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NOVIEMBRE
7 de nov iembre

Homenaje a nico Terol 

Bocairent se volcó en el recibimiento que se le tributo al nue-
vo campeón mundial de motociclismo en la categoría de 
125cc. Aficionados de todas las edades se concentraron en la 
Plaça de l’Ajuntament, entre los que se encontraban sus fa-
miliares, amigos y los componentes de la peña Nicogas. A la 
puerta del ayuntamiento le esperaban el alcalde y el concejal 
de deportes, así como otros miembros de la corporación, que 
le obsequiaron con un fotomontaje. A continuación dirigió 
unas palabras, desde el balcón, al público asistente, dando las 
gracias a todos los que le han apoyado desde pequeño. 
Posteriormente, en el transcurso de un pleno municipal 
extraordinario, el día 20 de enero, se le hizo entrega de la 
medalla de Bocairent, por ser un referente para la juventud, 
tanto de Bocairent como del resto de España, con su cons-
tancia, responsabilidad y esfuerzo diario.

20 de nov iembre

elecciones Generales

Bocairent mantuvo su cuota de participación en las elec-
ciones generales, pasando del 80% el total de votantes, en 
una jornada que transcurrió con total normalidad. Los re-
sultados a nivel local arrojaron una clara victoria del PP con 
un 47’11% del total de votos. El PSOE sufrió una bajada de 

13 puntos que le dejó en el 29’29% de los votos emitidos. 
Compromís (10’30%), EUPV-EV (6’41%) y UPyD (4’02%) vie-
ron reforzado su apoyo por los votantes bocairentinos.

DICIEMBRE
1 de d ic iembre

DeDican una calle al DipuTaDo josef 
casTelló 

El pleno del 1 de diciembre aprobó, a propuesta de la alcal-
día, la dedicación de una calle al político local, diputado en 
las Cortes de Cádiz, Josef Joaquín Castelló Ferre, con motivo 
del bicentenario de la Constitución de 1812. Contó con los 
votos a favor del PSPV-PSOE y del BLOC y la oposición del PP, 
que consideraba que debía dedicarse una calle de nueva ro-
tulación a dicho diputado y no eliminar para ello la dedicada 
al escritor y político valenciano Vicente Blasco Ibáñez, con el 
consiguiente perjuicio para los vecinos allí residentes. 

8 de d ic iembre

los Gozos a la purísima y el rvDo. D. 
juan BelDa 

La primera semana de diciembre la prensa se hacía eco de una 
pieza musical de claro acento bocairentino. Se trataba de los 
“Gozos a la Purísima”, que año tras año cantan, en la novena 
previa a la festividad de la Inmaculada, los seminaristas del Se-
minario Metropolitano de la Archidiócesis de Valencia.

Crónica local 
2011-2012
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Su autor fue el Rvdo. D. Juan Belda Pastor, nacido en Bocai-
rent en 1890, tanto en su versión más popular, que cantamos 
en Bocairent, como la adaptación para varias voces, más bre-
ve y solemne que se canta en el Seminario.
D. Juan Belda fue organista del Seminario Mayor Diocesano, 
de la Parroquia de San Martín de Valencia y de la Catedral 
Valentina. Nombrado Arcipreste de la Iglesia de Santa María 
de Ontinyent en 1934, fue martirizado en la persecución re-
ligiosa de 1936 y está en proceso de beatificación. En 2013, 
cuando se cumple 100 años de su ordenación sacerdotal, es 
de justicia recordar al autor de numerosas obras musicales 
religiosas. Una copia manuscrita de dichos gozos, dedicada 
a la Parroquia, se conserva en el Archivo Parroquial.

21 de d ic iembre

convenio enTre la parroquia De Bocai-
renT y la llum de les Imatges 

La gerente de la fundación la Luz de las Imágenes, Carmen 
Quintero, se desplazó hasta Bocairent para visitar el Museo 
Parroquial, estudiar las instalaciones y establecer los pun-
tos de un convenio de colaboración entre ambos. Junto al 
responsable de restauración de bienes muebles, José Luís 
Navarro y el párroco Rvdo. D. Ángel Olivares, visitaron las 
diversas salas con la finalidad de proceder a su reorganiza-
ción y restauración. A la lectura de estas líneas, estos pro-
yectos estarán prácticamente finalizados: ampliación de 
nuevas salas, redistribución de las obras, nuevas tonalida-
des de color en las paredes con el fin de resaltar las obras, 
mejoras en la iluminación y la posibilidad de exponer do-
naciones que hasta ahora permanecían almacenadas por 
falta de espacio. 

28 de d ic iembre

visiTa Del secreTario auTonómico De 
infraesTrucTuras 

El secretario autonómico de infraestructuras de las Generali-
tat Valenciana, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, acompaña-
do del diputado autonómico, Fernando Giner y el subdirector 
de proyectos urbanos y vivienda, Vicente J. Serrano, visitaron 
Bocairent para analizar dos proyectos: la construcción de una 
rotonda que dé mayor accesibilidad al polígono y, la cesión 
de suelo público del barrio medieval para proceder a la aper-
tura de un aparcamiento. Acompañados del alcalde y del res-
to de la corporación municipal, se desplazaron a los lugares 
pertinentes y recorrieron el Barrio Medieval, para conocer los 
trabajos llevados a cabo en la segunda fase de la rehabilita-
ción, dirigidos por el arquitecto Miguel de Rey.

ENERO
20 de enero

la DipuTación suBvenciona oBras De 
la iGlesia parroquial

El boletín oficial de la provincia publicaba la concesión de 
ayudas para la restauración del patrimonio histórico-cultu-
ral. En esta convocatoria, la totalidad de las ayudas concedi-
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das a Bocairent han sido destinadas al patrimonio religioso. 
Así se concedieron 22.420 € para la restauración de la Capa 
Pluvial donada por San Juan de Ribera a nuestra parroquia 
y la Casulla Gótica de terciopelo verde, la pieza textil de 
mayor riqueza y antigüedad, que conserva el Museo Parro-
quial. También se otorgaron 20.000€ para la primera fase 
de la conservación y restauración de las pinturas murales 
de la Capilla de la Tercera Orden Franciscana, del antiguo 
convento de San Bernardino, actual capilla del cementerio 
parroquial. Ambos trabajos han sido llevados a cabo por los 
técnicos de Instituto Valenciano de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana.

25 de enero

manolo y moisés sancHis oBTienen la 
DisTinción parc naTural para su miel

La Generalitat Valenciana concede la marca “Parc Natural” 
para corroborar la calidad y la elaboración artesanal y natu-
ral de los productos. Este sello es el que le ha sido otorgado 
a los hermanos Sanchis Alcaraz por su miel. De manos del 
presidente Albero Fabra y de las conselleras de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio Ambiente y Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Agua, Isabel Bonig y Maritina Hernández res-
pectivamente, Moisés recibió la placa que acreditaba dicha 
distinción. Son los únicos poseedores de ella en el ámbito 
de la Sierra Mariola. 

FEBRERO
11 de febrero

inauGuración De la reHaBiliTación De 
les Coves del Colomer 

La directora general de turismo, Cristina Morató, acompa-
ñada del alcalde, Josep Vicent Ferre, inauguraron la reha-
bilitación de les Coves del Colomer y su transformación en 
Centro de Interpretación Turístico de “les Covetes dels Mo-
ros”, así como la ampliación del área recreativa del “Pouet 
de Sant Vicent”. Este proyecto ha necesitado de una in-
versión de 289.131€, financiados en un 70% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa 
operativo FEDER de la Comunidad Valenciana. La cantidad 
restante corrió a cargo de la Diputación y del propio ayun-
tamiento. 

20 de febrero

“un cuenTo cHino” premio Goya 

La comedia argentina “Un cuento chino”, dirigida por Se-
bastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín y 
Huang Sheng Huang, obtuvo el premio Goya 2012 a la me-
jor película iberoamericana. Esta película fue rodada par-
cialmente en Bocairent en octubre de 2010. Durante los dos 
días de filmación, en los que la Plaça de l’Ajuntament quedó 
convertida en un plató de cine y el bar Ximo se transformó 
en una barbería, los bocairentinos pudimos ver en plena 
actuación al actor principal, Ricardo Darín, protagonista de 
películas tan conocidas como “El baile de la victoria” y “El 
hijo de la novia”.  

MARZO
15 de marzo

conferencia De anTonio ríos 
en el paTronaTo 
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Entre las actividades programadas por la Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. de Bocairent a lo largo del curso, des-
tacó la conferencia “El arte de comunicarse en familia”, a car-
go de Antonio Ríos Sarrió. Con el Aula Magna del Patronato 
abarrotada de público, el ponente mantuvo la atención de 
los asistentes durante cerca de tres horas, en las que des-
granó como fomentar la comunicación entre padres e hijos, 
como solucionar conflictos, los problemas que interfieren 
en la comunicación, sugerencias para lograr comunicarse, 
etc. Antonio Ríos, sacerdote salesiano, médico, psicotera-
peuta y director del centro FAYPA (Centro de Orientación y 
Terapia de Familia y Pareja), dejo claro que hay que dialogar 
con los hijos, darles consejos y fijarles límites.

17 de marzo

presenTación Del liBro De 
óscar González 

El maestro del CEIP Lluís Vives de Bocairent, Óscar Gonzá-
lez, presentó su libro “Familia y escuela/Escuela y familia”. 
Óscar González, casado con una bocairentina y afincado en 
nuestra población, fue el impulsor y profesor de la Universi-
dad de Padres. En esta obra, entre cuyos colaboradores hay 
dos compañeros de docencia, (Vicente Pablo Doménech 
Ferre y Raúl Beneyto Jorge), el autor, basándose en la ob-
servación diaria de lo que sucede en los centros, plantea la 
necesidad de pasar a la acción para potenciar la comunica-
ción entre ambos sectores: escuela y familia. 
La presentación corrió a cargo de Pedro García Aguado, 
conductor del programa de televisión “Hermano Mayor”, 
que incidió en la necesidad de que padres y docentes tra-
bajen en la misma línea. La sala Joan de Joanes, que acogió 
el evento, se encontraba abarrotada de padres, profesores 
y jóvenes, deseosos de acompañar y dar soporte al autor y 
presentador. 

