 d’octubre 2010 
en su modalidad de entidad colectiva. Seguiremos tra-
bajando para ayudar a la gente, que carece en parte de 
uno de los bienes más preciados, la salud.

Pero ahora ya estamos casi en plena fiesta, tiempo de 
reencuentros. Desear a todos unas muy buenas fiesta, 
en especial a todos los capitanes, que las vivirán con su 
mayor esplendor y las recordarán durante toda su vida. Y 
cómo no, invitar a todo el pueblo a la próxima donación 
de sangre, que tendrá lugar a finales de marzo, pues al-
gún día puedes ser tú quien necesites de la sangre de 
un donante.

Junta LocaL de donantes de sangre
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Associació de 
JUBILATS I PENSIONISTES
‘SANT BLAI’ de Bocairent

Hace tres años que esta junta directiva 
se presentó ante el alcalde, Sr. D. José 
Vicente Ferre Domínguez, para pedirle 
que en los locales de las antiguas Escue-
las Nacionales de la calle Santa Águeda 
se instalara la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas. Después de este tiempo, el 
21 de marzo de 2011 se inauguraron es-
tas instalaciones, una vez terminadas las 
obras de adecuación.

Queremos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda la dirección del Progra-
ma de Fiestas de Moros y Cristianos 
para invitar a todos los bocairentinos y 
bocairentinas para que se apunten a la 
asociación y que disfruten de unas ins-
talaciones que se han hecho para todos 
sin excepción.

Mencionar también que aparte de todas las actividades, 
cursos y juegos que se vienen realizando durante el año 
en este centro, en la temporada de verano, por medio 
de la Concejalía de Bienestar Social se realizaron unas 
charlas con el título “El dilluns, cura’t amb salut”. 
Fueron los lunes 11, 18 y 25 de julio, 1 y 8 de agosto, 
en las que se hacía la prueba del azúcar y se tomaba la 
tensión arterial. Se habló de primeros auxilios, el azúcar y 
la tensión, la alimentación en la tercera edad y el tabaco 

y el alcohol. Esta serie de charlas fueron impartidas por 
la estudiante de medicina Lurdes Sánchez Cabanes, de 
nuestro pueblo.

También queremos hacer constar el gran apoyo que he-
mos recibido de la actual corporación municipal, ya que 
sin ella no hubiera sido posible disponer de estas magní-
ficas instalaciones.

La Junta directiva



Entitats i Associacions

80

Recordando 
actividades de los 
RADIOAFICIONADOS

El pasado año ya se comentó en éste apartado dedi-
cado a la radioafición, las muchas actividades que a 
lo largo de los ultimos años hemos llevado a cabo los 
radioaficionados de Bocairent, en algunos casos, ayu-
dados por colegas de poblacionaes cercanas.

Este año quiero dedicar éste espacio a un par de acti-
vidades, una de tema eclesiastico, y otra de tema lúdi-
co, incluso histórico.

La primera de ellas fue cuando en el año 2007 se lan-
zó un indicativo especial, con motivo de los 375 años 
del patronazgo de San Blas, cómo patrón de la villa 
de Bocairent desde el año 1632. La tarjeta que por 
éste motivo se envió a todos los radioaficionados del 
mundo que contactáron con nosotros, se reproduce 
en éste artículo.

Y no podemos olvidar, que desde el año 2006, estamos 
aireando la celebración de nuestra Mostra d’Artesania 
i Tradicions por toda España, y países vecinos. Con lo 
que logramos a parte de darnos a conocer, que ven-
gan muchos visitantes a ver de cerca nuestra bonita 
localidad, y de paso, que adquieran algún producto 
típico, alguna muestra de la artesanía local o alguno de 
los productos confeccionados manualmente.

También adjuntamos la 
tarjeta que se envió a 
quienes contactaron con 
nosotros durante la IV 
Mostra.

Lisardo – ea5BX -
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IX Festival de 
BAILES DE SALÓN

Lo primero que hay que pedir a un espectáculo es que 
capte la atención de los espectadores. En el caso que 
nos concierne jugamos con ventaja. Hay actuaciones de 
grupos locales que, por estar los artistas en el candor de 
la infancia o en la alegre etapa juvenil, tienen al público 
de familiares totalmente atentos y entregados. Es llama-
tiva la profusión de cámaras que se ponen en marcha 
para inmortalizar el momento de su actuación. Hay otros 
grupos de protagonistas mayores y otros más mayores 
en que los espectadores se muestran algo más críticos. 
Todos ellos se esfuerzan al máximo en conseguir que 
sus coreografías alcancen la perfección, con machaco-
nas horas de ensayo, repitiendo hasta la saciedad los 
mismos pasos, el mismo ritmo musical.
No menos complicado es encontrar el vestido adecuado 
a la ambientación, y además sentirse a gusto con él. Al-
guien podría pensar que todo se hace por el deseo de un 
vanidoso lucimiento; pero no es así. Más bien el motivo 
impulsor sea la benéfica finalidad de los fondos recau-
dados, la difusión de las virtuosas bondades del baile y 
ofrecer un espectáculo digno; también, ¡por qué no!, por 
un bien intencionado lucimiento.

Otros grupos de poblaciones vecinas nos mostraron 
sus progresos en esta modalidad artística de la danza. 
Este año para que no decayera el elevado nivel de otras 
ediciones, actuó de manera desinteresada, como fue-
ron todas las demás actuaciones, el Ballet de Inma Cor-
tés, hija del fallecido paisano Rafael Cortés. Con su arte, 
vestuario y profesionalidad deslumbraron y deleitaron al 
público.

Extraordinario es el esfuerzo que realiza la Asociación de 
Familiares de enfermos de Alzheimer preparando la cena 
y posterior refrigerio de todos los participantes. Así como 
en el control de las taquillas y puertas de acceso a la 
Plaza de Toros. Este año, debido a la crisis económica 
que padecemos, ha escaseado la colaboración de las 
empresas. No obstante, el beneficio habido de la gala ha 
sido de 1085 euros, donado enteramente a dicha Aso-
ciación.

LA JUNTA
associació de BaLLs de saLó Bocairent



Entitats i Associacions

82

Associació de 
Comerciants i Serveis
ACIS Bocairent

Un any més l’associació d’ACIS Bocairent dóna les grà-
cies a l’Associació de Festes de Moros i Cristians per 
deixar-nos expressar al programa de Festes de Sant Blai 
la nostra paraula i el nostre sentir als veïns de Bocairent.

En un any difícil i complicat per la crisi, el comerç de 
Bocairent sobreviu aquest fet de forma positiva i espe-
rançadora per al pròxim any 2012.

A més de fer el ja conegut sorteig de Nadal, com solem 
fer cada any, on es premien les compres nadalenques 
dels nostres clients, enguany hem posat en marxa a 
quasi la totalitat dels nostres comerços la targeta de fide-
lització i descomptes per als clients anomenada “I más 
Bocairent”. Un projecte que pot ser fins i tot atractiu tant 
per als clients, que gaudiran de nombrosos descomptes 
i promocions per les seues compres, com per al comerç, 
que busca fidelitzar les compres dels seus clients.

Un projecte que permetrà al client ser premiat no sols a 
la campanya de Nadal, sinó durant tot l’any en cadascu-
na de les seues compres. Així, podrà acumular punts, di-
ners o promocions (segons cada comerç haja programat 
a les seues targetes).

Un projecte per a nosaltres que ha estat costós i labori-
ós.  En el qual, utilitzant una de les noves tècniques de 
compra de què disposa hui en dia el mercat per als nos-
tres comerços, ACIS es col·loca al capdavant tot oferint 
una forma de comprar diferent, i esperem que eficaç, i 
que pensem que agradarà a tots.

Bones Festes al poble de Bocairent
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ACULLIBER
Seguimos vivos y 
con ilusiones

En este segundo año de vida, nues-
tra asociación ha realizado activida-
des como las siguientes:

Continuar con nuestro programa 
de excursiones, siempre dirigidas 
por Rafa Doménech y coordinadas 
por nuestra presidenta Amparo Gó-
mez Prades, a las que acuden un 
buen número de “abonados” y sim-
patizantes. Nuestro objetivo es el de 
siempre: combinar el ejercicio con la 
convivencia y la cultura. Insistimos 
en invitar a todos los interesados, in-
cluidos los extranjeros residentes en 
Bocairent.

Pusimos en marcha la primera edi-
ción del Acullijuego. Resultó un 
proyecto muy  trabajoso, pero real-
mente interesante y muy valorado por  los familiares de 
los escolares, pese al trabajo “extra” que supuso a los 
padres ayudar a sus hijos a contestar a las preguntas 
que se formularon. Agradecemos la colaboración del Ju-
rado, presidido por Amparo Gómez Prades y compuesto 
por Raquel Trinidad, Antonia Llinares, José Llorca, Josep 
Villarrubia y Julià Monerris. Del análisis de las contesta-
ciones y de las “fuentes” de información hemos obtenido 
conclusiones muy interesantes que comentaremos más 
adelante. 

Hemos asistido puntualmente a las reuniones del Con-
sell Municipal de Cultura, aportando nuestra opinión 
sincera en todos los temas que hemos considerado de 
interés fundamental para la defensa de la cultura de Bo-
cairent o en asuntos de procedimiento. 

Otro de nuestros proyectos más ambiciosos, nuestra 
página web, ha alcanzado las 1.800 fichas en la “base 
de documents” (gran parte de ellas con enlace a los do-
cumentos mencionados) y 120 biografías.  Queremos re-
calcar, una vez más, que nuestra asociación, y por tanto 
nuestra página web, no tiene información propia sobre 
temas históricos. Se limita a recopilar lo publicado por 
historiadores y articulistas. Este año hemos incorporado 
documentos muy interesantes catalogados como “Do-
cumento histórico” y “Fotografía histórica”.

Estamos especialmente satisfechos por la aceptación 
del pintor Antonio Ferri del título de Socio de Honor de 
la asociación, concedida en atención al “reconocimien-
to indiscutible e indiscutido a su obra”, por su “probado 

amor a  Bocairent, demostrado con multitud de manifes-
taciones y hechos a lo largo de su vida, siendo uno de 
los más recientes la donación de una parte importante 
de su obra y de objetos personales a esta villa, destina-
dos a un museo de próxima fundación “ y porque a todo 
ello “se une su personalidad afable y generosa, siempre 
dispuesta a la colaboración, y ejemplo de cordialidad y 
de buena convivencia entre personas, sea cual fuere su 
raza, condición e ideología”. Naturalmente, y no solo por 
este hecho, apoyamos decididamente que se acelere el 
proyecto del museo que, seguro, proporcionará un im-
portante valor añadido a la oferta cultural de Bocairent.

Aculliber
http://www.aculliber.com
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PENyA TAURINA 
‘ESPLÁ’
Bocairent

El 10 de Octubre del pasado año celebramos en Bo-
cairent una extraordinaria Becerrada organizada por la 
Diputación de Valencia, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Bocairent y nuestra Peña Taurina Esplá. En 
esta ocasión pudimos disfrutar de una gran clase prácti-
ca para los alumnos más destacados de las escuelas de 
Tauromaquia de Valencia, Benidorm y Castellón. Partici-
paron de la Escuela de Valencia: Jonathan Sáez, Jorge 
Expósito, Junco Moreno y Robert Beltrán. Por parte de 
la Escuela de Castellón contamos con la presencia de 
Jonathan Varea y por parte de la Escuela de Benidorm 
contamos con Santiago Esplá, Hijo de nuestro maestro 
Juan Antonio Esplá y sobrino de Luis Francisco Esplá.