21 de marzo

juan BTa. molina luna cumple 100 años

Rodeado de su familia, arropado por sus vecinos y amigos y 
homenajeado por la corporación municipal. Así vivió el día 
en que cumplía 100 años Juan Bta. Molina Luna. Con la ilu-
sión con la que había preparado la celebración, y con una 
lucidez digna de admiración, Juan Bta. disfrutó en la intimi-
dad la mayor parte del día. Su profundo sentido religioso 
se tradujo en la asistencia, rodeado de sus hijos y nietos, 
a la Misa Vespertina, en acción de gracias y por el alma de 
su esposa. A la salida le esperaba una sorpresa, ya que los 
asistentes le cantaron “Cumpleaños Feliz” y hubo disparo 

de fuegos artificiales. La culminación llegó con la visita al 
domicilio familiar de la corporación municipal, en nombre 
de la cual el alcalde le hizo entrega de un obsequio. 

25 de marzo

el “réquiem” De mozarT Brilla 
en BocairenT 

La Iglesia Parroquial de Bocairent fue el escenario de un mag-
nífico concierto ofrecido por el coro de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, la Coral de Alcàsser y la Orquesta de la 
Valldigna. El éxito del concierto fue extraordinario, tanto por 
calidad del nivel interpretativo, como por la numerosa asis-
tencia de público que abarrotó al templo, teniendo que ha-
bilitarse los laterales incluso quedando mucha gente de pie. 
Las dos formaciones corales y la orquesta deleitaron al pú-
blico con la interpretación de la misa completa de Réquiem, 
dirigidas por Pascual Martínez. Actuaron como solistas Lu-
cía Revert (soprano), Isabel Marí (contralto), Jesús Navarro 
(tenor) y Augusto Val (bajo). Esta actuación formaba parte 
de los actos del 10º aniversario del Coro de la UPV.
La recaudación del concierto fue destinada a las obras de 
conservación y restauración del patrimonio de la parroquia.

30 de marzo

concierTo a Beneficio Del Taller 
ocupacional

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior “Oscar 
Esplá” de Alicante llevó a cabo un concierto, en el Teatro 
Avenida, a beneficio del Taller Ocupacional de Bocairent. 
Además de colaborar en el sostenimiento de este taller, los 
asistentes pudieron disfrutar de unas magníficas interpre-
taciones. 
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ABRIL
14 de abr i l 

exposición soBre TeoDor llorenTe 

La muestra “Teodor Llorente, patriarca de la Renaixença”, 
pudo verse en Bocairent, fruto de la colaboración entre la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua y la Biblioteca Munici-
pal. La AVL continuando su política de dedicar cada año a 
un personaje valenciano destacado, lo hacía en esta oca-
sión a la figura del poeta, con motivo del centenario de su 
fallecimiento. La exposición realizaba un recorrido por la 
vida, obra y pensamiento de Llorente, que dejo constan-
cia de su estancia en Bocairent a través de las crónicas de 
su visita a la Vall d’Albaida publicadas en su periódico Las 
Provincias en 1897.
Además de la exposición, se impartió una conferencia a los 
alumnos del Instituto, por parte de Josep Lluís Doménech 
Sorsona, academico de la AVL y cronista de Tous y Xeresa.

25 de abr i l

BocairenT reciBe el premio vinaTea 

El alcalde de Bocairent recibió, de manos del presidente 
de las Cortes Valencianas, la distinción Francesc de Vinatea 
como reconocimiento por ser el municipio natal de Josef 
Joaquín Castelló Ferre, diputado de las Cortes de Cádiz. 
Esta distinción la recibieron igualmente otros 15 ayunta-
mientos valencianos, entre los que se encontraban Aielo 
de Malferit y Xàtiva. La continuación de este acto institucio-

nal se dio el 31 de agosto, cuando se desplazó la Mesa de 
las Cortes a nuestra localidad y se descubrió, en el ayunta-
miento, la placa conmemorativa de nuestra aportación a la 
Constitución de 1812.
La Alta distinción “Francesc de Vinatea” se entrega cada 25 
de abril con motivo de la celebración del Dia de les Corts. 
Se creó en 1988 con la finalidad de premiar a aquellas per-
sonas -físicas o jurídicas- o instituciones que hubieran con-
tribuido de manera destacada a la consolidación, investiga-
ción o servicio de las Cortes Valencianas.

MAYO
11 de mayo

resTauración Del reTaBlo De la 
inmaculaDa

La fundación la Llum de les Imatges impartió una conferen-
cia sobre la labor de restauración llevada a cabo en el Re-
tablo de la Inmaculada que ocupa uno de los laterales del 
presbiterio de la Iglesia Parroquial. El acto fue presentado 
por el Rvdo. D. Ángel M. Olivares, y tras la intervención del 
técnico, tomó la palabra la gerente de dicha fundación, Car-
men Quintero, que agradeció la colaboración de la parro-
quia en las sucesivas ediciones de las exposiciones. 
El retablo se encontraba bastante deteriorado debido prin-
cipalmente a anteriores intervenciones, bastante defectuo-
sas, con repintes, sustitución del oro original por otro falso, 
etc. También se podían apreciar grietas y craqueladuras, 
causadas por las variaciones de humedad y temperatura.
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15 de mayo

Gloria caBanes oBTiene el premio De la 
escuela De inGenieros aGrónomos

Gloria Cabanes Espinós, ingeniero agrónomo, especialista 
en Recursos Naturales y Medio Ambiente, ha obtenido el 
premio al mejor proyecto final de carrera de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Este proyecto lleva por título “Plan 
de restauración integral de terrenos colindantes a una can-
tera de áridos, a cielo abierto, que se pretenden explotar 
como ampliación de la misma y cuyo destino productivo 
son los áridos de carretera”.

29 de mayo

la DirecTora Del ivc+r se Desplaza a 
BocairenT

La deferencia que muestra hacia el patrimonio cultural de 
Bocairent Dª Carmen Pérez, directora del Instituto Valencia-
no de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ha 
quedado patente una vez más. En esta ocasión se desplazó 
a nuestra localidad para presentar la restauración de do-
cumentos del archivo municipal, (en esta ocasión legajos 
de la Corte de Justicia del siglo XVII) y visitar la capilla del 
cementerio, con el fin de dar el visto bueno al inicio de los 
trabajos de restauración de las pinturas de la cúpula. Am-
bos trabajos llevados a cabo por los técnicos del Instituto 
que ella preside.
La importancia de nuestro patrimonio y el esfuerzo que lle-
van a cabo tanto al Parroquia como el Ayuntamiento para 
su recuperación y preservación, con la colaboración de la 
Consellería y la Diputación, ha hecho que los medios de 
comunicación, tanto escritos como audiovisuales, se hagan 
eco de ello. Por eso en esta ocasión, la televisión autonómi-
ca, desplazó un equipo para destacar estos hechos.

JUNIO
5 de jun io

GerarD francés álvarez mejor 
expeDienTe acaDémico

El 5 de junio, Gerard Francés Álvares recibió de manos de 
la Consellera de Educación Mª José Catalá, en el Paraninfo 
de la antigua Universidad Laboral de Cheste,  el Premio Ex-

traordinario al Rendimiento Académico de Educación Pri-
maria Obligatoria de la Comunidad Valenciana.

7 de jun io  
noelia vañó presiDe la asociación 
serra mariola

En el Ágora del Campus de Alcoi, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, se celebró el 7 de junio la asamblea cons-
titutiva de la Associació Serra Mariola, cuyos municipios in-
tegrantes fueron: Muro, Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de 
Mariola y Bocairent. No así Cocentaina, cuya corporación 
no aprobó la incorporación. La sesión sirvió para designar 
a la concejala de Turismo de Bocairent, Noelia Vañó, como 
presidenta de dicha asociación.
Previamente el pleno municipal había aprobado adherirse, 
con los votos a favor del PSOE, las abstenciones del PP y el 
voto en contra de Compromís. La actitud de los miembros 
de la oposición se fundamentaba en la ambigüedad que 
traslucen los estatutos y el posterior desarrollo del articula-
do, al no haber un reglamento concreto.

20 de jun io

raquel Tormo sancHis mejor 
expeDienTe acaDémico

El miércoles 20 de junio, Raquel Tormo recibió de manos de 
la Consellera de Educación Mª José Catalá, en el Conservato-
rio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, el Pre-
mio Extraordinario al Rendimiento Académico de Educación 
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana.
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JULIO
12 de ju l io

el fueGo vuelve a amenazar BocairenT

El inicio de un fuego en el paraje del Mas de la Cova de Co-
centaina desató las alarmas en la población. Con el paso de 
las horas, las llamas fueron avanzando por la Sierra Mariola, 
acercándose al Mas del Serafí. La rápida actuación de los 
medios aéreos y terrestres y la intervención de la Unidad 
militar de emergencias impidieron que el fuego se interna-
ra en nuestro término municipal. Por precaución se desalo-
jó el Camping Mariola y algunas casas de la urbanización el 
Pinatell. Una excursión de 50 niños y sus monitores pernoc-
taron en el Pabellón Municipal. 

30 de ju l io

esTela casTelló mejor expeDienTe 
acaDémico 

Estela Castelló Serrano recibió, de manos del alcalde 
d’Ontinyent, el premio al mejor expediente académico en el 
grado de Magisterio Infantil del Campus d’Ontinyent. Otor-
gado por la Fundación Universitaria de la Vall d’Albaida, 
consiste en una beca para sufragar los costos de un curso 
de inglés en la Dublin City University (DCU).

AGOSTO
14 a l 17 de agosto

Xerrades a la fresCa 

Un año más se han llevado a cabo les Xerrades a la Fresca en 
la placeta de Sant Vicent. En esta edición corrieron a cargo 
del director del CRIS, Jaume Ferrándiz, que trató el tema “La 
rehabilitación del enfermo mental crónico”, del piloto Raül 
Carbonell, que verso sobre “Les Dolomites en globus”, Josep 
Vicent Ferre, alcalde de Bocairent, habló de “Una aproxima-
ció al monestir de les agustines” y el director y compositor 
José Rafael Pascual sobre “Les bandes de música: de la tradi-
ció a la contemporaneïtat”.

15 de agosto

BoDas De plaTa sacerDoTales Del paDre 
comBoniano ramón pascual GarriDo

En la parroquia de Santa María del Encinal de Guatemala, 
donde se encuentra en la actualidad ejerciendo su minis-
terio, el misionero bocairentino Rvdo. D. Ramón Pascual 
ha celebrado sus bodas de plata sacerdotales. La estampa 
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recordatorio es toda una evocación a su pueblo y a la parro-
quia en la que fue bautizado y nació su vocación.

25 de agosto

la calle azorín acoGe las parTiDas De 
raspall

La calle Azorín es el nuevo escenario designado para dispu-
tar las partidas de Raspall. Impulsado por los jugadores lo-
cales, empresas y estamentos colaboradores, se procedió a 
acondicionar el espacio en una calle que facilitara el juego, 
y entrañara las mínimas molestias para vecinos y transeún-
tes. La inauguración se llevó a cabo la tarde del 25 de agos-
to, con la bendición por el Cura Párroco. A continuación se 
disputo una partida entre los dos equipos locales. Al finali-
zar se invitó a merendar a los vecinos asistentes y el broche 
lo puso uno segunda partida entre dos jugadores de Geno-
vés David y Batiste II contra Waldo y el jugador local Javier 
Cantó. Al final se entregaron los trofeos de la Diputación de 
Valencia. El evento contó con la asistencia del Alcalde y el 
concejal de Deportes de la localidad.

SEPTIEMBRE
30 de sept iembre

el rvDo. D. josé francisco casTelló 
nuevo párroco De san francisco De 
Borja De valencia
La tarde del domingo 30 de septiembre, el Rvdo. D. José 
Francisco Castelló Colomer tomó posesión de la Parroquia 
de San Francisco de Borja de Valencia. A dicha Eucaristía 
asistió el Presidente de las Cortes Valencianas, la Consellera 
de Educación, la Rectora de la Universidad Cardenal Herre-
ra y el Vicerrector de la Universidad Católica San Vicente 
Mártir entre otras autoridades civiles. Del estamento ecle-
siástico le acompañaron el Vicario Episcopal, el Decano de 
la Facultad de Teología, el Deán de la Catedral de Valencia, 
el Abad de la Colegiata de Gandía y 23 curas más, entre 
ellos el párroco de Bocairent. Llenó la Iglesia los familiares, 
amigos y antiguos feligreses de Bocairent, Albaida, Utiel, el 
Perelló y Valencia.

Textos: 
Josefa Sempere, Cronista local
Fotografías: 
José Mª Beneyto, Pepa Sempere, internet,...

Más información en:
• Periòdic Crònica de Bocairent
• www.cortsvalencianes.es
• www.paraula.org
• www.bocairent.es
• www.upv.es
• www.ivcr.es
• www.laluzdelasimagenes.com
• www.avl.gva.es
• Facebook:
 - Amics del Raspall Bocairent
 - Alianza Educativa

El passat 4 d’octubre de 2012 es van lliurar els premis 
del XI Concurs de Pintura ‘Joan de Joanes’ de Bocairent. 
Es presentaren un total de 44 obres i un jurat qualificat 
va seleccionar els guanyadors dels diferents guardons 
del concurs.  La menció d’honor va ser per a Gonzalo 
Romero Navarro. Els accèsits, patrocinats per les em-

preses locals Helioprint i Euromoda i dotas amb 600 
euros cadascun van recaure en Alonso Sánchez Blesa 
i Guillermo Ferri. El primer premi, patrocinat per l’Ajun-
tament de Bocairent i dotat amb 1.000 euros, va ser per 
a Fernando José Giménez Fernández.

XI CONCURS NACIONAL DE PINTURA “JOAN DE JOANES”



Ací a Bocairent la mitjana de pluja anual és de 650 l/m2. Obser-
vant la taula de les dades podem extraure les següents conclusi-
ons: Estan per davall de la mitjana anual els anys 1994, 1995, 1998, 
1999, 2000, 2005, 2006 i 2010. Estan per damunt de la mitjana anual 
els anys 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 
2008, 2009 i 2011.

El clima de la nostra localitat és el mediterrani continental carac-
teritzat per les pluges irregulars i temperatures fredes en hivern i 
caloroses en estiu. Les pluges es concentren en la tardor, l’hivern i 
la primavera. A l’estiu hi ha molt poca pluja i de vegades hi ha me-
sos que no cau cap precipitació.

ANY GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE  DESEMBRE TOTAL

1991 312 108 118 31 18 13 19 7 43 93 4 12 778 
1992 54 132 87 6 246 197 1 0 3 40 3 182 951
1993 38 453 60 57 23 27 16 0 50 67 148 24 963
1994 22,5 10,5 11,5 67 14 3,5 4 1 91,5 84 26 8 343,5
1995 1 38 184 11,5 27 38 2,5 18 40 37,5 16 74,5 488
1996 69 58 61,5 49 104 1 0 24,5 204 53 78 39,5 741,5
1997 131,5 2,5 16 181 40 83,5 9,5 15 137,5 50 27 131 824,5
1998 62 16 3,5 12 111 5 0 7,5 21,5 6,5 42 90,5 377,5
1999 11,5 46 111,5 15 17 40 53,5 16,5 29,5 59,5 67,5 26 493,5
2000 57 0 46 29 27 6,5 0 21 39,2 98,5 17 24 365,2
2001 29 152,5 5,5 112,5 66 8 3 6 99,5 23,5 88,5 99 693
2002 55 4,5 84,5 128,8 127 11,2 23,2 117,1 17,8 28,8 32,7 37,6 668
2003 78 73 16,5 224 60 14,8 33 8 65,5 140 206 41,5 960,3
2004 6 39,5 137 141 122 24 1,5 5,5 3 10,5 92 359 941
2005 4 110 16,5 42,5 16 7 6 1 67,5 9,5 83,5 10 373,5
2006 129 44,5 13,5 68,8 88 5 0 0,5 32,5 8 94 43 526,8
2007 85 22,3 73 119 20,5 17 0 65,8 127 300,1 10 118 957,7
2008 5,6 70,8 3,2 7,8 120 68,2 7 1,4 71,4 266 73,2 31 725,7
2009 73,1 17,5 95,6 41,5 14 0 6,8 28,8 274,4 20 8,5 126,6 706,8
2010 153,2 45,5 78,8 38 68,8 41,6 0 15,6 30,2 71,8 44,2 25,8 613,5
2011 17,4 7,2 131,6 81 98,8 29,2 16,2 0 30,8 92,4 193,4 17,6 715,5

Període de PLUJA des de l’any 1991 fins al 2011

l’oratge 
2011-2012

Textos i imatges: Blai Vanyó



A.B. Castelló
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28 InformEL’Ajuntament Informa

 
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

1) poBlació
Nombre d’habitants a 01/01/2012: (2.291 dones i 2.352 homes) 4.643
Naixements exercici 2011: 60
Matrimonis eclesiàstics exercici 2011: 9
Matrimonis civils exercici 2011: 8
Defuncions exercici 2011: 42

2) rÈGim De sessions 2012
Plens:  (6 ordinaris i 4 extraordinaris) 10
Juntes de Govern Local: 17
Comissions preparatòries Ple:  8
Documents registrats 2011: 3.164 Entrades - 3.841 Eixides

3) llicÈncies urBanísTiques
Naus sense ús específic 4
Vivendes de nova planta 2
Rehabilitacions 7
Millores i reparacions 52
Línies Iberdrola, Telefònica, gas i aigua 4
Palissades 4
Arreglament i pintura façanes 20
Canvi cobertes 22
Enderrocaments 1
Condicionament locals 2
Basses, piscines 3
Urbanització 1
Legalitzacions 2
Coberts 2
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29InformE PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2012 
(CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA DE LA DESPESA)

DENOMINACIÓ TOTAL

Deute Públic 152.072,00 €
Seguretat i Ordre Públic 217.640,00 €
Ordenació del Trànsit i de l’Estacionament 6.700,00 €
Protecció Civil 2.180,00 €
Urbanisme 157.815,10 €
Vivenda 100,00 €
Vies Públiques 144.781,96 €
Sanejament, Abastiment i Distribució Aigua 4.520,63 €
Recollida, Eliminació i Tractament de Residus 208.040,00 €
Enllumenat Públic 128.633,00 €
Parcs i Jardins 53.030,00 €
Protecció i Millora del Medi Ambient 2.850,00 €
Acció Social 129.976,21 €
Promoció Social 12.876,00 €
Foment de l’Ocupació 4.880,00 €
Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut 50,00 €
Accions Públiques relatives a la Salut 6.360,00 €
Educació Preescolar i Primària 123.220,16 €
Promoció Educativa 171.777,89 €
Serveis complementaris d’Educació 1.500,00 €
Biblioteques i Arxius 34.737,62 €
Promoció Cultural 65.175,00 €
Oci i Temps Lliure 36.218,25 €
Festes Populars i Festejos 90.658,00 €
Promoció i Foment de l’Esport 47.842,73 €
Instal·lacions Esportives 139.270,35 €
Desenvolupament Rural 50,00 €
Comerç 17.046,00 €
Ordenació i Promoció Turística 42.125,22 €
Desenvolupament Empresarial 29.486,00 €
Societat de la Informació 560,00 €
Òrgans de Govern 50.686,37 €
Administració General 397.453,45 €
Participació Ciutadana 300,00 €
Imprevists i Funcions no Classificades 9.451,00 €
Gestió del Sistema Tributari 67.200,40 €
Transferències a altres Entitats Locals 15.900,00 €
ToTal 2.573.162,94 €