Por parte de la Peña Taurina Esplá queremos felicitar a 
todos los alumnos por la gran clase y valentía que nos 
ofrecieron ese día y dar las gracias al maestro Manolo 
Carrión , Pepe Calatayud y a la gente que hizo posible 
este festejo en nuestra Histórica Plaza de Toros de Bo-
cairent.  

La Peña Taurina realizó una comida de hermandad para 
los socios de nuestra Peña, y tuvimos la suerte de contar 
con la presencia de parte de la familia Esplá, destacan-
do a nuestro fundador PAQUITO ESPLÁ, quien a sus 86 
años, nunca pierde su planta y sus ganas taurinas de 
apoyar esta fiesta en Bocairent. Durante la comida hici-
mos entrega tanto a Paquito Esplá como a su hijo Juan 
Antonio Esplá de un pequeño detalle para que siempre 
tengan un recuerdo tanto de nuestra Plaza como de 
nuestro Pueblo y así renombrar nuestros 25 años como 
Peña Taurina.

Después de ver la faena que nos brindaste a la Peña 
Taurina, amigo Santiago, queremos felicitarte y decirte 
que estamos muy orgullosos de poder tener a otro “Es-
plá” dentro del mundo de los toros porque estamos se-
guros que vas a dar mucho que hablar y esperamos ver-
te pronto en nuestra plaza demostrándonos todo tú arte.

Felicidades Santiago!!!

También este año hemos podido contar con la misma 
corrida. Gracias a la Diputación de Valencia y a nuestro 
gran amigo Manolo Carrión hemos disfrutado todos los 
bocairentinos una vez más de toros en Bocairent; ésto 
hace posible celebrar algún acontecimiento taurino en 
estos tiempos tan difíciles.

Gracias
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Associació AMICS DEL 
DOMINÓ de la VALL D’ALBAIDA 

Des de fa molt de temps un grup d’amics i simpatitzants 
del dominó teníem en ment crear un club o associació 
per a poder desenvolupar la nostra afició. Va ser el 10 de 
gener de 2011 quan es va presentar davant la Conselleria 
de Justícia la nostra sol·licitud i el 14 de juliol del ma-
teix any rebíem el nostre nom i aprovació. Així va quedar 
constituïda la primera Associació a Bocairent d’Amics 
del Dominó. 

El primer acte que es va organitzar va ser en gran, ja que 
el 19 de febrer i conjuntament amb la Federació Valenci-
ana de Dominó Jaume I, es va convocar el primer Open 
de Dominó de Bocairent. Va tindre lloc a l’Hotel l’Estació, 
on amablement ens va cedir les seues instal·lacions, així 
com la seua adreça per a fixar la nostra seu. 

El torneig va ser tot un èxit clamoros del que encara es 
parla en els roglets de la Federació. 

La participació va ser també nombrosa i van acudir entre 
uns altres, els actuals campions d’Espanya i els de la 
Comunitat Valenciana, així com el president, secretari i 
tresorer de la Federació Valenciana de Dòmino Jaume I. 

Els guanyadors absoluts del Torneig van ser la parella 
d’Albacete formada per JOSE LUIS RAMIREZ I RAMÓN 
ORCAJADA (actuals campions d’Espanya). 

Al migdia es va fer una pausa per al menjar, en la qual 
l’hotel va demostrar el seu bon fer. Van quedar tots en-
cantats del servei i per damunt de tot de la relació qua-
litat/preu. Una vegada finalitzat el torneig va tenir lloc el 
lliurament de premis, que va tindre la deferència el Sr. 
Alcalde José Vicente Ferre de presidir aquest acte, al 
costat del president de l’Associació Vicent Vicedo. 

Del nostre poble van participar un total de 4 parelles, que 
dit siga de passada no van brillar per la seua puntua-
ció, encara que la veritat és que gaudírem enormement 
d’aquest esdeveniment. Es van lliurar a tots unes tovallo-
les que es van estampar especialment per a aquest es-
deveniment i a més se’ls va obsequiar amb una ampolla 
d’Herbero de Bocairent. 

Solament ens queda esperar l’any pròxim per a orga-
nitzar el segon Open que esperem que siga tan o més 
exitós que el precedent.
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Motoclub NICOGASS 

El Motoclub Nicogass va realitzar durant l’any 2011 les 
següents proves:
- 4a Resistència d’Enduro Vila de Bocairent, on van 

participar un total d’11 pilots del moto club dels quals 
8 eren veïns de Bocairent.

- 3a Matinal Motera.
- 5a Concentració de Vehicles Antics
- Curset d’Enduro amb pilots de primer nivell.  

D’altra banda, el motoclub ha començat a preparar el 
muntatge del circuït d’enduro indoor i zona de entrena-
ment.

Per últim també volem destacar la participació dels nos-
tres pilots:

Nico Terol
Campió del món del Mundial de Motociclisme en 125cc

20/03/11 GP Qatar:  1r classificat
03/04/11 GP Jerez:  1r classificat
01/05/11 GP Portugal:  1r classificat
15/05/11 GP França:  2n classificat
05/06/11 GP Catalunya:  1r classificat
12/06/11 GP Gran Bretanya:  8é classificat
03/07/11 GP Mugello:  1r classificat
17/07/11 GP Alemanya:  4t classificat
28/08/11 GP Indianàpolis:  1r classificat
04/09/11 GP Sant Marino:  1r classificat
18/09/11 GP Aragó:  1r classificat
02/10/11 GP Japó:  2n classificat
16/10/11 GP Austràlia:  6é classificat
23/10/11 GP Malàisia:  5é classificat
06/11/11 GP Comunitat Valenciana:  2n classificat

Rubén Beneyto
Campionat d’Espanya d’Enduro i territorial de la Comu-
nitat Valenciana.
Millor Esportiste de Bocairent 2011 (proclamat a la Gala 
de l’Esport).

Joan Antoni Castelló i Jose Luis Puerto: 
Campionat territorial Comunitat Valenciana d’Enduro.

Miguel Aparici
Territorial de la Comunitat Valenciana.

Pablo Garcia Marín
Territorial d’Enduro i Supermotart Comunitat Valenciana. 

Teudis Puerto
Campionat de Karting Comunitat Valenciana.

Des del moto club Nicogass vos convidem a gaudir de 
la festa de la moto en la nostra seu (està oberta tots els 
dijous per la nit)  i en totes les proves que organitzem.
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CLUB DEPORTIVO DE
CAZADORES

El pasado 20 de noviembre el Club Deportivo de Caza-
dores celebró el día del socio en su V Edición, el menta-
do día consistente en una comida para todos los compo-
nentes que desean asistir a la misma, y en la celebración 
del campeonato local de caza menor con perro, pues los 
dos eventos poseen la misma antigüedad.

Consta esta modalidad deportiva de dos categorías, sé-
niors hasta 59 años y veteranos a partir de 60 años. En 
la primera categoría la clasificación quedó establecida 
de la siguiente manera: 1º José Blasco Vicedo con 1.520 
puntos, 2º Joaquín Blasco Silvestre con 1.020 y 3º Ale-
jandro Vicedo Silvestre con 1.010. En la de veteranos  1º 
Juan Vte. Vicedo Asensio con 510 puntos y 2º Vicente 
Jordá Sanz con 510 puntos, la clasificación de los vetera-
nos, ante el empate, quedó fijada por el orden de entrada 
en el control.

Estas celebraciones tendrían que tener una continuidad 
en el tiempo, pues ello fomenta la unión entre los caza-
dores, que de por sí somos un grupo demasiado indivi-
dualista, muy falto de sentimiento colectivo.

También queremos aprovechar esta publicación para 
despedirnos de todos los socios, ya que este mes de 
febrero termina nuestra singladura al frente del Club De-
portivo de Cazadores, en todo momento la Junta Directi-
va ha tratado de defender los intereses colectivos, todos 
los esfuerzos realizados ha tenido como meta mejorar en 

todo lo posible la práctica cinegética de nuestros socios, 
la adquisición de terrenos, siembras, control de depre-
dadores, han sido dirigidos para intentar la óptima repro-
ducción de las especies cazables; como es lógico todo 
no habrán sido aciertos, pero siempre nos ha guiado la 
mejor intención.

Deseamos a  la Junta entrante lo mejor en su nueva an-
dadura, poniéndonos a su disposición en todo aquello 
en lo que les podamos ser de utilidad, apelando sincera-
menta a la unidad, ya que tenemos la firme convicción, 
que ella, es la única forma posible de conseguir el mejor 
funcionamiento de nuestro club.
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Un any més cal agrair a la Junta de Festes de Sant Blai 
l’ocasió que ens ofereix per a mostrar part de les nostres 
activitats realitzades durant tot l’any a tot el públic.

En primer lloc, volem destacar la magnífica tasca realit-
zada per l’escola de tennis del club, que de la mà dels 
nostres professors Cristina i Javi Ferrero Berlanga han 
comptat al voltant de 80 alumnes matriculats en el perí-
ode d’octubre a juliol.

TORNEIG DE RANKING 3 AMB 49 PARTICIPANS 
EN 3 CATEGORIES

1a Categoria
 1r ......................................Adrian Exposito Sirera
 2n ..................................Ricardo Pascual Gandia
 3r ......................................... Pere Crespo Molina

2a Categoria
 1r ....................................... Javi Ferrero Berlanga
 2n ...............................Luis Domenench Beneyto
 3r ............................... Joan Ramón Vañó Bacete

3a Categoria
 1r .................................................Rubèn Navarro
 2n ............................. Maria José Tormo Beneyto
 3r ................................. Adelina Satorres Sanchis

De febrer a juny i amb una participació de 56 socis, s’han 
disputat els corresponents partits del Ranking Social 
del Club de Tennis Bocairent, amb els següents resultats:

1a Categoria
 1r .......................................... José Ignacio Soifer
 2n .................................. Juan A. Tormo Beneyto
 3r ...................................Ricardo Pascual Gandia

2a Categoria
 1r ..................................Manuel Santonja Gisbert
 2n .................................... José Francès Silvestre
 3r ................................ Francisco Pardo Martínez

3a Categoria
 1r .......................................... Jordi Molina Peidro
 2n ...................................Javier Francès Silvestre
 3r .............................. Maria José Tormo Beneyto

Campionat novells 2011
 1r ....................................... Inma Pascual Gandia
 2n ................................Mari Carmen Belda Ferre
 3r ........................................... Elena Palma Pérez

D’altra banda, en l’assemblea del dia 2 de Juliol de 2011 
es va  elegir a  Enrique Vañó Vicedo com a millor es-
portista, per a la VIX festa de l’esport, en reconeixement 
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a la seua trajectòria esportiva al club. Així mateix es va fer 
l’entrega de trofeus del Rànquing 2011 i la festa de Fi de 
curs de l’escola de tennis.

A més a més, el 16 de juliol es va disputar el campionat 
de pàdel amb els següents resultats:

Parella guanyadora: Pep Sanz i Rabadá i Gracia Cabanes
Parella finalista: Jordi Molina Puerto i Alfredo Silvestre Vañó
El 23 i 24 d’agost es va celebrar el segon campionat de 
XXIV hores pàdel per parelles de les Festes de Sant 
Agustí amb els següents resultats:

Parella guanyadora: Joan Ramón Vañó Bacete i Ximo Vañó
Parella finalista: Javier i Jorge Piedra Cabanes

El 9 i 10 de setembre celebràrem les clàssiques XXIV 
hores de Tennis amb molta participació d’inscrits entre 
homes i dones.
Classificació quadre de dalt:                                                         

1r classificat ................................Adrian Exposito Sirera                                      
2n classificat................................... Pere Crespo Molina                                           
Semifinalistes .. Ricardo Pascual Gandia i Gabriel Calabuig    

Classificació quadre de baix:
1r classificat ......................... Joan Ramón Vañó Bacete
2n classificat.................................... Jordi Molina Peidro
Semifinalistes ................ José Francés i José Defuentes

Classificació Dones:
1a classificada ..................... Maria José Tormo Beneyto
2a classificada .................................. Isabel Ferre Marco
Semifinalistes ....................... Clara Martí i Amparo Torró

Per últim, sols queda  desitjar a tots unes bones festes 
de Moros i Cristians 2012 i VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!     

                  LA JUNTA 
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Campionat de futbol de 
l’ESPORTIVITAT 2010/11 
Edició núm. 60

En aquesta edició es van inscriure un total de 156 juga-
dors, 85 jugadors més que l’any anterior, entre els quals 
es feren 9 equips, que foren els següents, per ordre 
segons acabà la lliga: CON–FUSIO, JASSAU, AKIYAMA 
TEAM, SALSE 05, VERGATESSA, ASTON BIRRA, T.S.T., 
QUARANTAMEULA I ELS FADRINS-CEMEC.

Com ja vam comentar l’any anterior, tots sabeu que el 
campionat aquesta temporada ha anat de menys a més, 
ja que tindre un camp de futbol de gespa artificial ha 
motivat a tornar a participar en el campionat a molts ju-
gadors que ja feia anys que no jugaven. Encara que no-
més siga per curiositat de veure com bota el baló, com 
es corre, si et canses més o menys que en el camp de 
terra, en fi, per provar i que no t’ho conten. Per tant el 
Campionat de l’Esportivitat ha donat un gir positiu en la 
participació i hem passat de tindre quatre equips a tenir, 
en aquesta temporada, nou equips, cinc més que l’any 
anterior.

Equip campió de lliga: 
 CON-FUSIO 
Màxim golejador de lliga: 
 RUBÉN PASCUAL CABANES = 20 gols
Porter menys golejat de lliga: 
 JOSE BENEYTO RIBERA = 14 gols
Millor esportista de lliga: 
 SALVADOR CANTÓ MOLINA
Jugador més vetarà: 
 RAMÓN FRANCÉS FRANCÉS 

La temporada es va acabar jugant la final de la copa el 
dia 11/6/2011 a les 19,00 hores, entre els equips Aston 
Birra i T.S.T. El campió va ser l’equip T.S.T. doncs va gua-
nyar 2 a 0. Una vegada acabada la final se celebrà, al bar 
restaurant “Casa Xam”, el sopar d’acomiadament i el lliu-
rament de trofeus, amb una afluència de 77 comensals, 
entre jugadors, àrbitres i directius.

Aquest any s’ha fet la novena fes-
ta de l’esport a Bocairent. Des del 
Campionat de Futbol de l’Esportivi-
tat vam voler guardonar en aques-
ta edició un dels seus participants 
més veterans, TONI BORDERIA 
DOMENECH.

Volem fer-li a TONI un reconeixement i valorar la seua con-
tinuïtat en el campionat. En complir 16 anys es va apuntar 
a l’Esportivitat, i el seu primer equip va ser ”alça l’aleta po-
lleta”. Després va jugar dos anys al juvenil, passant des-
prés a pertànyer al primer equip local del poble, el C.E. 
BOCAIRENT al qual va pertànyer una temporada. Quan 
va finalitzar aquesta etapa a l’equip del poble, es va tornar 
a apuntar a “la depor”, on van formar equip tots els amics 
amb el nom de “gusanitos” i després el van canviar al nom 
actual que és “vergatessa”, el qual la majoria d’anys ha 
guanyat la lliga o la copa o fins i tot les dues competicions.      

També va jugar huit anys en el club de futbol Aielo, i un 
any a l’Olleria C.F., però sense deixar de jugar al Campi-
onat de l’Esportivitat, punt de referència setmanal, per a 
seguir practicant l’esport que més li agrada i on té en tot 
moment un grup d’amics que sempre li han donat supot 
en un període de més de 15 anys jugant junts. També cal 
fer menció especial als altres àrbitres que han col·laborat 
en el campionat: Fernando Vañó, Ramón Francés, An-
gel Bernat, Javi Cantó, Ladislao Cabanes, Vilches, Ri-
cardo Reig, Vicente Pablo Doménech i Manolo Santonja, 
que amb la seua desinteressada ajuda han fet possible 
aquest campionat.

Des d’ací volem agrair a les entitats Ferreteria Suntex i 
Esports Juárez per la seua col·laboració, així com, per 
descomptat, a l’organitzador del campionat, el M.I. Ajun-
tament de Bocairent per la seua col·laboració en el cam-
pionat.

Campió de Copa Campió de LligaJugador més veterà
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CLUB DE KARATE
Bocairent 

Enguany el Club Karate Bocairent cumpleix 18 anys de 
funcionament ininterromputs, per on  han passat més de 
150 alumnes al llarg de tot aquest temps. 

A tots ells he de donar el meu agraïment com a Direc-
tor Técnic per la seva lleialtat i amistat malgrat els anys 
transcorreguts. Començaren sent uns xiquets i avui 
són homes i dones de bé en la societat. Esta visió em 
fa corroborar la importància del karate com a formació 
d’éssers humans íntegres, i ratificar la necessitat de la 
transmissió de l’art marcial en la seva forma original i, 
com no, dels pares i mares que sempre estan darrere 
donant suport i ajuda. 

Durant l’any 2011 el club ha participat en diferents cam-
pionats, com la competició Internacional de la Copa Va-
lencia en kates i en kumite com a jó-
vens promeses, on vam aconseguir 
un tercer premi en kumite i un 5é i 
6é en kates.

En la competeció a Algemesí  acon-
seguiren un 3r premi a la modalitat 
de kumite. 

On varem destacar va ser al Cam-
pionat de Karate en Bocairent on 
Oscar Gisbert aconseguí el 3r premi 
a la categoria benjamí; Sergi Rico i 
Rafael Asensio el 1r i 2n  respectiva-
ment a la categoria de 10-11 anys; 
Emilio Pardo i Josep Blasco el 1r i 2n 
respectivament a la categoria de 12-
13 anys de 4t kyu a negres. A més 
a més els bons combats realizats 
per Ramón Gómez, Vicent Gisbert, 
Luis Asensio, Miquel Belda, Jaume 
Cabanes, Vicent Doménech, Miguel 
Angel Auñon. Alguns d’ells era la primera vegada que 
eixien a competir, i els creuaments amb gent amb més 
experiencia va influir molt. Però perdre un combat mai ha 
de ser vist com una derrota, al contrari, sempre cal que  
ens servisca per a créixer i mantenir un permanent espirit 
de desenvolupament i lluita contra l’adversitat, en tots els 
àmbits de la vida –personal i esportiva–.

Abans de l’entrega de trofeus el president de la Internaci-
onal Federation of Karate Spain, el shihan José Babiloni, 
va fer entrega del títol de cinturó negre 4t DAN al sensei 
Carlos Pardo com a recononeixement pel seu treball i 
esforç en la pràctica i difusió del karate a nivell nacional.

Per aquest esdeveniment, volem agrair l’ajuda de l’Ajun-
tament de Bocairent, a Vicent Sampedro (Sam), Victoria 

Hernández, Mere, els pares i mares, i com no, a l’equip 
arbitral  per fer possible l’organització del campionat.   

Una altra activitat a la qual assistiren els cinturons verds, 
marrons i negres va ser al curs de defensa personal or-
gantizat per la FEUAM en València, i dirigit per dos grans 
mestres de les arts marcials.

Pel juny per a tancar el curs, i com ja és costum, es va fer 
un kangueiko a Navalón (Moixent) on es va entrenar, rea-
litzar els exàmens de cinturó, entrenaments de kobudo i 
jocs per als xiquets amb l’ajuda dels pares/mares.

carLos Pardo ruiz

President
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CLUB CICLISTA
Bocairent 

Com dèiem l’any passat en estes mateixes pàgines, el 
Club Ciclista de Bocairent s’ha convertit en un referent 
en el món de l’esport bocairentí. No podrà competir mai 
amb altres esports més populars com el futbol o el bas-
quetbol, però és un dels clubs més actius i que més par-
ticipa en les activitats locals.

No tornarem a detallar les ja habituals activitats del club, 
totes estes ben conegudes, com demostra la cada vol-
ta més alta participació de persones de totes les edats. 
Farem enguany un elogi de la realitat que es viu dins del 
club. Cada setmana hi ha una activitat o dos diferent, els 
que volen fer bicicleta de muntanya tenen el seu espai, 
les seues habituals eixides de dissabte o de diumenge. 
Els que volen fer carretera també compten ja amb un 
bon grup i de vegades hi ha participació d’uns en les 
activitats dels altres. És a dir, que hi ha ciclistes de car-
retera que participen en les activitats de muntanya i hi 
ha ciclistes de muntanya que participen en activitats de 
carretera.

L’any 2011 ha sigut també un any de nombroses eixides. 
Destaca la baixada a Dénia des de Bocairent, per la plat-
ja i la d’Alcalà del Xúquer. Estes dos eixides de tot el dia 
han sigut molt ben valorades pels socis del club. I a més 
de les eixides conjuntes dels dos grups del club, els de 
muntanya i els de carretera, cal destacar també l’eixida 
conjunta amb el Club d’Atletisme a La Canyada, els uns 
corrents i els altres amb bicicleta.

De l’any que acabem de tancar, el 2011, hem de destacar 
que hem estrenat equipatge, un equipatge personalitzat 

per a cada un dels ciclistes per al qual hem comptat amb 
una ajuda de l’Ajuntament de Bocairent, el qual ha pas-
sat a tindre un lloc destacat i visible. Es convertix este 
en el tercer equipatge complet del club des dels inicis. 
L’equipatge va ser estrenat en una eixida nombrosa que 
va passar per l’aeròdrom de Beneixama i va ser objecte 
de fotos espectaculars des de l’aire fetes per Sito i Esther.

Activitats principals:

- Jornades esportives de Bocairent.
- Orientació, 29 de maig 2011.
- Bocairent-Dénia en bicicleta, 18 de juny.
- Organització del Triatló el 17 de juliol.
- Excursió popular a la Mare de Déu de la Llum  

d’Alfafara.
- Eixida nocturna, 23 de juliol, sopar en el club.
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GRUP DE MUNTANyA
Bocairent 

Cuando está a punto de terminar el verano, una vez más 
el GRUP MUNTANYA BOCAIRENT se prepara para em-
pezar un nuevo curso deportivo, y para ello hacemos 
balance de lo realizado durante todo el año. Por tanto, 
aprovechamos la oportunidad que nos ofrece la Asocia-
ción de Fiestas de Moros y Cristianos Sant Blai, para 
exponer en las páginas del programa revista e informar a 
sus lectores de todas las actividades.

Seguimos participando en la mayoría de eventos, tales 
como marchas, excursiones, campamentos, etc, que 
se organizan a lo largo y ancho de toda la Comunidad 
Valenciana y territorio nacional, territoriales, intercomar-
cales, Marcha Nacional de Montañeros Veteranos y tam-
bién a nivel local. De las locales queremos destacar que 
sirven para poder enseñar y conocer mejor lugares para-
jes y cumbres no conocidos de nuestro término munici-
pal, por algunos participantes. 