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES 1.322.880,00 €
IMPOSTOS INDIRECTES 96.562,00 €
TAXES I ALTRES INGRESSOS 291.350,00 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 788.265,16 €
INGRESSOS PATRIMONIALS 32.040,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,60 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 77.400,00 €
ACTIUS FINANCERS ---    €
PASSIUS FINANCERS ---    €
ToTal 2.608.497,76 €
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ELECCIONS GENERALS 2011

conGrés
ToTal voTanTs:  3.006 81,00%

aBsTenció:  705 19,00%

voTs nuls:  74 2,46%

voTs en Blanc:  38 1,30%

conGrés
parTiTs voTs %

PP 1.386 47,27%
PSOE 859 29,29%
COMPROMÍS-EQUO 302 10,30%
EUPV-EV 188 6,41%
UPYD 118 4,02%
ERPV 12 0,40%
PACMA 12 0,40%
EB 8 0,27%
ESPAÑA 2000 4 0,13%
RPS 1 0,03%
PCPE 1 0,03%
PH 1 0,03%
UCE 1 0,03%
CDL 1 0,03%
UXV 0 -

senaT
nom parTiT voTs %

Pedro Agramunt Font de Mora PP 1.339 49%
Carlota Ripoll Juan PP 1.331 48%
José María Chiquillo Barber PP 1.331 48%
Carmen Alborch Bataller PSOE 862 31%
Asensio Llorca Berto PSOE 849 31%
Adelo Montés Diana PSOE 835 30%
Pere Fuset Tortosa COALICIÓ COMPROMÍS-BLOC-EQUO 234 9%
Enric Bataller i Ruiz COALICIÓ COMPROMÍS-BLOC-EQUO 211 8%
Nereida Ana Crespo Montes COALICIÓ COMPROMÍS-BLOC-EQUO 196 7%
Adoración Guamán Hernández EUPV-ELS VERDS 123 4%
Alfredo Albornós Sánchez EUPV-ELS VERDS 102 4%
Rafael Pla López EUPV-ELS VERDS 92 3%
Enrique Argente Vidal UPyD 49 2%
Raül Garay i Ruiz ERPV 28 1%
Javier Pulido Blasco ESCAÑOS EN BLANCO 22 1%
Francisca Sahuquillo Núñez PACMA 13 0%
Francisca Belles Amorós PACMA 12 0%
Miguel Cruz Montalban PACMA 7 0%
Samuel Garrido Andreu ESPAÑA 2000 6 0%
Ramona Azucena Pelayo Sanz ESPAÑA 2000 6 0%
Ana María Calatayud Tortosa UNITS X VALENCIA 4 0%
Juan Vicente Santacreu Ferrer (ind) ESPAÑA 2000 4 0%
María Isabel Esparza Camarena CDL 3 0%
Carlos Manuel Martínez Llaneza PC 3 0%
José Enrique Aguar Vila CDL 3 0%
Beatriz Palanca Reyes PARTIDO HUMANISTA 2 0%
Manuel Granado Villa PARTIDO HUMANISTA 2 0%
Raúl Castillo Merlos CDL 2 0%
M. Begoña Ramírez Marrero PARTIDO HUMANISTA PUEBLOS DE ESPAÑA 1 0%
Mª Rosa Borja Bartual UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA 1 0%
Josep Moltó Ruiz UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA 1 0%
Encarnación Serrano Paricio UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA 0 0%

senaT
ToTal voTanTs:  2.978 80,25%

aBsTenció:  733 19,75%

voTs nuls:  226 7,59%

voTs en Blanc:  144 5,23%
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Els Serveis Socials tracten de garantir a totes les persones, 
la prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o 
situació de marginació o desigualtat social. La coordinació 
dels recursos i de les iniciatives públiques i privades i el fo-
ment de la solidaritat i de la participació ciutadana. Amb 
esta finalitat portem a termini els diferents programes co-
munitaris:  

proGrama D’informació orienTació 
i assessoramenT (període gener-octubre 2012)

Tramitacions realitzades:
 
RECURSOS TERCERA EDAT I PENSIONISTES 
• Targetes de transport interurbà: 11
• Targetes culturals de tercera edat: 20
• Sol·licituds Programa Social de l’IMSERSO: en estos mo-

ments encara no ha eixit la programació per a la tempo-
rada 2012-13

• Sol·licituds Programa Vacances Socials de la G.V.: 21
• Programa Termalisme Social: 10
• Abonament social telefònic i reclamacions: 11
• Persones beneficiàries de Teleassistència: 19 tramitacions 

fins a octubre. Amb un total de 72 beneficiaris/es
• Persones beneficiàries del Programa “MENJAR A CASA”:  

hi han 15 beneficiaris que es beneficien d’este programa
• Sol·licituds del Programa: “No estigues sol a Nadal” per 

a persones majors: l’any passat van disfrutar d’este pro-
grama 4 persones majors de Bocairent. Enguany les sol-
licituds estan obertes fins el 5 de novembre

• Sol·licituds ajudes per a l’atenció a la dependència: 12

RESIDENCIA TERCERA EDAT “Sagrat Cor de Jesús”:
• Sol·licituds a la Conselleria de Benestar Social de places 

residencials per a la residència de Bocairent. A totes les 
persones que ingressen a la residència de Bocairent se ‘ls 
tramita la subvenció, bé mitjançant plaça publica de Con-
selleria o bé per la Llei 39/2006 d’atenció a les persones 
en situació de dependència. 

• Sol·licitud “Bono-Residència”: 1
• Sol·licituds d’auto d’internaments en centres residencials: 3

Sol·licitud de PENSIONS NO CONTRIBUTIVES.
• per jubilació: 4
• per invalidesa: 4
• Comunicació baixes de pensionistes no contributives: 3
• Comunicació variació situació laboral: 1
• Comunicació reducció quantia per concessió d’una pen-

sió de viduïtat: 1
• Ajuda per a persones que viuen de lloguer i són pensio-

nistes de no contributives 
• Tramitacions diverses a l’I.N.S.S.: comunicació de baixes 

de pensionistes, pensions de viduïtats, auxilis per defun-
ció, complements per mínims, declaracions d’ingressos, 
certificats negatius de pensionistes, sol·licitud de pres-
tacions devengades i no rebudes, manteniment pensió 
viduïtat per càrregues familiars, sol·licituds SOVI per jubi-
lació i invalidesa, declaració de manteniment de la Pres-
tació en Favor de Familiars, declaració anual d’ingressos 
de la Prestació Familiar per fill a càrrec:  74

• Gestions diverses en “habilitación en clases pasivas”

• Sol·licitud trimestral al Banc d’Aliments de la Creu Roja 
per a la Residència Tercera Edat de Bocairent

• S’ha col·laborat mensualment en el repartiment d’ali-
ments de la Creu Roja de Banyeres, amb una mitja de 23 
famílies beneficiaries, així com s’ha coordinat amb el re-
partiment d’aliments de primera necessitat que du a ter-
me Càrites de Bocairent 

RECURSOS EN RELACIÓ A LA FAMÍLIA: 
• Sol·licituds i renovació Títols de Família Nombrosa: 6
• Informes socials per completar sol·licituds d’Acolliment 

Familiar: 2
• Informes socials sol·licitats per la Secció del Menor de la 

Conselleria de Benestar Social
• Prestacions Familiars per fills a càrrec: 8
• Sol·licituds de certificats negatius del I.R.P.F.: 23
• Gestions a l’IVVSA
• Sol·licituds vivenda pública i per a discapacitats: 3
• Ajuda de lloguer: 2
• Tresoreria, informes de vida laboral: 6
• Seguiment sociofamiliar de menors: 2
• “Renta Garantizada de Ciudadanía”: 7
• Seguiments treballs a la comunitat: 4

ESTRANGERIA:
• Tramitació de targetes d’Assistència Sanitària per a perso-

nes estrangeres i renovacions: 9
• Sol·licituds autorització residencia temporal i permanent: 

2
• Informe social d’arrelament social: 5

ÀREA DE LA DONA:
• Sol·licituds per a derivar al Servei d’Orientació Jurídica 

Gratuïta:  8
• Tramitacions de Teleassistència Mòbil per a dones vícti-

mes de violència domèstica: 2
• Sol·licitud de Renta Activa d’Inserció per a víctimes de 

violència de gènere i certificat acreditació violència de 
gènere: 4

MINUSVALIES FÍSIQUES, PSÍQUIQUES I SENSORIALS 
• Sol·licituds de Reconeixements de minusvalíes: 22
• Sol·licituds informe mobilitat reduïda: 4
• Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat re-

duïda: 32 beneficiaris a Bocairent
• Sol·licitud d’eliminació de barreres arquitectòniques: 3

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
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• Pensions no contributives per invalidesa: 2
• TREVOL, sol·licitud d’admisió al Projecte,  informes socials 

i reunió amb familiars: 6
• Sol·licitud acreditació targeta persona amb minusvalide-

sa: 9
• Sol·licitud de reintegre de despeses en centres hospitala-

ris i reemborsament de material ortoprotèsic: 9
• Sol·licitud ingrés en centres residencials per a persones 

amb discapacitat: 2
• Sol·licitud d’assistència farmacèutica gratuïta per a pensi-

onistes amb discapacitat: 2
 
Altres Programes desenvolupats: 
• Programa d’emergència social: Ajudes individuals no 

periòdiques, per a necessitats bàsiques, ajudes extraor-
dinàries i desenvolupament personal de la tercera edat 
(pròtesis auditives) 

• Servei d’Ajuda a Domicili: 19 casos atesos, la majoria 
d’ells són persones majors i depenents,  que viuen soles 
o que la família no els pot cuidar adequadament

• Programa de convivència 
• Programa de Intervenció per a la Prevenció i inserció so-

cial
 

acTiviTaTs  DesenvolupaDes:       

¬ Coordinació amb la XXIII Setmana Sociocultural de Ju-
bilats i Pensionistes de Bocairent (de l’11 al 21 d’octu-
bre), amb la realització de les següents activitats: finals 
de les competicions de jocs populars, dijous 11 exposició 
fotogràfica, dimarts 16 excursió a la granja escola Massar-
ra, xarrada “Protecció jurídica dels Majors”, viatge cultu-
ral a Caudete, divendres 19, sopar baix braç i lliurament 
de trofeus al Maset dels Mosqueters i per acomiadar la 
setmana missa major i dinar de confraternitat amb l’ho-
menatge als socis Carmen Antolí Cardós i Francisco Vañó 
Leonor, per la seua entrega al servei de jubilats 

¬ Diumenge 3 de juny, excursió a Sant Jaume, amb les per-
sones que acudeixen al TREVOL; CRIS, Taller Ocupacional 
i la resta d’interessades.

¬ Commemoració del Dia Mundial contra la SIDA (1 de de-
sembre) 

¬ En motiu del Dia internacional de la Dona Treballado-
ra es duen a terme les següents activitats: el dissabte 3 
de març van inaugurar la Setmana la X Concentració de 
les Ames de Casa Tyrius de la Vall d’Albaida i la Costera, a 
Bocairent. Seguidament es van entregar els premis del III 
Concurs de Dibuix i Fotografia, Taller de Memòria, a càr-
rec del coordinador Esportiu Vicente Sampedro, Avalua-
ció del Pla Municipal d’Igualtat, projecció del documen-
tal “Una llengua que camina”, Xarrada: “La Dona d’allí i la 
dona d’ací”, a càrrec d’Escoles Solidàries i exposició “Un 

altra mirada dels pobles de Centreamèrica”, taller d’Auto-
defensa a càrrec de la policia local Francisco Colomina.

¬ Dia internacional per a l’eliminació de la violència con-
tra la dona. 25 de novembre.

¬ Sol·licitud activitats prevenció drogaddicció a càrrec de 
la FEPAD: 26 i 27 d’octubre per a pares i mares es realitza 
el Taller d’Habilitats Socials al I.E.S. 