Pasamos a apuntar algunas de las actividades locales: 
•	 El	 26-12-2010:	 Excursión	 fin	 de	 año	 al	 Montcabrer	

con una asistencia de 20 componentes. 
•		 El	15-5-2011:	XV	Marcha	local	al	Barranc	de	la	Fos,	

participando 40 senderistas.
•		 El	 20-8-2011:	 Celebramos	 el	 día	 de	 San	 Bernardo,		

Patrón de los Montañeros: Excursión al Vinalopó, 
comida de hermandad y misa por la tarde para los 
difuntos montañeros, con 28 participantes. 

Queremos reseñar que un grupo de socios y simpati-
zantes del G.M.B. realizan todos los miércoles salidas 
de excursión a distintos lugares, destacando alguna de 
éstas: Agres-Refugio Garrido-Montcabrer, Racó la Font, 
Fontanarets, Font de Ballester, Font Freda, Font de la 
Malladeta, Alt del Torrater, Mas del Somo, Pla del Quin-
caller.

Marchas intercomarcales: 
•	 26-9-2010:	Marcha	intercomarcal,	organizada	por	el	

G.M.B, con una asistencia de más de 200 participan-
tes. Recorrido de la actividad, Font de la Malladeta 
– Vinalopó – Santa Barbera. 

•	 A	Alcoi:	Solana	y	Ombría	de	la	Font	Roja.	
•	 A	Cocentaina:	Huit	Piletes	y	Sant	Cristófol.	
•	 A	Biar:	Alts	de	Martínez.	
•	 A	Canals:	Barranc	de	la	Fos	y	Baseta	Roja
•	 A	Bañeres:	Serra	de	la	Fontanella
•	 A	Elda:	Alto	del	despeñador
•	 A	Onil:	Santa	Ana
•	 A	Ibi:	Els	Carrascals.

Seguimos con las actividades federativas: 
•	 Participamos	en	Redovan:	Día	del	Senderista	de	 la	

Comunitat Valenciana.

•	 En	Elda:	Campament	Territorial	d’Alacant	(Parque	Da-
niel Esteve)

•	 En	Crevillent:	Marcha	de	Veteranos	de	 la	Comunitat	
Valenciana. En este evento el marchador más vetera-
no fue Marceli Sempere Castillo del G.M.B. 

•	 En	Petrer:	Día	de	la	Montaña	Limpia.	

Para acabar con este resumen, sólo nos queda destacar 
la actividad más importante para cualquier montañero, 
como es la XXXVII Marcha Nacional de Montañeros 
Veteranos. En esta ocasión se celebró en Santander los 
días 9 y 10 de Octubre del 2010, con una participación 
del G.M.B. de 13 componentes. Nos prepararon una bo-
nita marcha, en la Sierra de Peña Cabarga, con 12 km 
aproximadamente, en la cual pudimos disfrutar de bellas 
panorámicas de Cantabria. 

Al mismo tiempo aprovechamos el viaje para hacer va-
rias visitas culturales. Estuvimos en Santander, Palacio y 
Jardines de la Magdalena, la Catedral, Parque Cabárce-
no, Castro Urdiales, Sant Vicente de la Barquera, Comi-
llas, destacando los numerosos palacios y edificios, tales 
como la Universidad de Comillas, o el Capricho de Dalí, o 
las fortalezas en San Vicente con sus estupendas vistas 
al mar Cantábrico. También visitamos Santillana del Mar, 
población muy bonita y importante por sus pequeños 
palacios y caseríos, y para finalizar, estuvimos en un pe-
queño pueblo de cerca de 700 habitantes, pero muy bo-
nito con sus casa y fachadas de madera, su estupenda 
Plaza Mayor y la Iglesia, llamado Covarrubias (Burgos).

Esperando vuestra presencia en estas actividades, que-
remos desear a todos unas buenísimas fiestas. 

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI
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Durante los últimos años por gentileza del equipo de 
redacción del programa, hemos ido informando de nu-
estras actividades y logros deportivos. Sin embargo 
creemos muy conveniente publicar este año, aparte de 
nuestras actividades anuales, un escrito publicado hace 

ya algunos años por el presidente de la Federación Es-
pañola en la revista oficial de la federación, en el que de-
fine perfectamente los principios y fines de la Ornitología 
Deportiva, a fin de que todos los lectores sepan en que 
consiste nuestra afición y actividades.

Aficionados locales a la 
ORNITOLOGÍA DEPORTIVA 

En un mundo en el que el medio ambiente es dete-
riorado constantemente, en el que los agentes ex-
ternos nos agreden a diario, en el que nos vemos 
afectados por la polución y por la radio-actividad, 
en el que los pesticidas y demás productos tóxicos 
defenestran y aniquilan toda vida animal o vegetal allí 
donde caen, nosotros, ornitocultores, ornitólogos y 
amantes de los pájaros, nos obstinamos en mante-
ner vivo en nuestros hogares una minúscula parte 
de ese medio ambiente natural. Especies de aves, 
generalmente de otros continentes, en vías de extin-
ción, son reproducidas en domesticidad por pacien-
tes ornitocultores que procuran a sus ejemplares 
unas condiciones climáticas, de humedad, tempe-
ratura, luminosidad, así como alimenticias óptimas 
para que estos pájaros se reproduzcan y desarrollen 
con absoluta normalidad. Este auténtico ejército de 
aficionados (más de 40.000 en toda España) esta-
mos en contra de las masacres indiscriminadas de 
aves que mueren, después de una larga agonía, por 
acción de los insecticidas lanzados desde avionetas, 
o bien lo hacen por ingerir alimentos contaminados 
por estos productos prohibidos por la Administra-
ción. Estamos en contra del cazador-exterminador 
que sale al monte con la intención de traerse una 
pieza cinegética, pero que ante la carencia de éstas 
la emprende a tiros con lo primero que se cruza en 
el camino, sin reparar en si son rapaces, pajarillos 
o cualquier otra ave o reptil protegidos. Estamos en 
contra de aquellos que, amparándose en licencias 

de captura en vivo con fines deportivos o culturales, 
organizan matanzas de fringílidos, emberizas, etc...
Nosotros somos un colectivo de personas respetuo-
sas con la vida animal, que mantenemos vivos y en 
constante evolución nuestros aviarios, con los ejem-
plares criados en domesticidad y totalmente adapta-
dos al medio. Y los reproducimos en cantidades su-
ficientes, en determinados casos, como para poder 
repoblar sus hábitats primitivos. Este es el caso del 
Cardenalito de Venezuela, especie en claras vías de 
extinción y que está siendo repoblado en su País de 
origen por criadores nacionales. Nuestros estudios 
genéticos y las hibridaciones conseguidas en do-
mesticidad, además de las mutaciones originadas 
en nuestros aviarios, han posibilitado la aparición de 
nuevas razas, nuevos colores, nuevos tipos, muy en 
especial en el canario.
Es por todo ello por lo que deseamos reivindicar, 
hoy, aquí, nuestro derecho a seguir con nuestras 
actividades en el noble arte de criar y mantener, en 
domesticidad, nuestros ejemplares alados, muchos 
de los cuales no existirían sin la intervención directa 
de la mano del Hombre.
El Campeonato Ornitológico de España Anual es 
una prueba evidente de cuanto hemos dicho antes. 
En él admiramos toda una labor de los aficionados, 
cuyos esfuerzos se materializan en los ejemplares 
que allí se exponen.

BERNARDINO YEVES VALERO 
Presidente de COE

COE POR LA NATURALEZA

Los aficionados de Bocairent estamos asociados en la 
Asociación Ornitológica de Ontinyent, además de afici-
onados de Banyeres, Alcoy, Agullent, Aielo de Malferit,...
Nos sentimos como en casa, ostentando cargos direc-
tivos, formando una asociación fuerte dentro del ámbito 
nacional. Como en años anteriores, participamos en el 
Campeonato de España, celebrado en Palma de Mallor-
ca la primera quincena de Diciembre y en el Campeona-
to Mundial, celebrado en Francia, en la ciudad de Tours, 
en la segunda quincena de Enero.
En el Campeonato de España el criador local Miguel Co-
lomer Pérez consiguió 9 medallas de oro, 7 de plata y 1 

de bronce y José Maria Vañó Sanchis obtuvo 1 medalla 
de bronce. En el Campeonato Mundial, Miguel Colomer 
consiguió 2 medallas de bronce. A pesar de la gran par-
ticipación y competencia que existe en estos eventos de-
portivos, seguimos obteniendo galardones, que nos per-
miten, año tras año, superar con ilusión las dificultades 
que conlleva la cría en cautividad y la labor de selección 
de nuestros ejemplares.
La próxima cita es el Mundial de Ornitología que se cele-
bra en enero del 2012 en la ciudad de Roquetas del Mar 
en Almería.
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I com cada any per aques-
tes assenyalades dates, el 
Club de Pesca Bocairent 
recopila de manera breu 
per a tots vosaltres la classi-
ficació final de la temporada 
passada, on a més de bons 
moments i moltes rialles, 
hem pescat a base de bé.

Aquesta temporada que ha 
acabat ha estat tot un èxit, 
i cada vegada més ens co-
neixem millor; i com volem 
ampliar la nostra comunitat 
de pescadors, des d’aques-
tes pàgines vos convidem 
a passar-vos per la nostra 
seu a unir-vos a nosaltres i 
gaudir de la natura amb la 
millor companyia. Amb els 
nostres millors desitjos, sols 

ens queda dir-vos que passeu unes BONES FESTES EN 
HONOR AL PATRÓ SANT BLAI.

CLASSIFICACIÓ SÉNIOR 

 PESCADOR/A Total pes Kgs.

1 GONZALO CASTELLO GISBERT 59,530

2 ENRIQUE MINGOT CRESPO 31,760

3 JOSE MIGUEL JUAN ALCARAZ 31,240

4 FCO, J. PEREZ VILLAPLANA 29,440

5 VICENTE VICEDO VAÑO 24,580

CLASSIFICACIÓ INFANTIL 

 PESCADOR/A Total pes Kgs.

1 JORGE VERDU MILLARES 6,440

2 AITOR VAÑO ALARTE 2,970

3 PABLO GUERRERO TUDELA 1,630

4 ANTONIO MOLINA PEREZ 0,170

FoTo: Juan caBanes semPere 
TexT: ÀLvaro moLina Pastor

CLUB DE PESCA 
Bocairent

Enrique Mingot Crespo amb 
la peça major de 4,160 Kgs.

Comencem donant gràcies a l’associació de festes de 
Sant Blai per deixar-nos un espai a tots els clubs per a 
poder difondre l’esport com una assignatura que ja no 
està pendent.

El club d’Atletisme Vila de Bocairent va, poc a poc, con-
solidant-se. Va començar fa ja uns quants anys, amb 
l’única finalitat de practicar l’atletisme i més concreta-
ment les carreres de fons, i encara s’ha aconseguit més, 
relacionar persones amb unes mateixes inquietuds que 
sense este motiu potser mai s’hagueren conegut.

L’atletisme sempre s’ha considerat un esport dur, però 
pas a pas, quan ho proves veus que amb constància 
pots fer una carrera, una mitja i fins i tot una marató, tot 
és qüestió de superació personal i perseverança. Hui en 
dia els socis són tant dones com hòmens, i per a l’alegria 
del club també xiquets, que són el futur.

Entre els esdeveniments en què ha participat enguany 
el club, està la Marató de València, la Mitja Marató d’Al-
mansa, la Mitja Marató de Gandia, la pujada a la Font 
Roja… i la Volta a peu de Bocairent, en la què, en total, 
van participar aproximadament 500 persones de tota la 
Vall d’Albaida.

Per acabar donar la més sincera enhorabona a Alejan-
dro Vicedo Silvestre, per la menció especial al millor 
esportista de l’any del nostre club i donem les gràcies a 
totes aquelles persones que ens ajuden a preparar estos 
esdeveniments de forma desinteressada de dins i fora 
del club. Bones Festes

Vítol al patró Sant Blai!

CLUB D’ATLETISME
Bocairent
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La pasada temporada 2010-11 no fue demasiado bue-
na por la circunstancia de no poder preparar una buena 
pretemporada (fundamental para aguantar el ritmo físico 
de toda la liga). Todos los equipos que forman el C.E. 
Bocairent entrenaban por las calles del pueblo, patios 
de colegio, en fin, en malas condiciones. Ésto hizo que 
los resultados no fueran los deseados, puesto que de 
todos los equipos, los únicos que realizaron una tempo-
rada bastante buena fueron el juvenil y el equipo femeni-
no, que al final sí que consiguió el ascenso de categoría. 
Pero al fin y a la postre creemos que todo este sufrimien-
to ha valido la pena porque ahora podemos disfrutar y 
presumir todos de este magnífico campo de fútbol que 
tenemos en Bocairent.
Este año dentro de la escuela de fútbol queremos dar la 
bienvenida a un nuevo equipo, el alevín de fútbol. Con 
éste ya son 6 los equipos que forman el organigrama del 
club. Esta temporada 2011-12 hay muchas caras nuevas 
tanto en jugadores-as como en entrenadores y prepara-
dores físicos, y si se han hecho cambios es para mejorar 
todo lo pasado.
En el equipo alevín tenemos como entrenador a Jaume 
Martinez, en infantil a Ángel García y Ruben Pascual, en 
el cadete a Vicente Sampedro y Toni Sánchez, en el ju-
venil a Toni Vañó y Héctor Vañó, en el femenino a Javi 
Vañó “Soro” y en el equipo de 2ª regional aficionado a 
Isidro Bordería como entrenador, y a Javi Bordería como 
preparador físico.
Queremos recordar a todos los aficionados-as de Bocai-
rent que los sábados por la mañana juegan los alevines, 
infantiles y cadetes, los sábados por la tarde el juvenil y 
el equipo femenino, y el equipo aficionado de 2ª regional 
como es de costumbre los domingos por la tarde.
Para todos los que formamos parte de este gran club de 
fútbol es una gran satisfaccion ver cada vez mas gente 
acudiendo al campo, ver la grada llena y ver como nues-
tros equipos se dejan la piel por jugar y ganar. Aunque 
unas veces se gana y otras no, lo que nos interesa es 
seguir haciendo afición.

Los padres y madres de los jugadores y jugadoras pue-
den estar contentos porque aquí de lo que se trata es de 
fomentar el espíritu de competitividad, esta palabra que 
ahora está tan de moda. Lo que queremos es que nues-
tros chicos y chicas cada día quieran ser los mejores y 
si lo conseguimos bienvenido sea, pero sino, no pasa 
nada, el esfuerzo que hayamos hecho será bueno para 
muchas otras cosas.
Cabe resaltar que este año, como viene siendo costum-
bre, se celebró el XXVI trofeo “Villa de Bocairent” jugán-
dose a partido único entre nuestro equipo aficionado y el 
Sax C.F., llevándonos el trofeo nosotros hacia nuestras vi-
trinas. Así pues, campeones de nuestro trofeo en un par-
tido emocionante, en el cual realizó el saque de honor la 
clavariesa de las fiestas de Sant Agustí, la srta. Mila Cantó, 
acompañada por su corte de honor y los mayorales.
Y dentro de la pretemporada, el balance ha sido muy po-
sitivo para el primer equipo masculino de nuestro pueblo. 
Hemos jugado casi siempre contra equipos de superior 
categoría ya que nos visitaron equipos de la categoría del 
Alzira (3ª división) con resultado de 1-4, el Rayo Ibense 
(preferente) 2-2, Xirivella (preferente) 2-2, y por último el 
Sax (2ª regional) 1-1 y ganamos en la tanda de penalties.
Este año la meta principal es el ascenso del mayor nú-
mero de equipos. Sabemos que cuesta y es difícil, sí, 
pero lucharemos por conseguirlo.
Y para terminar, la ilusión del cuerpo técnico, jugadores-
as, y directiva, os la vamos a transmitir a toda la afición 
y seguro que cada partido que pase seremos más los 
aficionados-as los que iremos a ver jugar a los equipos de 
C.E. Bocairent. A todos los que colaboran, ayudan, apo-
yan y patrocinan a todos los equipos, ¡muchas gracias!

Molt Il·lustríssim Ajuntament de Bocairent, Regidoria 
d’Esports, jugadors i jugadores, cos tècnic i afició, tots 
units farem gran el sentiment blanc i blau.

c.e. Bocairent

¡Vítol al patró Sant Blai! ¡Amunt Bocairent!

ESCUELA FÚTBOL MUNICIPAL 
Club Esportiu Bocairent
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Any rere any aprofitem aquestes pàgines per donar 
compte breument  de les activitats i inquietuds d’aquesta 
entitat. L’objectiu sempre ha estat difondre tant aquests 
esports com les actituds de companyerisme, esforç, res-
pecte i estima per la natura.
 
Al llarg del 2011 podem dir que hi ha dos períodes; al 
primer membres del Centre realitzen moltes activitats 
de manera continuada amb cert nivell tècnic en xico-
tets grups;  a l’altre on es tornen a platejar activitats més 
obertes a tot els socis i simpatitzants. Aquest darrer pe-
ríode es veu reforçat i impulsat pel fet de rebre el premi 9 
d’Octubre com entitat, la qual cosa agraïm públicament 
i del qual volem fer partícips a tots els simpatitzants i a  
tots els qui han format i formen part del Centre.

Centrant-nos en les activitats realitzades cal destacar en 
espeleologia: Travessia Caballos-Valle (Red del Si-
lencio)

La Red del Silencio o Caballos Valle és un enorme com-
plex subterrani proper als seixanta Km. de desenvolu-
pament horitzontal, situat a l’orient de Cantàbria, en el 
municipi de Rasines, a peu entre Ramales de la Victoria 
i Ampuero. La travessia entre la Torca de los Caballos i 
la Resurgencia per la cova de la Valle és una de les de 
major recorregut del món, uns 10 Km (aprox).

Un grup de tres membres del C.E.Bocairent decideix re-
alitzar aquesta travessia al mes d’agost. El dia 14 d’agost 

vam localitzar la boca d’entrada a la Torca del Hoyon o 
Caballos i la boca de sortida per Valle. 

El dilluns 15 amb tot preparat del dia anterior, després de 
deixar un cotxe en la sortida de Valle, partim cap a l’en-
trada de la Torca del Hoyon o Caballos. Després de des-
cendir una xarxa de pous, arribem a la cota de -237m. 
A partir d’aquest punt, ens endinsem en una cova molt 
complexa i tècnica: galeries molt estretes, caos de blocs, 
passos molt exposats i zones inundades, fins a arribar 
després de 20h, a la cova de Valle cota de -492m, naixe-
ment del riu Silencio.

Altres activitats realitzades per la secció d’espeleologia 
són les següents: 

Novembre de 2010: Torca del Carlista (Carranza), 
-340m, sent la 3ª sala més gran del món. 

Al 2011: 
Avenc de Quatretonda, -178m. 
Avenc Estret, -120m.  
Avenc Ample, -60 m., 
Avenc del Colmenar, -170m., 
Avenc de Pablo, -220m, restant explorar -70m per fal-
ta de material.
Al juliol, travessia Tonio-Cañuela (Cantabria).

En muntanyisme membres del CEB han ascendit a la 
Pica d’Estats (3.030m) i Poset (3.371m.). A l’octubre es 
realitzarà la Marxa de les Valls i al novembre una marxa 
per la Font Roja. 

CLUB EXCURSIONISTA 
Bocairent
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La temporada passada, el C.B. Patro-
nato va continuar sent un club de re-
ferència al bàsquet de la Comunitat, i 
va mantenir un nivell molt similar al de 
la temporada anterior, on es visqueren 
partits màgics al Pavelló Municipal.

La pedrera del club té una salut de ferro. 
Els més xicotets continuen els dissabtes 
de matí a les instal·lacions de l’institut a 
l’escoleta, amb dues entrenadores d’au-
tèntic luxe, com són Eva i Esther Garcia, 
dos jugadores del sènior femení que 
col·laboren activament en totes les ac-
tivitats del club. Millors entrenadores per 
als més menuts, impossible.

En la categoria benjamí, l’equip va dis-
putar els XXIX jocs esportius de la Co-
munitat Valenciana, dins la comarca 
de la Vall d’Albaida, i van quedar en un 
meritori segon lloc, l’enhorabona per als 
menuts de la competició que en cada 
partit donaren unes lliçons d’esportivitat 
molt bones.

En la categoria aleví, ens representaren 
dos equips. L’aleví que portava Pili Or-
tega va quedar classificat en tercer lloc, 
i el de Mª Carmen Cantó finalitzà en la 
cinquena posició. Sens dubte ens espe-
ren molts anys de bàsquet amb aques-
tos dos equips. Molts ànims per tots ells 
i a continuar aprenent.

Pel que respecta al cadet femení, 
aquest era el seu primer any a la cate-
goria i varen disputar la lliga provincial en el grup B de I.R. 
Preferent, amb uns magnífics resultats de 18 victòries i 
només 2 derrotes, la qual cosa els va permetre disputar 
la fase d’ascens a la categoria Autonòmic. Per desgràcia, 
el segon lloc no tenia premi i l’emparellament era davant 
el Ciudad Ros Casares B (segon millor equip de la Co-
munitat, només per darrere del Ciudad Ros Casares A), 
però les xiques demostraren que eren mereixedores de 
disputar aquest partit, i aconseguiren omplir el Pavelló i 
que el poble s’adonés de l’esforç de tota  una tempora-
da. Els resultats dels dos partits varen ser de diferències 
al voltant dels 35 punts per a les del  Cap i Casal, però 
encara que pareixen molts punts, les “cardaores” foren 
les que per menys desavantatge perderen, la qual cosa 
dóna una idea de les diferències abismals entre ciutats 

i pobles, pel que fa al nombre de jugadores disponibles 
representa. Amb tot, el segon lloc aconseguit a la fase 
regular permet que la temporada que ara portem a ter-
me, la disputen a la categoria autonòmica, enquadrades 
al grup d’Alacant on portaran el nom de Bocairent a llocs 
com Elx, Alacant, Benidorm, Novelda, ….. i per suposat 
que donaran guerra.

Les xiques del sènior femení participaren en la categoria 
autonòmica i van quedar enquadrades al grup C, (for-
mat per un total de 13 equips). La temporada regular va 
ser excel·lent, doncs de 24 partits disputats el balanç 
fou de 21 victòries i només tres derrotes. Van quedar 
classificades en segon lloc, el que com a la temporada 
anterior, els donava accés a jugar la fase d’ascens a la 

CLUB DE BÀSQUET 
PATRONAT Bocairent
2010-11: Mantenim el nivell
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primera categoria nacional. El sorteig les va emparellar 
amb el C.B. Jorge Juan (Novelda), un equip d’un nivell 
molt similar, i així va ser. Al quedar classificades en se-
gon lloc, el primer partit el varen jugar a casa, el que era 
una pressió afegida. Malauradament les jugadores locals 
varen perdre  64-78, un càstig massa gran per a la lluita 
que presentaren a la pista, però un magnífic 3er quart  de 
les jugadores de Novelda va permetre aquesta diferèn-
cia. Però tot i això, les nostres jugadores no decaigueren 
en el seu ànim. Al partit disputat a Novelda una setmana 
més tard, demostraren el per què de la seua classificació 
i aconseguiren la victòria per un ajustat 47 – 43, però 
el desavantatge que arrastraven del primer partit va ser 
definitiu. Un equip que enguany tornarà a competir i de-
lectar amb el seu bàsquet ràpid, i del qual s’espera com 
no, que torne a fer una temporada memorable.