¬ Activitats prevenció a l’IES i al Centre Socio Cultural de 
Jubilats sobre “Promoció i educació per a la salut”. 

¬ Viatge en autobús,  a Madrid per a veure el musical “El 
Rey León “ els dies 10 i 11 de març 

¬ S’ha colaborat al llarg del curs 2011-2012 amb l’assignatu-
ra “Intervenció a la Comunitat” de l’IES on el nostre pen-
sionista Manuel Sanchis ha col·laborat amb els alumnes 
desinteressadament al llarg del curs informant-los sobre 
herbes de Mariola  

¬ Realització de diferents xarrades dins del Programa de 
Dona i Tercera Edat, de la Diputació de València.

 
Al llarg de tot l’any s’han realitzat més de 60 visites domici-
liàries al municipi per a seguiments, tramitacions diverses 
de persones dependents que no tenen mobilitat, valo-
racions, altes de SAD, per a elaborar informes socials, etc. 
També s’han fet reunions locals (SEAFI, Gabinet Psicopeda-
gògic del CEIP LLuis Vives, CAP, IES, coordinador esportiu, 
Centre Ocupacional, Residència, Càrites, Creu Roja, diverses 
associacions locals...) i comarcals amb diferents entitats de 
serveis socials o altres àrees (TREVOL, CRIS, UPC de la Man-
comunitat, Serveis Socials d’altres Muncipis, UCA de Xàtiva, 
INFODONA...)
 

seafi
El Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància (SE-
AFI) va començar a funcionar a Bocairent l’1 d’octubre del 
2005, fa ja 7 anys. Des de llavors s’han atés a un total de 96 
famílies. La majoria de les demandes d’atenció són de famí-
lies en situació de conflicte o crisi i les tècniques que s’uti-
litzen són l’orientació, la mediació i la teràpia familiar, sent 
majoritàries les consultes d’orientació familiar, i les proble-
màtiques més comunes: els/es menors amb problemes de 
conducta i els problemes de relació en la família.

El servei està cofinançat per l’Ajuntament de Bocairent i la 
Conselleria de Benestar Social, i qualsevol família de Bocai-
rent que ho sol·licite és atesa per una psicòloga.

A més, el SEAFI col·labora en altres activitats comunitàries. 
En gener del 2012, la psicòloga del SEAFI, juntament amb el 
tècnic de Joventut, van estar realitzant a l’IES de Bocairent 
una sèrie de tallers a partir de 3r de l’ESO en l’hora de tuto-
ria, per a previndre la violència de gènere.

:: seafi ::
 1r TRIMESTRE 2012 2n  TRIMESTRE 2012 3r TRIMESTRE 2012

Menors en situació de risc 9 Menors en situació de risc 11 Menors en situació de risc 12

Famílies en situació de conflicte 5 Famílies en situació de conflicte 1 Famílies en situació de conflicte (*)

TOTAL FAMÍLIES 14 TOTAL FAMÍLIES 12 TOTAL FAMÍLIES -

 (*) Degut a la modificació de l’ordre d’ajudes per a SEAFIs, aquest tipus d’intervenció ha estat suprimida per part de la 
Conselleria de Benestar Social, i a partir del 30 de juny del 2012 al SEAFI només s’atenen famílies amb menors.
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REGIDORIA D’EDUCACIÓ

INFORME ESTADÍSTIC DELS CENTRES EDUCATIUS DE BOCAIRENT

escola infanTil municipal

GRUP ALUMNES
1-2 ANYS 10
1-3 ANYS 11
2-3 ANYS 16
TOTAL 37

professorat : 1 mestra i 3 tècniques.

escola infanTil “elsa”

GRUP ALUMNES
0-2 ANYS 10
2-3 ANYS 8
TOTAL 18

professorat : 2 mestres i 1 auxiliar.

ceip lluís vives

GRUP ALUMNES
INF 3 43
INF 4 33
INF 5 58
PRIM 1 36
PRIM 2 31
PRIM 3 33
PRIM 4 38
PRIM 5 36
PRIM 6 34
TOTAL 342

professorat : 29

ies BocairenT

GRUP ALUMNES
ESO 1r 52
ESO 2n 31
ESO 3r 24
ESO 4t 29
BAT 1r 37
BAT 2n 18
PQPI 1r 15
PQPI 2n 8
TOTAL 214

professorat : 32

escola aDulTs “manuel sanTonja”

CURS/TALLER ALUMNES
Cultura General 25
Graduat ESO 20
Valencià  20
Anglès 32
Francès 7
Alemany 8
Informàtica 8
Tall i confecció 6
Pilates 55
Ioga 32
Txi-kung 18
Manualitats 7
Dibuix i Pintura 7
TOTAL 245

professors contractats per l’ajuntament: 2
monitors contractats per l’associació: 10
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acTiviTaTs De la reGiDoria D’esporTs 

¬ Bàsquet al Pavelló Municipal (totes les categories, en 
temporada regular)

¬ Futbol al Camp de Futbol Municipal (totes les categories, 
en temporada regular)

¬ jornades esportives
• Basquet
• 24 hores de frontó
• Futsal
• Futbol al rogle 4x4
• Eixida amb bici a Dénia
• Futbol 7
• Marxa popular a Alfafara “Virgen de la Luz”
• Tir al Plat Fossa Olímpica
• Basquet 3x3
• Marxa nocturna amb bici
• XII Hores de Pesca
• 24 hores futbol (no s’ha fet)
• Tennis

¬ cursets de natació
• Ensenyament a partir de 4 anys
• Iniciació
• Perfeccionament
• Adults 
• Entrenament
• Aquaeròbic

¬ Concurs de Caça Menor
¬ Campionat de Raspall Sant Agustí a l’IES  Bocairent
¬ Volta a Peu (Puntuable per al Circuit de Curses de la Vall 

d’Albaida)
¬ 1r Torneig Pàdel Sant Agustí (Club de Tennis)
¬ Cursa de la Dona
¬ Eixida Popular a Sant Antoni de Pàdua amb bicicleta
¬ Sant Silvestre Solidària
¬ Resistència Enduro de Bocairent
¬ 3a Matinal Motera
¬ VI Concentració de Vehicles Antics
¬ Campionat de l’Esportivitat de Futbol
¬ Col·laboració amb el Trofeu del Mig Any de la Junta de 

Festes de Sant Blai
¬ Col·laboració amb els diferents trofeus esportius del barri 

de la Santa Creu
¬ Jocs Escolars de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 

d’Albaida

El nombre de participants en les jornades esportives 
d’estiu ha estat de 1.346, a més de la gent que practica es-
port de manera regular al llarg de la temporada. En el qua-
dre següent es pot comprovar la seua evolució:

Any Persones
2000 1.647

2001 1.537

2002 1.459

2003 1.401

2004 1.316

2005 1.336

2006 1.540

2007 1.475

2008 1.044

2009 1.180

2010 1.113

2011 1.712

2012 1.346

cursos de natació:

Any Persones
2000 240

2001 276

2002 265

2003 301

2004 310

2005 293

2006 268

2007 270

2008 248

2009 269

2010 268

2011 310

2012 335

Aquest any han sigut 310 persones i a l’agost com teníem 
una persona en pràctiques han sigut 46 més. Així la natació 
s’ha distribuït en diferents nivells:

A. Ensenyança a partir dels quatre anys: 105 xiquets/es.
B. Iniciació: 41 xiquets/es.
C. Perfeccionament: 32 xiquets/es.
D. Adults: 52 adults/es.
E. Entrenament: 33 adults/es.
F. Aquaeròbic: 40 adults/es.
G. Aquaeròbic - Agost: 32 adults/es 

REGIDORIA D’ESPORTS
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PROGRAMACIÓ DE NADAL
• Competició de ping-pong (2 i 4 de gener de 2012)
• Jocs de taula al Bar de la Joventut (3 de gener de 2012)

PROGRAMACIÓ DE PASQUA
• Competició de ping-pong (10 i 12 d’abril de 2012)
• II Jornades per a la recerca de treball (del 11 al 13 d’abril 

de 2012)

PROGRAMACIÓ D’ESTIU
• Autobús Revetles Alfafara (5 i 6 d’agost de 2012).
• Gymkana al parc de la Derrota (9 d’agost de 2012)
• Taller de manualitats al Bar de la Joventut (14 d’agost de 

2012)
• Col·laboració en el viatge que organitzen els Júniors Sant 

Blai, i els Majorals de Sant Agustí en el “Dia del Xiquet”.

ALTRES ACTIVITATS
• Autobús Carnestoltes a Pego (18 de febrer de 2012).
• Participació en la Setmana de la Dona (del 3 al 12 de 

març de 2012): 3r Concurs de dibuix i fotografia “Dona 
Treballadora” i Avaluació del primer any d’aplicació del 
Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i 
homes 2011- 2014 .

• Taller “Il·lusions òptiques i orígens del cinema” (17 de maig 
de 2012)

• Activitats per al 25 de novembre “Dia Internacional de la 
•	 Eliminació	de	la	Violència	de	Gènere”.
• Activitats per al 1 de desembre “Dia Mundial de la Sida”.
• Autobús al Bou d’Ontinyent.
• Activitats per a totes les edats durant el Nadal (compe-

ticions de ping-pong, jocs de taula, tallers de manuali-
tats, etc)

• Viatge a Expo-Jove.

ALTRES COSES
• Servei d’assessorament mitjançant el desplaçament del 

tècnic de Joventut a l’IES (tots els dijous en el temps d’es-
plai).

• Creació d’una pàgina web amb diferents apartats que 
contenen informació d’interés per a les i els joves.

• Consolidació del Consell Municipal de Joventut.
• Assessorament personalitzat, informació i tramitació de 

documentació i carnets.
• Nou material d’oci per al Bar de la Joventut.
• Col·laboració amb centres educatius, altres CIJ’s e institu-

cions juvenils.

REGIDORIA DE JOVENTUT

proGramació

NOVEMBRE 2011
 • Mostra Internacional de Titelles al Teatre Avenida.
 • Conferència “El nou món de la generació digital” a la sala 

Joan de Joanes.
 • Concert de Santa Cecília de La Unió Musical al Teatre Avenida

 • Homenatge a les Víctimes de Violència de Gènere a la 
plaça de l’Ajuntament

 • Pel·lícula i sopar amb motiu del Dia Internacional per 
l’Eradicació de la Violència de Gènere al Centre d’Inter-
pretació Turística 

 • Concert de Santa Cecília de l’Associació Musical ‘La 
Vila’

REGIDORIA DE CULTURA, IGUALTAT I MEDI AMBIENT
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DESEMBRE 2011
 • Taller d’emprenedorisme a la Sala Joan de Joanes.
 • Espectacle de dansa per la “Joven Compañía del Ballet 

Masters” al Teatre Avenida.
 • Animació lectora “Contes de Nadal” a la Biblioteca Mu-

nicipal.
 • Concert de Nadal de La Vila al Teatre Avenida.
 • Taller d’animació lectora “Micos, princeses i altres poe-

mes” al Col·legi Lluís Vives. 