A la categoria masculina, els xics del sènior disputaren la 
seua última temporada i enguany ja no formaran part de 
la disciplina del club. Va ser una temporada un tant estra-
nya. Al principi tots ho agafaren amb moltíssima il·lusió, 
tot i la renuncia del seu entrenador. Però gràcies a Mar-
tín l’equip va tirar endavant, amb noves incorporacions 
de gent jove local que varen fer una pretemporada molt 
bona. La temporada no va anar tant bé com l’equip espe-
rava, i un degoteig de baixes varen fer perdre la il·lusió, i 
fer que l’any fóra llarguíssim per a ells, el que es va reflectir 
a la classificació final, tot quedant últims amb un balanç 
molt negatiu (3 victòries i 21 derrotes). Volem aprofitar 
aquestes línies volem donar les gràcies als xics pels seus 
anys al club. Bon vent i bona barca per a tots ells.

El club de bàsquet també va fer diverses activitats, com 
varen ser dues excursions a la Fonteta, en la primera po-
gueren vore el partit  Power Electronics València – Ca-
jasol (Sevilla), amb una magnífica victòria per als locals. 
Aprofitant la temporada nadalenca en què es va disputar 
feren una visita a Expojove, on varen gaudir d’una mag-

nífica jornada, que esperem es torne a repetir. La segon 
visita tingué lloc l’ultima setmana del més d’agost i fórem 
testimoni de la magnífica victòria de la Selecció Espanyola 
davant Austràlia, al seu últim partit de preparació per a 
l’europeu de Lituània, del qual dues setmanes més tard 
es proclamaven campions.  Sense dubte un dia i un equip 
per a recordar, perquè tardarem molt de temps en tornar a 
tenir una fornada de jugadors d’aquesta categoria. 

També, com cada any, a la festa del Patronato tenen lloc 
les VIII hores de bàsquet, que aquest any van tenir l’honor 
de comptar amb dos equips femenins. Gent que encara 
que passen els anys, porten dins el cuquet del bàsquet, 
i varen ser una de les millors sorpreses d’aquest campi-
onat, perquè encara queda molt de bàsquet per a elles. 
Esperem tindre la seua presència el proper any.

I per tancar la temporada, dins de les jornades esporti-
ves, a la pista del Patronato té lloc la disputa del  3 x 3, 
modalitat del bàsquet de carrer, amb la pista més xico-
teta i només tres jugadors, que va fer que passàrem un 
dissabte de matí molt emocionant.

Açò ha estat un breu resum de la temporada del C.B. 
Patronato Bocairent, un club que porta molts anys i que 
no decau en el seu ànim d’ensenyar i difondre l’esport de 
la cistella setmana rere setmana. Esperem que per molt 
temps.

Aprofitant aquestes línies també volem agrair la col-
laboració, de tots els patrocinadors que durant els últims 
i difícils anys ens han donat suport econòmicament, per 
a dur a bon terme una tasca que a tots ompli de satisfac-
ció, però que també comporta la seua part de sacrifici i 
que com tota activitat, treu temps d’estar a casa, amb els 
amics, ….. fins l’any que ve a tots. 

¡Vitol al Patró Sant Blai!.
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MÉS QUE DONES
...persones

En el mes de juny de 2010 un grup de per-
sones preocupades per l’increment de 
dones assassinades a mans de les seues 
parelles o exparelles, vam començar a plan-
tejar-nos la necessitat que ‘des de baix’ han 
de produir-se certs canvis en les relacions 
de gènere. El gènere és una cosa que s’ha 
construït amb un fort component social i 
cultural, i que assigna a homes i dones pa-
pers i funcions diferents en la societat en 
funció del seu sexe biològic, papers i funci-
ons amb diferent prestigi i estatus. 

Malgrat que la igualtat legal s’ha anat acon-
seguint des de l’arribada de la democràcia al 
nostre país, la igualtat efectiva és una tasca 
pendent. Tenim els mateixos drets i deures 
legals, la mateixa condició de ciutadania, 
però encara es troben grans desigualtats en 
molts aspectes, tant de la vida privada (les tasques de 
cura i domèstiques continuen recaient en les dones de la 
família), del món laboral (desigualtats salarials, dificultats 
per a promocionar-se en les empreses, etc) i també en 
l’esfera pública, ja que tenim escassa representació en 
els òrgans de decisió i poder, en l’àmbit de la cultura, de 
la ciència, etc. I sobretot en les relacions de parella, on 
tant les denúncies com les víctimes mortals per violència 
de gènere han tingut un augment important. 

El primer dilema que va sorgir va ser si érem una associ-
ació exclusiva de dones o una mica més, d’aquí el nom 
“Més que dones”, perquè també hi ha homes, perquè 
també som ciutadanes, persones, etc... 

Durant l’estiu del 2010 es legalitza l’associació i s’inscriu 
en el Registre d’Associacions, en el Registre Municipal 
i en el de Titulars d’Activitats, serveis i centres d’acció 
social de la Comunitat Valenciana. 

La finalitat d’aquesta associació és: promoure l’exercici 
efectiu dels drets de la dona, incrementar la participació 
de les dones en la vida econòmica, laboral, política, so-
cial i cultural, contribuir a l’empoderament de les dones i 
eliminar les desigualtats entre sexes. 

A la tardor de 2010 vam començar a treballar. Ens reunim 
un dissabte al mes en una cafeteria, ja que no disposem 
de local, i anem proposant activitats tant reivindicatives 
com d’aprenentatge i creixement personal.

En resum, aquestes activitats han estat les següents: 

Gener de 2011. Conferència ‘Ni mores ni cristianes: 
gènere i poder en les festes de moros i cristians 

d’Alcoi’ a càrrec de Verónica Gisbert Gracia, autora 
de la tesi d’aquest títol i Gemma Ballester, presidenta 
de l’Associació Fonèvol d’Alcoi. 

Març de 2011: Amb motiu de la celebració del 8 de 
març, vam voler donar a conèixer l’obra de la docu-
mentalista bocairentina Pilar Molina Beneyto. Gràci-
es a la col·laboració de Carme Agulló, vam projectar 
el documental de Pilar, ‘Dues mirades, un camí. L’exili 
del 39 i l’emigració dels 60’, en el Centre Turístic d’In-
terpretació de Bocairent i la Serra Mariola. 

Maig de 2011. Conferència-taller ‘Dones emprene-
dores i conciliació de la vida laboral i familiar’ a 
càrrec de Neus Rubio Asos, agent d’igualtat del Cen-
tre Infodona d’Ontinyent. 

Juliol de 2011. Festa reivindicativa de disfresses. So-
par de Bruixes a l’Esglai. 

Octubre de 2011. Curs d’informàtica ‘Internet i xarxes 
socials’ al Telecentre. 

Al llarg d’aquest any el grup s’ha anat ampliant. Actual-
ment comptem amb una vintena de persones associa-
des, en la seua majoria dones. Ens hem adherit al Pla 
Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes 
de l’Ajuntament de Bocairent, i a través de Facebook di-
fonem activitats i notícies relacionades amb els nostres 
objectius. Durant la Mostra d’Artesania i Tradicions vam 
posar una taula informativa per a donar-nos a conèixer 
entre la població. 

De cara al 2012 ens hem plantejat construir el blog de 
l’associació i continuar desenvolupant activitats pròpies. 

Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic 
mesqdones@gmail.com o a través de la nostra pàgina 
del Facebook www.facebook.com/mesquedones
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LA PARRÒQUIA: 
un patrimoni al servei de 
l’evangelització

La Parròquia del nostre poble constitueix un llegat dels 
nostres avantpassats que s’ha anat conformant al llarg 
dels segles des de la conquesta del Rei Jaume I. És un 
testimoni valuosíssim de la història de fe del poble de 
Bocairent i sens dubte, el conjunt d’edificis i béns reli-
giosos van ser creats pels nostres avantpassats amb la 
finalitat de permetre que els bocairentins ens acostem a 
Déu. Eixe patrimoni és un regal, que de veritat val la pena 
conéixer i estimar.

La Parròquia de Bocairent és una de les parròquies de 
la Comunitat Valenciana on més patrimoni religiós i cul-
tural podem trobar, i també és una de les parròquies on 
més s’ha treballat per a la seua recuperació. Així, no po-
dem obviar l’esforç que està fent-se des de la dècada 
dels anys 60 del segle XX. Són moments destacables: 
la creació del Museu Parroquial l’any 1964, les obres de 
restauració de l’Església Parroquial a final del segle XX 
o l’adquisició del Monestir per la Parròquia l’any 2007, 
sense oblidar l’esforç de les juntes d’ermites que al llarg 
de tots aquests anys han treballat durament per man-
tindre les ermites en les millors condicions possibles. 
Mantindre totes les obres d’art i edificis en les condicions 
adequades suposa un esforç econòmic enorme per a la 
Parròquia.

D’altra banda, durant les últimes dècades hem assistit al 
naixement al poble d’un nou sector econòmic: el turisme. 
Des de la Parròquia, en els últims anys hem fet un esforç 
per compartir amb el turista el nostre patrimoni, així s’ha 
ampliat l’horari de visites a l’Església, Museu Parroquial 

i Monestir. Pràcticament s’ha duplicat el nombre de col-
laboradors/es que bé exerceixen com a guies, bé ajuden 
en tasques d’acompanyament... Així actualment un total 
de vora 60 persones estan implicades en l’atenció al tu-
rista. Els donatius dels turistes es destinen íntegrament a 
la conservació i manteniment del patrimoni, així fem front 
a reparacions i intervencions sobre edificis i peces.

Entre setembre de 2010 i agost de 2011 un total de 3075 
persones han visitat el Museu o Església Parroquial. 
Aquests turistes procedien majoritàriament de la Comu-
nitat Valenciana, però també en trobem d’Alemanya, Pa-
ïsos Baixos, Bèlgica, Finlàndia, França, Holanda, Gran 
Bretanya, Letònia, Noruega, Dinamarca, Estats Units...
Un altra novetat destacable del 2011 ha sigut l’obertura 
del campanar com a espai visitable. Després d’un mes 
de reparacions, el passat 25 de juliol les autoritats locals 
feien la primera visita al campanar. Abans s’havia presen-
tat la nova guia turística. Així, un total de 700 persones 
han visitat aquest edifici emblemàtic en menys d’un mes.
Un altre fet destacable és la presència més que notable 
a l’exposició Camins d’Art de la Llum de les Imatges a 
Alcoi: la Parròquia ha cedit un total de 12 obres d’art a 
aquesta exposició temporal.

Per acabar, si encara no coneixeu el Museu Parroquial, 
el campanar o el Monestir Rupestre, des de la Parròquia 
volem convidar-vos a visitar aquests espais parroquials. 
Conéixer la Parròquia és descobrir d’on venim, les nos-
tres arrels i viatjar en la història de Bocairent. 
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PATRONAT 
resum de l’any

En el Patronat s’organitza el campionat de futbol infantil, 
acull al Club de Bàsquet Patronat Bocairent i al Grup de 
Teatre l’Arcà, a més de les activitats parroquials de Ca-
tequesi d’infància, Júniors MD, Confirmació, Moviment 
Vida Ascendent, Càritas, reunions de grups de l’Itinerari 
Diocesà de Renovació i Escola Llar Cultural. Algun d’es-
tos grups presenten el seu escrit propi, per tant en esta 
memòria del curs 2010-2011 només se’ls esmenta per 
no caure en redundància.

La preparació per a Confirmació es realitza en tres cur-
sos i en ella han participat 65 jóvens. A més de les sessi-
ons de preparació per al sagrament, van realitzar un altre 
tipus d’activitats de les quals destaquen els Via Crucis 
nocturns en Quaresma i la participació en accions soci-
als, com la col·laboració en l’arreplegada d’aliments de 
la campanya “Bote-Kilo”, o la visita a la Casa d’Acollida 
“Sant Francesc d’Asís” de Palma de Gandia, on s’atenen 
a persones que la nostra societat de benestar és incapaç 
d’acollir i integrar, persones malaltes i abandonades. En 
la jornada de visita col·laboren en les tasques de la casa 
d’acollida.

L’Itinerari Diocesà de Renovació (IDR) és una activi-
tat diocesana que es desenvolupa entre els anys 2010 i 
2014, i a la qual estan cridats a participar tots els cristians 
de la diòcesi, és un itinerari en què se’ns convida a no 
tindre por i llançar-nos a una trobada oberta, sincera i 
confiant amb Jesucrist.

En l’IDR Bocairent participen quasi 200 persones orga-
nitzades en 13 grups. Va començar el Dimecres de Cen-
dra i s’han realitzat 5 sessions en les quals s’ha treballat 
el material “Tant de bo escolteu la veu del Senyor”. El 
primer cicle va finalitzar amb la “Celebració de l’entrega 
de la Bíblia” en l’Eucaristia d’inici de curs el dissabte 8 
d’octubre passat.

Ens trobem en el segon cicle, “El Verb es va fer carn i 
va habitar entre nosaltres”, i continuen les portes ober-
tes perquè s’unisquen més persones i s’organitzen més 
grups si hi ha menester. 

La Escuela Hogar Cultural que compta ja amb 45 
anys de dedicació a la formació es distribueix actualment 
en quatre classes:
•	 Pintura	en	tela, en la qual es desenvolupen tècniques 

de pintura a mà sobre tela, ha realitzat 15 tovalles, 6 
quadros, manteletes i davantals de valenciana i diver-
ses camisetes.

•	 En	la	Classe de Labor s’han realitzat tovalles de malla, 
treballs de punt de ganxo, brodats a màquina  i diver-
ses peces de punt de mitja

•	 En	Dibuix i Pintura s’han realitzat 9 quadros i 18 di-
buixos, utilitzant tècniques d’olea, pastís, sanguina i 
carbonet.

•	 En	Ceràmica es treballa amb tècniques de Socarrat, 
corda seca, pintura a l’aigua i pintura al greix.
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En la línia de conferències de temàtica social que Cà-
rites Parroquial presenta a Bocairent, el dijous 12 de 
maig es va presentar l’informe “Jóvenes españoles 2010” 
pel Dr. Pedro González. Este informe és un estudi que 
analitza aspectes com els valors dels joves espanyols 
entre 15 i 24 anys, la seua integració social i política, la 
família, la religió, l’oci, el consum, la immigració o els mit-
jans de comunicació.

L’activitat per a la celebració del 23 d’abril, Dia del Llibre, 
va ser la lectura de Rondalles d’Enric Valor en el cente-
nari del seu naixement. Atés que el 23 d’abril va ser Dis-
sabte Sant, es va posposar per a la festa de fi de curs, on 
el grup de teatre l’Arcà va llegir algunes rondealles alhora 
que reforçava el seu seguiment amb diversos recursos 
escènics.

El 27, 28 i 29 de maig  és va celebrar la festa fi de curs 
i va comptar amb:
- Torneig «8 Hores de Bàsquet» .
- Solemne Eucaristia fi de curs a l’Església Parroquial. 
- Exposicions dels alumnes de la Escuela Hogar Cultu-

ral (dibuix i pintura, labor, pintura en tela i ceràmica), 
Júniors MD, Catequesi d’Infància (joguets), i Càritas 
(Un dia, una nit). 

- Partits de bàsquet  entre els diferents equips del Club 
de Bàsquet Patronat i els equips visitants del Martinez 
Valls d’Ontinyent i Alginet C.B.

- IV Memorial Leandro Santonja de futbol sènior
- Parc infantil i jocs a càrrec de la Junta de Pares de 

Júniors MD.
- Cercavila a càrrec del Grup de Xirimiters i Tabaleters 

l’Aljub de Bocairent.
- Gran Final del Campionat de Futbol Infantil.

- Acte de Cloenda del curs catequètic i lliurament de 
trofeus.

- Dinar de Germanor al Maset dels Moros Marins. 
- Festival Infantil a càrrec dels Júniors MD.
- Es va comptar també amb la tradicional tómbola i el 

servici de bar i sistema megafònic.

El campionat de futbol infantil va comptar amb 45 xi-
quets que jugaven en 4 equips. La final la van disputar 
els equips “Los gormitis” y “Sub 10”, que va guanyar este 
últim equip per 2 a 1.

De la col·laboració amb altres entitats destaquem: el 
concert de solistes de la Banda Jove de l’Associació 
Unió Musical de Bocairent, i el trofeu infantil de futbol 
Festa del panellet que organitza la Junta de festes de 
Sant Blai, així com la cessió d’instal·lacions a esta última 
associació durant els dies de festes.
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El Apostolado de la oración (APOR) es una asociación de 
fieles que tiene su origen en 1844.

Por el bautismo, el cristiano se incorpora a la Iglesia Pue-
blo de Dios, convirtiéndose en miembro del Cuerpo de 
Cristo. Por la Acción del Espíritu Santo se compromete a 
hacer de su vida una entrega constante a Dios.

Gran amor al Sagrado Corazón de Jesús. El Corazón 
de Cristo, significa su entrega total al Padre por toda la 
humanidad.

Como respuesta a ese Amor, el miembro del APOR ofre-
ce su vida diaria al Señor, expresando así, su propósito 
de vivir unidos a Cristo en su entrega redentora.

María, Madre de la Iglesia, está íntimamente asociada  
a la obra redentora de su Hijo. Es modelo de entrega y 
santidad para todos los miembros de APOR.

APOR tiene como patronos a San Francisco Javier y a 
Santa Teresita de Lisieux.

En nuestra parroquia, en la fiesta al Sagrado Corazón de 
Jesús, participó un buen grupo de niños que este año 
han hecho la Primera Comunión y entran a formar parte 
de APOR.

La Junta

APOSTOLADO  
DE LA ORACIÓN
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Un año más, Catequesis de Infancia quiere aprovechar 
este espacio que nos brinda el programa de fiestas para 
trasladar a toda la población lo más destacado del cur-
so. Una de las novedades fue la entrega a cada niño 
del Catecismo, durante la Eucaristía de inicio de curso. 
Con esta entrega dentro de la propia misa se pretendió 
darle mayor realce a algo tan importante, puesto que el 
Catecismo no es un libro como cualquier otro, sino que 
en él los niños han podido tener y sentir más cerca la 
presencia de Jesús.

Durante todo el curso, los niños han asistido a las se-
siones de catequesis los sábados, en las que han podi-
do avanzar, a medida que crecen, en su vida cristiana. 
Para ello se han combinado las sesiones en las aulas con 
otras actividades. Una de ellas fue el festival de Navidad 
en la que los  niños de catequesis, junto con los Júniors, 

interpretaron diversos villancicos en una tarde en la que 
el salón de actos del Patronato se quedó pequeño para 
presenciar el festival.

Otras de las actividades destacadas, y novedad este 
curso, fue la celebración de una retreta como prólogo 
de las fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Blas. 
Esa tarde, los niños, ataviados con la manta y su farolillo, 
recorrieron el patio del Patronato acompañados por el 
ritmo del tabalet. Previamente, esa misma tarde habían 
asistido a la representación, con marionetas, de la pro-
clamación de San Blas como patrón de nuestro pueblo, 
en un acto que pretendía acercar la figura de San Blas a 
los más pequeños.

Días antes a la Semana Santa, los niños de los tres cur-
sos de Catequesis realizaron el vía crucis, acompañados 
por sus catequistas y algunos padres y madres. La tarde, 
a pesar del intenso calor, sirvió a los niños para conocer 
más de cerca el sacrificio y pasión de Jesús en sus últi-
mas horas de vida. Además, el Domingo de Ramos, los 
niños de Primera Comunión participaron activamente en 
la procesión de Ramos, simbolizando los discípulos que 
acompañaron a Jesús en su entrada triunfal en Jerusa-
lén. Además, en la misa del Jueves Santo, doce niños de 
Catequesis, cuatro por curso, vivieron la eucaristía desde 
el altar, y allí participaron en el lavatorio de pies. El inicio 
de la Pascua se celebró con el ya tradicional reparto de 
monas el Domingo de Pascua.

La visita a la casa natal de Sor Piedad de la Cruz o una 
charla a cargo de la misionera Inma Pascual Alcaraz fue-

CATEQUESIS DE INFANCIA 
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ron otras de las actividades realizadas. La fiesta del Pa-
tronato fue, un año más, un intenso fin de semana en el 
que los niños pudieron disfrutar de distintas actividades y 
deportes.

Como no podía ser de otra manera, el curso conclu-
yó con una eucaristía, en la que junto con el resto de 
grupos del Patronato, los niños subieron al Altar, donde 
todos juntos cantaron una canción. La iglesia se llenó 
para despedir el curso. Además, dentro de esta misa, 
los niños que poco después iban a tomar la primera co-
munión renovaron las promesas que en su día realizaron 
sus padres cuando fueron bautizados. Así, llegó el gran 
día para los 29 niños que el 5 de junio tomaron la Primera 
Comunión, y con ella, dieron un paso muy importante en 
su vida como cristianos.

En Bocairent de la Cofradía del Carmen se tiene cons-
tancia desde el año 1954, año en que se celebró el 
año Santo Mariano. Desde esa fecha sabemos que 
el cargo de presidenta lo desempeñó la Srta. María 
Ferrero, persona muy religiosa y enamorada de la Vír-
gen del Carmen dando siempre testimonio de su fe. 
En todo ponía mucha ilusión, de hecho permaneció 
en dicho cargo 31 años. Siempre estuvo acompañada 
con la colaboración y ayuda de Dña. Magdalena Ferre 
y Dña. Vicenta Juan. Cuando por motivos de salud no 
pudo continuar, la sustituyó en el cargo de presidenta 
la Sra. Josefa Vañó Pascual, colaborando con ella las 
hermanas Carmen y Fina Molina, personas entusias-
tas también de la Virgen del Carmen.

En el año 2004 se renovó la junta y hasta la actuali-
dad. Desempeña el cargo como presidenta Sra.  Pi-
lar Garcia, vicepresidenta Carmen Boscá, secretaria 
Maruja Cabanes, vicesecretaria Amparo Doménech, 
tesorera MªPilar Llobregat, vicetesorera Lolita Sem-

pere, vocales Remedios Molina, Paquita Silvestre, Mª 
Isabel Sanchis y Teresa Silvestre.

Dicha junta pone todo su empeño en preparar la 
fiesta. Desde el primer día de la novena exponen la 
Santísima Virgen en el altar, hasta proceder a la pro-
cesión. Hay personas que se encargan dellevar las 
andas, cómo D. Paco Doménech, hijos y otros de-
votos de la Virgen.  Y al terminar la Sta. Misa se reza 
una Oración en acción de gracias:

Eres vigía que velas, el alzar de nuestras vidas,
Eres bálsamo refugio de mis profundas heridas,
Eres pasión carmelita que besa tu dulce sién.
Eres Ángel de clausura, eres reja y caridad,
Clara dulzura, sosiego, fe y humildad.
Eres nardo y azuzena que en amor verdadero
Te entregaron su fragancia que huele 
A Virgen del Carmen te quiero.