GENER 2012
 • Cursos de manipulació de coets a càrrec de la Federació 

d’Amics dels Dimonis al Teatre Avenida. 
 • Festa de Sant Antoni Abat .

MARÇ 2012
 • Concurs de dibuix i fotografia “Dona Treballadora”. 
 • Avaluació del Pla Municipal d’Igualtat.
 • Lectura del manifest amb motiu del Dia de la Dona a la 

plaça de l’Ajuntament.
 • Projecció de “Una llengua que camina” i sopar al Centre 

d’Interpretació Turística.
 • Inauguració de “Una altra mirada dels pobles de Centre-

amèrica”, d’Escoles Solidàries i xerrada “La dona d’allí i la 
dona d’ací” a la Sala Joan de Joanes. 

 • Col·laboració Concert: Rèquiem de Mozart a l’Església 
Parroquial.

 • Concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Conserva-
tori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant al Teatre 
Avenida.

 • “Mostra fotogràfica de les festes de Moros i Cristians” de 
l’Associació Fotogràfica Bocairent a la Sala Joan de Joa-
nes. 

ABRIL 2012
 • Col·laboració Pas de l’Hort a la Plaça de Bous.
 • Fireta de Pasqua: Productes artesans i gastronòmics amb 

denominació d’origen Bocairent. 
 • II Jornades per a la recerca de treball a la Sala Joan de 

Joanes. 
 • Exposició “Teodor Llorente, patriarca de la Renaixença” 

de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a la Sala Joan de 
Joanes .

 • Exposició “Dones, sindicalistes, feministes”de la Fundació 
d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals FEIS – CCOO de la Sala 
Joan de Joanes .

 • Concert de primavera. Intercanvi del Centre Artístic Mu-
sical de Xàbia i de l’Associació Unió Musical de Bocairent 
al Teatre Avenida.

 • V Fira del Llibre a la plaça de l’Ajuntament .

MARÇ 2012
 • Festival de Jocs Tradicionals al barri de la Santa Creu. 
 • Presentació dels documents restaurats de l’Arxiu Muni-

cipal a la Sala polivalent de la Biblioteca Municipal.Con-
ferència “Processos de restauració de les obres d’art de 
Bocairent” al Patronat .

 • Animació lectora “Som diferents” a la Biblioteca Munici-
pal .

 • Teatre en anglés “Hamelin” al Teatre Avenida.

JUNY 2012
 • Exposició d’Art 92 “Paisatges de Mariola” a la Sala Joan 

de Joanes. 

 • Excursió “Anem junts a Sant Jaume!”. 
 • Excursió “Pujada a l’ermita de Santa Bàrbara”.
 • Conferència “Serra de Mariola, llegendària terra nostra. 

Posada en valor del patrimoni de la serra”, a la Sala Joan 
de Joanes .

 • Taller infantil, Dia del Medi Ambient, “Imagina, recicla i 
crea” al Bar de la Joventut.

 • Taller infantil, Dia del Medi Ambient, “Jugar a reciclar: fer 
instruments musicals” Bar de la Joventut.

 • Exposició de treballs realitzats per l’Escola Permanent 
d’Adults a la Sala Joan de Joanes.

 • Concert de ball de l’Associació Musical “La Vila” a la Place-
ta de Joan de Joanes .

 • Festival de l’associació de Balls de Saló. Lloc: Plaça de 
Bous.

AGOST 2012
 • Espectacle de dansa “Ahir”, a càrrec de PAMPAMDANSA a 

la Plaça de Bous .
 • Xarrades a la fresca a la placeta de Sant Vicent. 
 • Exposició d’Art 92 a la Sala Joan de Joanes .

SETEMBRE 2012
 • Dia Mundial de l’Alzheimer. Projecció de la pel·lícula “Ar-

rugas” al Teatre Avenida (AFAB)

BiBlioTeca púBlica municipal
AGÈNCIA DE LECTURA MUNICIPAL

ESTADISTIQUES BIBLIOTECÀRIES
Període de  l’1 de setembre de 2011 al 31 d’agost de 2012.

 • Consultes Arxiu: 12
 • Usuaris Internet: 1.004
 • Consultes bibliotecàries: 945
 • Usuaris Biblioteca: 5.414
 • Nombre total de préstecs: 3.984
 • Nous lectors: 84
 • Nombre total de lectors: 1.833
 • Adquisicions i donacions noves, ja catalogades: 474

RESUM D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Període de  l’1 de setembre del 2011 al 31 d’agost del 2012.
ANIMACIÓ LECTORA:
 • Taller d’animació lectora: “Açò va ser i era”, plaça de 

l’Ajuntament, 28  d’abril.
 • Taller d’animació lectora: “Som diferents”, Biblioteca Mu-

nicipal, 18 de maig.
 • Taller d’animació lectora: “Fem un titella i en acabant fem 

un conte”, col·legi Lluís Vives, 28 de desembre.
 • Taller d’animació lectora: “Contes de les princeses del 

món”, Biblioteca Municipal, 30 de desembre.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES:
 • Verónica Díaz, “Ana en el autobús”. Sala Damià Mollà, 22 

de juny.
 • Vicent Berenguer, “Terra Interior i altres poemes”, sala Da-

mià Mollà, 22 de juny.
 • IEVA. “Enric Valor: lingüista, novel·liste i rondaller”, plaça 

de l’Ajuntament, 28 d’abril.
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 • Silvestre Vilaplana, “El quadern de les vides perdudes”, 

plaça de l’Ajuntament, 29 d’abril.
 • Ximo Soler Navarro, “Guardianes de Tierra Santa. Acto de 

Fe”, sala Joan de Joanes, 30 de juny.

GUIES DE LECTURA:
Promoció dels llibres i lectura mitjançant diverses guies de 
lectura i en clau temàtica durant tot el curs escolar.

CONFERÈNCIES:
TEODOR LLORENTE, PATRIARCA DE LA RENAIXENÇA
A càrrec de Josep Lluis Doménech, acadèmic de l’AVL. 
Sala multiusos de l’IES Bocairent.

EXPOSICIONS:
 • TEODOR LLORENTE, PATRIARCA DE LA RENAIXENÇA. Del 

14 al 23 d’abril en la Sala Joan de Joanes. Exposició itine-
rant de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

 • JOANOT MARTORELL. UN CAVALLER SENSE FRONTERES. 
Dies 28 i 29 d’abril. Plaça Ajuntament. Fundació Bromera.

 • ELS VALENCIANS I LA CONSTITUCIÓ DEL 1812.  Del 12 al 
27 de maig  en la Sala Joan de Joanes. Exposició itinerant 
de la Biblioteca  Valenciana. 

 • DOCUMENTS MUNICIPALS DEL SEGLE XIX. Del 27 de juliol 
al 10 d’agost. Sala “Damià Mollà” de la Biblioteca Munici-
pal.

IV  CONCURS DE CAL·LIGRAMES
L’entrega de premis en la Fireta del Llibre el 29 d’abril.

IV FIRETA DEL LLIBRE 
Amb la col·laboració de llibreries locals, veïnes i altres enti-
tats, els dies 28 i 29 d’abril.

VISITES ESCOLARS
Durant el curs escolar 2010/2011 han passat els alumnes de 
l’Escoleta infantil municipal, i els de 3r, 4t i 6é del Col·legi 
“Lluis Vives”

pla municipal D’iGualTaT D’oporTuniTaTs 
enTre Dones i Homes 
ACTIVITATS ANY 2012
En el 2012 en el marc del Pla d’Igualtat s’’han revisat totes 
les instàncies oficials de l’ajuntament per a garantir que es-
tigueren redactades en llenguatge inclusiu.
El pla és transversal i en ell participen totes les regidories.
Les activitats a destacar en este 2012 són:

 • Taller per a la prevenció de la violència de gènere a tra-
vés de l’educació emocional. Entre gener i abril del 2012, 
es va realitzar este taller, en les hores de tutoria en l’IES 
Bocairent. Va participar tot l’alumnat des de 3r de l’ESO, 
en total van participar 130 alumnes. El taller va consis-
tir en 6 sessions per a ESO i PQPI i 3 per a Batxillerat. En 
els grups que millor ha sigut valorada esta activitat per 
l’alumnat ha sigut 3r de l’ESO i PQPI. 
Este taller ha estat impartit pel tècnic de joventut, Toni 
Gisbert Solbes, i la psicòloga del SEAFI, María Cruz Pla Mi-
lan, i ha tingut molt bona acollida per part de l’IES, de 
manera que este pròxim curs es tornarà a impartir en 3r 
d’ESO i PQPI, per considerar que són els grups que resul-
ten més beneficiats del taller.

 • Del 9 al 28 de febrer del 2012, es va instal·lar en el hall 
de l’IES l’exposició de la il·lustradora Diana Raznovich ‘No 
tinc amo’. Esta exposició és propietat del Centre d’Estudis 
de la Dona de la Universitat d’Alacant, i tracta sobre la vi-
olència de gènere en els seus diferents aspectes.

 • El 8 de març es va presentar l’avaluació del primer any 
d’aplicació del Pla, resultant la mateixa satisfactòria.

 • Del 26 d’abril al 6 maig, s’instal·la en la Sala Joan de Joa-
nes l’exposició de la Fundació FEIS de CCOO, “Dones sin-
dicalistes feministes (1939-1986)”. En la inauguració de la 
mateixa es va projectar el documental que acompanya a 
l’exposició Mamà ha treballat.

 • El 21 de setembre en el Bar de la Juventut, Taller per a 
l’alumnat de primària sobre contes no sexistes, ‘I tu, que 
vols ser?’ A càrrec del SARC de la Diputació de València.

ocTuBre 2011
VI Mostra d’Artesania i Tradicions i mercat medieval cele-
brada el 15 i 16 d’octubre amb un centenar d’expositors i 
6.500 visitants, aproximadament. Aquest any, a més de l’ha-
bitual oferta comercial, s’han de destacar les nombroses 
activitats programades: passejades amb carro, espectacles 
circenses, contacontes, els Dimonis de Darrere la Vila, etc.

novemBre 2012
Assistència a la Fira de Tots Sants de Cocentaina per sego-
na  vegada. La proximitat i quantitat de visitants, la fa una 
de les més atractives per al nostre municipi.