Cofradía de la 
VIRGEN DEL CARMEN
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A través del programa de fiestas a San Blas, Cáritas pa-
rroquial da a conocer a todos las actividades llevadas a 
cabo durante el curso 2010-2011. 

Se inicia el curso con una reunión en la que se presenta 
la campaña institucional con la asistencia de los equipos 
de Cáritas de todas las parroquias del arciprestazgo y 
que esta vez tuvo lugar en Agres. A lo largo de estos tres 
últimos años, Cáritas, a través de la campaña “Una so-
ciedad con valores es una sociedad con futuro”, invita a 
vivir unos valores que nos acercan a unas relaciones más 
humanas y más justas: comunión, participación, diversi-
dad y gratuidad. El pasado año los valores propuestos 
fueron la fraternidad y el compromiso, objetivos que se 
suman a esta apuesta por construir un espacio común 
y global en el que la identidad de ser persona recupera 
su sentido pleno a la luz de los valores del Evangelio y en 
el que las personas más vulnerables, pobres y excluidas 
pueden encontrar esperanza. 

El conocimiento de las distintas formas de pobreza es 
fundamental para la vivencia de estos valores y así poder 
acoger a personas y familias con problemas económicos 
o de integración. Muchas veces no solicitan ayuda ma-
terial –aunque, desde fuera, esta sea la percepción de 
mucha gente- sino ser escuchados y acompañados en 
sus problemas, preocupaciones, dolencias o soledad.

Las acciones llevadas a cabo, además de la atención 
semanal a todas las personas que lo necesitan, han sido 

las campañas realizadas durante el año: a principios de 
noviembre, fue la recogida de ropa para la ONG “Niños 
de papel” de Colombia; a finales de noviembre y en el 
mes de abril, las campañas de ropa coordinadas por Cá-
ritas diocesana.

En Navidad se organizó una para recoger productos de 
higiene corporal destinados a los niños y adolescen-
tes acogidos en el Hogar del Niño Jesús de Valencia, 
institución que es atendida por las Hijas de la Caridad. 
También se realizó la campaña del “bote–quilo”, en la 
que participaron además del equipo de Cáritas, los jó-
venes de catequesis de confirmación y sus catequistas. 
La respuesta de la gente fue muy positiva y la cantidad  
de alimentos permitió atender a las familias que lo han 
solicitado y además ayudar al “Centro de Acogida San 
Francisco de Asís” de Palma de Gandia. 

Hay que destacar que el domingo 15 de mayo de 2011 
se celebró la Pascua del Enfermo. Cáritas colabora con 
la Pastoral de la Salud en la organización de este día, en 
el que el Señor es llevado en procesión a las casas de 
los enfermos que lo solicitan y puedan así comulgar y, 
asimismo, en el traslado a la parroquia de aquellas per-
sonas que lo desean para asistir a la eucaristía y recibir 
el sacramento de la Unción de enfermos.

Cáritas promueve la sensibilización de la comunidad pa-
rroquial con la participación en la eucaristía del segundo 
domingo de cada mes y, de manera especial, en Navi-
dad y Corpus. El objetivo es dar a conocer las campañas 
nacionales de estas fechas mediante la felicitación navi-
deña en la misa de Nochebuena y la colaboración de los 
niños de Primera Comunión en la eucaristía del día de 
Corpus Christi.

Finalmente gracias a todas las personas que, a través de 
su colaboración con Cáritas, ya sea en el equipo ya sea 
en las diferentes campañas, hacen visible el rostro de 
Jesús con los que menos tienen. 

CÁRITAS PARROQUIAL
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Al comienzo del curso 2010-2011, el Arzo-
bispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, 
escribió una carta dirigida a todas las parro-
quias de la archidiócesis en la que proponía 
llevar a cabo un Itinerario Diocesano de Re-
novación (IDR) durante los años 2010-2014 
e invitaba a la formación de grupos.

En palabras del arzobispo: “el Itinerario Dio-
cesano de Renovación tiene como finalidad 
ayudar a madurar una actitud de fe enten-
dida como adhesión personal al Señor Je-
sús, que desemboca en una actualización 
y compromiso cristiano en medio de nues-
tro mundo. Como toda acción evangeliza-
dora, persigue, como fin último, favorecer 
la comunión con Jesucristo: buscamos 
volver la mirada sobre la propia vida a la 
luz del Evangelio para llegar a un encuen-
tro con Jesucristo, sos tenidos por la gracia 
del Espíritu Santo. Es un tiempo propicio de 
conversión al Señor que nos puede ayudar 
a dar respuesta a los grandes interrogantes de la exis-
tencia humana”.

Este itinerario tiene como objetivos: ayudar a vivir la iden-
tidad cristiana, fomentar la unidad y la visibilidad de la 
Iglesia diocesana, convocando a todos sus miembros y 
potenciar la misión de nuestra Iglesia y de todos en el 
mundo de hoy. La invitación a participar en él es para los 
que participan en las tareas de la Iglesia, para los que 
acuden a la eucaristía del domingo, para los bautizados 
que viven al margen de toda vida cristiana (cristianos no 
practicantes) y para los no cristianos que sienten necesi-
dad de encontrar un nuevo sentido a su vida.

El curso 2010-2011 se inició con la presentación del IDR 
por parte del arzobispo en los 34 arciprestazgos de la 
archidiócesis. Concretamente, el acto de presentación 
para el arciprestazgo “Mare de Déu d’Agres” (al que 
pertenece nuestra parroquia) tuvo lugar el martes 5 de 
octubre en la iglesia de Santa María de Ontinyent. En el 
transcurso del mismo también se hizo entrega a todos 
los asistentes del libro guía del itinerario: “Seréis mis tes-
tigos”.

El sábado 19 de febrero de 2011 se organizó, para los 
animadores de los grupos, una convivencia en la ermi-
ta de San Vicente Ferrer de Agullent a la que asistieron 
representantes de todos los arciprestazgos de la vicaría. 
Ese día se proporcionaron los materiales y se expuso la 
metodología que se seguiría en el itinerario. Al terminar 
este encuentro se fijó la fecha de la reunión inicial en la 

que se constituyeron los grupos (en nuestra parroquia, el 
domingo 27 de febrero de 2011).

El IDR comenzaba oficialmente el 9 de marzo de 2011, 
Miércoles de Ceniza. En nuestra parroquia se han for-
mado 13 grupos con más de 160 participantes. En cada 
uno de ellos hay una persona que actúa como anima-
dor. Dos de los equipos están formados por jóvenes de 
edades comprendidas entre 15 y 22 años; otros dos 
también están integrados en su mayoría por jóvenes y el 
resto es heterogéneo.

A partir de ese momento el equipo de animadores se 
reúne cada mes con el párroco, D. Ángel M. Olivares, 
para preparar cada uno de los temas. En este espacio 
de encuentro y reflexión, anterior a la reunión que cada 
animador tiene con su grupo, se sigue el método de la 
“Lectio Divina” en el que se escucha, reflexiona y actuali-
za la Palabra de Dios y se termina orando juntos.

Las reuniones del primer año del IDR finalizaron en el 
mes de junio. La experiencia de todo lo vivido ha resulta-
do gratificante; la opinión generalizada es que cada en-
cuentro ha sido un tiempo en el que se ha compartido, 
reflexionado y vivido, como comunidad de fe, la Palabra 
de Dios.

Con el nuevo curso 2011-2012 se ha reanudado el Itine-
rario Diocesano de Renovación al que todavía pueden 
unirse todos aquellos que lo deseen, aunque no hayan 
participado durante los primeros meses del itinerario. 

ITINERARIO DIOCESANO 
DE RENOVACIÓN
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Com cada any, i ja en portem onze, des del Centre Jú-
niors Sant Blai de Bocairent continuem amb el nostre 
objectiu d’educar els més joves de la parròquia segons 
l’estil de vida Júnior. Ho fem juntant-nos els caps de set-
mana per fer les reunions amb els equips. 

El curs va començar amb un joc medieval al Patronat 
amb l’objectiu d’aconseguir la bandera. Ens ho vam pas-
sar molt bé. Aquest curs erem 72 xiquets i 21 monitors 
i educadors. Des d’aquest dia vam anar reunit-nos dis-
sabte rere dissabte al Patronat on féiem jocs, danses, ra-
llies o dinàmiques de grup entre altres moltes activitats...

La següent activitat important del centre va ser la “Des-
bandà”, eixírem amb els xiquets i xiquetes de catequesi i 
cantàrem nadaletes pels carrers del poble i anunciàrem 
l’arribada del Nadal.  També abans de Nadal els monitors 
i educadors anarem a Ontinyent per arreplegar la llum de 
Betlem i portar-la al nostre poble, i fer-la arribar a tota la 
gent. Va ser una activitat molt emotiva.

Els Júniors vam començar l’any nou a Expojove on un 
any més disfrutàrem tots junts d’un dia, ple de jocs i 
emocions.

En arribar la festa de Sant Antoni, férem una excursió tots 
junts a l’ermita on vam berenar la famosa “tallà de Sant 
Antoni” i vam disfrutar fent jocs tradicionals. 

Per a celebrar les festes a Sant Blai realitzàrem un teatre 
que representava la proclamació del patró del poble. A 
continuació vam eixir amb els fanalets pels patis del Pa-
tronat i vam acabar la vesprada amb un berenar per a 
tots els assistents. 

Habitualment participem els diumenges a la Missa de 
12h. El dia 6 de març vam fer una celebració especial 
i vam imposar el crismó als xiquets de Pacte i vam en-
tregar les panyoletes al curs d’Identitat I. Tots ells ho van 
rebre amb il·lusió per l’esforç realitzat durant el curs.

El dia 15 de març vam celebrar el Dia Júniors a Muro 
d’Alcoi on vam compartir un gran dia ple de jocs. Allí ens 
vam juntar amb la resta de centres Juniors de la zona 
Montcabrer, férem nous amics i ens ho pasàrem d’allò 
més bé.

Per celebrar la Quaresma vam fer Via Crucis al Sant 
Crist, i així seguir el camí que va fer Jesús fins arribar a 
la creu. Durant la Setmana Santa vam participar en les 
celebracions més importants.

Els grups de les Etapes d’Estil de Vida del nostre centre i 
el de Sant Carles d’Ontinyent, es juntaren per passar dos 
dies de convivència a Agres. Allí férem jocs i formació i 
s’ho passaren d’allò més bé.

Per últim, la celebració del fi de curs va ser genial: vam 
fer barracons de jocs tradicionals, exposició, dinar de 
germanor i el gran festival on van participar els equips 
de Júniors i Catequesi. Vam contar amb una gran parti-
cipació de pares i familiars als quals agraïm la seua col-
laboració.

Arribat l’estiu, com no podria ser d’altra forma, se’n vam 
anar de campament. Aquest any vam anar a Ador, on 
vam fer jocs i activitats relacionades amb el món dels Pi-
rates. Aquest any ens vam ajuntar amb el centre Júniors 
d’Atzeneta i ens vam fer molt amics.  S’ho vam passar 
de meravella!

Els educadors i monitors volem agrair la col·laboració 
d’Eddison i Sandra, que durant aquest curs van estar 
ajudant-nos cada dissabte amb les activitats del centre. 
També volem agrair als pares el seu suport i col·laboració 
en tot moment.

Animem a tots els xiquets i xiquetes que vinguen a viure 
amb nosaltres esta experiència Júniors. Vos esperem!

Sempre units!

JÚNIORS SANT BLAI
Curs 2010-2011