DesemBre 2011
4t Concurs Gastronòmic de Caça i de Bolets Vila de Bocai-
rent celebrat el 12 de desembre. Aquesta aposta per la cui-
na de qualitat va portar a diferents restauradors professio-
nals a elaborar dos plats, obligatòriament: un primer lliure 
a partir dels ingredients fixats i un segon que necessària-
ment havia de ser “borreta.”

El premis del plat lliure foren per a: Restaurant Juan XXIII 
(Benifaió) va aconseguir el primer premi per “Caneló de 
colomí amb pit a filets i bolets”; el segon premi va ser per 
al Restaurant La Plaza (Torrent) pel seu plat, “Niu de perdiu 
roja de caça desossada amb bolets silvestres a l’aroma de 
xocolata” i per últim el Cercle Industrial (Alcoi), va rebre el 
tercer premi pel seu plat “Milfulles de rellomello de cérvol, 
bocatus edulis, trufa i sala café París”.

Pel que fa al plat de Borreta de Mariola, el 1er premi fou 
per al Restaurant Casa Manolo y Tere (El Palmar); el segon 
premi per al Restaurant La Plaza (Torrent) i el 3er premi per 
al Restaurant La Taula (Llíria).

Gener 2012
L’Ajuntament de Bocairent va estar, per 18é any consecutiu, 
a FITUR, la major fira turística d’Espanya, entre el 18 i el 22 
de gener. Durant la Fira l’oficina d’informació turística va re-
bre la renovació de la Q de qualitat.

REGIDORIA DE TURISME
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feBrer 2012 
El dia 11 va ser inaugurat el Centre d’interpretació de les 
Covetes dels Moros, situat en les Covetes del Colomer 
amb panells informatius, audiovisual i una recreació de les 
Covetes dels Moros, amb una total accessibilitat. Des del 
mateix recinte, també es pot accedir al Pouet de Sant Vi-
cent. 

marÇ 2012
El dia 4, amb la col·laboració de l’empresa local La Sària, 
s’engegava a Bocairent la proposta “Entre caves per Ma-
riola”. S’ofereixen diferents rutes guiades que donen a 
conèixer cada racó del nostre terme municipal i intenten 
convertir Bocairent en un destí associat a la qualitat, amb 
una clara aposta per la sostenibilitat i la potenciació dels 
recursos autòctons.

aBril 2012 
FIRETA DE PASQUA
Des del Divendres Sant fins al Dilluns de Pasqua, la plaça de 
l’Ajuntament va acollir la II Fireta de Pasqua de productes 
tradicionals i artesanals, amb molt bona acollida pels turis-
tes que van visitar el municipi durant estos dies. 

maiG 2012
El dia 9, Bocairent va realitzar un Fam Trip o viatge promo-
cional destinat a donar a conèixer els nostres principals 
atractius i l’ampla oferta hostalera i de serveis dels que dis-
posem. Aquesta cita va congregar més de 50 professionals 
entre agents, periodistes i tècnics de diverses institucions 
que van visitar els monuments de la localitat i les propostes 
d’un total de quinze establiments.

Posteriorment, el dia 19, va arribar a Bocairent la campa-
nya “Obrim les portes de la Vall” sota la temàtica, “mites i 
miracles”.

juny 2012
El dia 7 de juny, la regidora de Turisme, Noelia Vañó, va ser 
elegida presidenta de l’Associació “Serra Mariola”. Aquest 
col·lectiu integra els ajuntaments que envolten la Serra de 
Mariola i el campus d’Alcoi de la UPV, i està obert a totes 
les entitats públiques i privades de la zona així com a em-
preses vinculades amb el turisme i la promoció econòmica. 

juliol 2012
Del 27 al 29 de juliol, Bocairent assisteix a la primera Fira de 
Turisme de Gandia, dins dels actes de dinamització del tu-
risme a la platja, la qual va culminar amb una gran desfilada 

de moros i cristians amb la participació de la Filà de Moros 
Marins de Bocairent.

aGosT 2012
XIX Concurs de fotografia “Bocairent i el seu entorn”
El 28 de juliol es va donar a conèixer el veredicte del 19é 
Concurs de fotografia “Bocairent i el seu entorn”. L’exposi-
ció, amb les obres seleccionades, va romandre oberta fins 
el 15 d’agost com “una forma més de promoció dels nostres 
atractius interpretats pels objectius d’autèntics mestres que 
cada any aporten nous punts de vista de la nostra riquesa pa-
trimonial, festiva i mediambiental”.
Obres premiades: 
Blanc-i-negre
 • 1r premi: Manuel Guijarro López, “Balconades”
 • 2n premi: José Francisco Beneyto Rivera, “Ermita Santo 

Cristo”
Color
 • 1r premi: Enrique Botella Más, “Camps de Bocairent, 2”
 • 2n premi: Ricard Ferre Jornet, “La plaça, neu, festa”
 • Accèssit a la millor obra de participant local: Blai Vanyó 

Vicedo, “Detall d’un carrer”

Mossets de Plaer, Versió 2.0
Amb el sorteig dels tretze premis previstos, el 7 de setem-
bre concloïa la segona edició de la campanya “Mossets de 
plaer” impulsada per la regidoria de Turisme de Bocairent. 
Després de la bona acollida de la primera edició, en aques-
ta el nombre d’establiments participants va augmentar de 
deu a dotze i la durada es va ampliar a tot el mes d’agost.
Durant la campanya els clients van votar la millor tapa, i va 
quedar guanyadora l’elaborada per l’hotel l’Estació, que 
consistia en una torrada de formatge de cabra amb ceba 
caramel·litzada, amb 59 vots. A continuació van triar-se sen-
gles barquetes: la de vinagreta amb pernil i ou de guatlla del 
bar Solbes, amb 51 vots, i la de calamarsons amb ceba confi-
tada del restaurant el Riberet, amb 44.

ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS REGISTRATS
A BOCAIRENT EN L’ANY 2011

El 92% dels visitants, registrats a l’oficina de turisme, proce-
deixen de l’Estat espanyol, amb un total de 22.959 perso-
nes. D’aquestes, 20.364 van ser de la Comunitat Valenciana.
El nombre de visitants estrangers (8%) ascendeix a 2.121 
persones. Per tant el total de visitants registrats va ascendir 
a 25.080.
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Durant bona part de l’any passat, l’agenda cul-
tural local va disposar d’un ingredient especial: 
la commemoració del bicentenari de la Consti-
tució del 1812. La rellevància històrica de l’efe-
mèride, sumada a la participació del bocairentí 
Josep Joaquim Castelló i Ferre a les Corts de 
Cadis, convertia la cita en un referent ineludi-
ble per al nostre poble. En conseqüència, la re-
gidoria de Cultura va organitzar una programa-
ció que es va estendre des de març fins a agost, 
un emmarcament temporal que rememorava 
dues dates significatives de la celebració: el 19 
de març del 1812, dia de l’aprovació de la carta 
magna, i la primeria de l’agost del 1813,  quan el 
text constitucional es va publicar a Bocairent.
El dissabte 24 de març, va tenir lloc la presen-
tació pública de la programació, que es va 
fer a la sala Joan de Joanes i va comptar amb 
l’acompanyament musical del grup de cambra 
de flautes i corda de la Societat Musical Vila de 
Bocairent. La regidora de Cultura, Francesca 
Cabanes Molina, va detallar el conjunt d’activi-
tats, així com els criteris amb què s’havia con-
feccionat. A continuació, l’alcalde, Josep Vicent 
Ferre Domínguez, va ressenyar la trajectòria de 
Josep Joaquim Castelló, va incidir en la necessi-
tat de posar en valor les figures més rellevants 
de la història local. Per últim, María Teresa Ben-
nácer Calabuig, descendent del nostre diputat, 
va agrair al poble de Bocairent l’homenatge al 
seu avantpassat.

Una vegada finalitzada la presentació, els as-
sistents es van dirigir de la sala Joan de Joanes 
a l’exterior del teatre Avenida, acompanyats 
per les melodies dels xirimiters i tabaleters de 
l’Aljub. Es va recórrer, així, l’antic carrer Vicen-
te Blasco Ibáñez, que, en compliment del que 
prèviament havia aprovat el Ple de l’Ajunta-
ment, passava a anomenar-se Diputat Castelló, 
tal com ja havia ocorregut durant el primer terç 
del segle xx. Maria Teresa Bennácer i l’alcalde 
van ser els encarregats de descobrir la placa 
amb la nova denominació, col·locada a la faça-
na del teatre.

El reportatge “Els valencians de la Pepa”, del 
programa de Canal 9 Dossiers, va centrar la 
segona activitat de la programació, celebra-
da el dissabte 21 d’abril. La projecció va estar 
acompanyada de les intervencions del jove 
historiador Fran Crespo i de la periodista Ma-

Actes d’homenatge a 
Josep Joaquim Castelló i Ferre
Bicentenari de la Constitució del 1812
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tilde Alcaraz: el primer va introduir el públic assistent en 
els precedents i el context que va conduir a l’aprovació de 
la Constitució del 1812. Per la seua banda, Alcaraz, respon-
sable del documental, va exposar els reptes que comporta 
l’elaboració d’un material audiovisual dedicat a la divulga-
ció històrica.

El mes de maig va comptar amb dues cites. El dissabte dia 5 
es va celebrar una taula redona al voltant de Josep Joaquim 
Castelló i Ferre, la figura del qual es va abordar des de tres 
vessants diferents: la filosòfica, la geogràfica i la política. 
La primera va ser responsabilitat de Josep Vicent Ferre Do-
mínguez, que va detallar la trajectòria acadèmica del prota-
gonista i el seu perfil en relació als corrents de pensament 
de l’època. Ismael Vallès Sanchis, professor de la Universitat 
de València, va oferir una anàlisi exhaustiva de l’obra “Des-
cripción geográfica del Reyno de Valencia” formada por 
corregimientos, redactada per Castelló a instàncies de la 
Reial Acadèmia de la Història. Finalment, Francesc Torres 
Faus, director de l’Arxiu del Regne de València, va abordar 
els posicionaments polítics del diputat bocairentí a partir 
de les seues intervencions a les Corts de Cadis. 

Entre el 12 i el 27 de maig, es va instal·lar a la sala Joan de 
Joanes l’exposició “Els valencians i la Constitució de 1812”. 
Es tractava d’una versió itinerant de la mostra que la Biblio-
teca Valenciana havia preparat per a la seua seu, el mones-
tir de Sant Miquel dels Reis de la ciutat de València. A través 
dels diferents panells, el públic (entre el qual va haver-hi un 
grup d’estudiants de l’IES Bocairent) va poder acostar-se a 
la importància del text constitucional, així com a la contri-
bució valenciana a aquella fita.

El dissabte 2 de juny, l’historiador Josep Ferre Puerto va 
oferir una ruta guiada pel Bocairent il·lustrat. Aquell matí 
assolejat va brindar l’oportunitat de veure amb altres ulls 
carrers, places i espais del nostre poble de trànsit habitual. 
El recorregut va començar davant el palau del Baró de Ca-
sanova, va arribar al carrer Diputat Castelló, es va endinsar 

per diferents punts del barri medieval i va finalitzar a la pla-
ça de l’Ajuntament, on l’any 1813 es va oficiar la publicació 
de la Constitució. La iniciativa, per tant, va permetre als as-
sistents imaginar com seria el Bocairent que acompanyaria 
la vida de Josep Joaquim Castelló i Ferre.

Tot coincideit amb els últims compassos del curs acadèmic, 
una part de l’alumnat de l’institut va mostrar els resultats 
del treball fet al voltant del nostre diputat. En concret, els 
estudiants van presentar les auques elaborades a partir 
dels passatges més significatius de la trajectòria personal, 
acadèmica i política de Castelló. Així, el dijous 21 de juny, la 
regidora de Cultura, acompanyada de la directora de l’IES, 
va reconéixer la dedicació dels participants i del professo-
rat implicat amb el lliurament d’un xicotet detall.

Juliol també va disposar de més d’una activitat. Primera-
ment, va tenir lloc un sopar temàtic inspirat en la cuina del 
segle XIX. La nit del dissabte dia 21, el restaurant el Can-
cell va oferir un tast gastronòmic amb una elaboració ben 
documentada i amb una presentació extraordinària. Abans 
de començar la degustació, Joaquín Piedra, propietari del 
restaurant, va presentar el menú, al temps que explicava 
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els aspectes més significatius dels productes i dels mètodes 
d’elaboració de l’època.

A finals de juliol, el divendres dia 27, es va inaugurar una 
exposició de documents del segle XIX que va permetre 
acostar-se a una part de la riquesa que atresora l’Arxiu Mu-
nicipal de Bocairent. La seua responsable, Pepa Sempere 
Doménech, va ser l’encarregada d’explicar les diferents sec-
cions de la mostra, instal·lada a la sala Damià Mollà de la 
biblioteca pública. Entre els documents, hi havia peces de 
gran valor històric, com ara el Llibre de Cabildos en què es 
recull la publicació i el jurament de la Constitució del 1812. 
Tot i que el tancament estava previst inicialment per al 10 
d’agost, es va decidir mantenir l’exposició oberta durant les 
cinc nits de danses.

I, així, va arribar la cloenda. L’acte es va celebrar el diven-
dres 31 d’agost i va comptar amb la presència del Molt 
Excel·lent Senyor Juan Gabriel Cotino Ferrer, president de 
les Corts Valencianes, i del Senyor Ángel Luna González, 
vicepresident segon de la institució. La recepció d’aquests 
dos membres de la Mesa del parlament valencià es va pro-
duir a l’edifici administratiu de l’Ajuntament, a l’entrada del 

qual es va instal·lar una placa commemorativa de la visita. A 
continuació, van veure l’exposició de documents del segle 
xix i el president de les Corts va lliurar als membres de la 
corporació una escarapel·la verda, símbol de la Constitució, 
i una versió bilingüe del text aprovat a Cadis.

Posteriorment, les autoritats es van traslladar a la placeta 
de Sant Vicent per presenciar l’espectacle que posaria punt 
i final a la programació. Aquest va estar conduït pel grup 
de teatre l’Arcà i es va articular al voltant de la lectura dra-
matitzada d’intervencions del nostre diputat i de diferents 
articles de la carta magna. A més d’un audiovisual sobre la 
biografia de Josep Joaquim Castelló, va haver-hi els par-
laments de la regidora de Cultura i de l’alcalde. Francesca 
Cabanes Molina va agrair profundament l’esforç realitzat 
per totes les persones i entitats col·laboradores, les quals 
van rebre un diploma, un exemplar de la Constitució i una 
escarapel·la per part del president de les Corts Valenci-
anes i del batle de Bocairent. També es va fer entrega de 
l’escarapel·la verda i del volum de la Pepa a una representa-
ció de les xiquetes i els xiquets nascuts l’any del bicentenari. 
Al seu torn, Josep Vicent Ferre Domínguez va valorar positi-
vament el conjunt d’activitats i la contribució d’aquestes al 
coneixement d’una de les figures cabdals del passat local.

En definitiva, van ser sis mesos d’una programació inten-
sa, variada i participativa, amb la qual el nostre poble es va 
afegir a la relació de municipis que, al llarg del 2012, van 
commemorar els dos-cents anys de l’aprovació de la prime-
ra constitució espanyola. Gràcies, per tant, al conjunt d’ac-
tes ressenyats, vam tenir l’oportunitat d’honorar una de les 
pàgines més destacades de la història contemporània, un 
capítol en què Bocairent va inscriure el seu nom de la mà 
d’un fill il·lustre: Josep Joaquim Castelló i Ferre.
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Crònica dels 
Premis 9 d’Octubre

Ja en són quatre edicions. La iniciativa, que va començar 
en el 2009, sembla que va consolidant-se i que cada 9 d’oc-
tubre la societat bocairentina ret homenatge a una perso-
na i a una associació del nostre poble, les quals s’han fet 
mereixedores del guardó per la seua contribució activa a 
la vida social, cultural o cívica del municipi. En l’any 2012, 
els guanyadors han estat Antonio Castelló Botella i la Unió 
Musical de Bocairent.

El fotògraf i artista Antonio Blas Castelló va nàixer a Bo-
cairent el 26 de maig del 1929. Des de la seua joventut es 
va iniciar en la fotografia, amb l’assessorament del mestre 
Pedro Cortés. Des de llavors, tots els racons del poble, les 
festes, els esdeveniments de la vida local, els personatges 
més representatius i els anònims, i, fins i tot, els detalls més 
insignificants, han estat immortalitzats per la seua insepa-
rable càmera fotogràfica. Reconegut i premiat en concur-
sos i exposicions, membre actiu de les agrupacions foto-
gràfiques locals, il·lustrador imprescindible de l’edició de 
llibres, guies, opuscles i reportatges sobre la nostra vila, la 
seua col·laboració desinteressada ha estat sempre present 
en les activitats de totes les entitats locals, tant públiques 
com privades, que l’han requerit. 
Però la seua activitat artística no s’ha limitat al “retrat”, sinó 
que ha estat, també, cartellista, dibuixant, dissenyador... 
Els programes-revista dels nostres Moros i Cristians, en els 
que ha participat des dels anys 50 del segle passat, són una 

mostra viva de la faceta festera d’Antonio, un home, que 
com ell mateix va dir en el seu discurs d’agraïment, mai ha 
sigut un fester actiu. El reconeixement que li va fer el Con-
sell Municipal de Cultura és el de la valoració de la immor-
talitat de cada fotograma, com a expressió artística de cada 
instant irrepetible de la vida i història de Bocairent.

La “Unió Musical de Bocairent” va rebre el premi creat per a 
les associacions. Nascuda l’any 1924, per fusió de les bandes 
“Primitiva”, apareguda al voltant de les primeries del segle 
XIX, i “Nova”, creada el 1857, la seua llarga trajectòria l’han 
feta mereixedora del guardó. Un ampli currículum de pre-
mis, activitats innovadores, intercanvis, gravacions i con-
certs l’han duta a la realitat actual: un plantilla de 101 mú-
sics, una Banda Jove amb 35 components i una Escola de 
Música amb més de 50 alumnes. Però, el reconeixement no 
sols va ser per als directors i compositors de la banda, sinó 
per a tots els socis i col·laboradors, les juntes directives, tant 
l’actual com les anteriors, i, fonamentalment, per als mú-
sics anònims, els humils, els autèntics músics de banda que 
han fet possible aquesta llarga història de treball, esforços, 
sacrificis, èxits i protagonisme ineludible en la vida local. 
Una banda de música, ja quasi centenària, és una expressió 
meravellosa de quà ha de ser la societat civil d’un poble: un 
lligam entre passat i futur, una continuïtat entre joves i vells, 
un àmbit de convivència i harmonia, un projecte compartit 
i sempre obert a noves iniciatives. 



S
a
n

t
 B

l
a
i 2

0
13

43
L’acte de lliurament dels premis es va celebrar al capves-
pre del passat dilluns 8 d’octubre, en el teatre Avenida, ple 
d’amics, familiars i veïns i veïnes que van voler acompanyar 
els homenatjats. Va ser conduït de manera excel·lent per 
la jove Anna Gisbert Castelló i va comptar amb l’acompa-
nyament musical del grup “El Diluvi”, que ens va oferir una 
mostra del seu espectacle “Ovidenques”, dedicat al cantau-
tor alcoià Ovidi Montllor. Després d’unes precioses paraules 
de benvinguda de la regidora de Cultura, Francesca Molina 
Cabanes, es va projectar un vídeo de cadascun dels guar-

donats, elaborats per les agrupacions locals Art 92 i Associ-
ació Fotogràfica de Bocairent.

Posteriorment, es van lliurar els diplomes als guanyadors. 
Tant Antonio Castelló Botella, com Blai Molina Calatayud, 
com a president de la Unió Musical, van agrair el fet d’haver 
estat escollits per a rebre la distinció. Amb les seues parau-
les, van omplir d’emoció i sentiment la sala de butaques 
del nostre teatre. Finalment, el batlle, Josep Vicent Ferre 
Domínguez, va pronunciar unes paraules de cloenda i fe-
licitació a tots els participants, en especial als homenatjats. 
En acabar, es va celebrar l’acostumat i entranyable sopar de 
germanor en l’hotel “L’Estació”, al qual van assistir més de 
cent persones. Esperem i desitgem que la pròxima edició, 
la cinquena, siga tant brillant com la del 2012.


