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Celebració de les festes 
de Moros i Cristians               
CEIP Lluís Vives. Curs 2011-12

Al Col·legi LLuís Vives cada any preparem i celebrem les fes-
tes de Moros i Cristians, amb activitats diverses. Totes les 
activitats formen part dels  projectes de festes que cada ci-
cle i/o nivell programa i desenvolupa. Ĺobjectiu  d áquestos 
projectes és aprofundir en el coneixement de la història, 
curiositats i organització de les nostres festes.

Són diverses i nombroses les activitats realitzades: recer-
ca d’informació sobre la història, desfilades, repartiment 
de timó i panellets, dibuix, exposicions, murals sobre 
l´organització i funcionament de les festes, projectes en 
format digital per als més majors, etc.                                    
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Les plantes medicinals 
de la Serra Mariola a l’Institut 
de Bocairent

Una de les senyes d’identitat del Projecte Educatiu de l’IES 
de Bocairent és “fomentar actituds de respecte cap al medi 
ambient, educant en un millor coneixement de l’entorn na-
tural”. Per això, el nostre institut sempre s’ha caracteritzat 
per una voluntat de compromís i preocupació pel nostre 
entorn natural: les nostres serres i rius, tota la nostra flora 
i fauna autòctona, etc. Com a mostra d’aquesta voluntat, 
els alumnes del nostre institut van tindre l’oportunitat de 
conèixer més de prop, durant el passat curs 2011-2012, els 
recursos naturals que es poden trobar al nostre voltant més 
immediat i amb els quals es pot obtindre remei per a algu-
nes de les dolences que ens afligeixen.

El senyor Manolo Sanchis Vañó, veí de Bocairent i profund 
coneixedor de les nostres serres i de les propietats medici-
nals de llurs plantes, va estar impartint lliçons setmanals als 
alumnes de 2n d’ESO i 1r de PQPI. En les sessions setmanals, 
l’alumnat anava familiaritzant-se amb les mostres de cada 
planta que el senyor Manolo portava a classe, a la vegada 
que prenia nota sobre algunes de les característiques més 

destacades: nom de la planta, propietats medicinals, on la 
podem trobar, quan es moment de collir-la, quina és la ma-
nera de preparar-la i de prendre-la, etc.

D’aquesta manera, els alumnes han pogut rebre uns ense-
nyaments pràctics basats en el coneixement que els nos-
tres avantpassats manejaven sobre el poder curatiu de les 
plantes, a la vegada que el senyor Manolo ha pogut gaudir 
del respecte i l’estima que els joves i els professors li han 
mostrat en tot moment. Aqueixes han sigut les monedes 
de canvi d’aquesta experiència: un coneixement i treball 
desinteressat, correspost amb gratitud i afecte.

Amb la intenció que aquest coneixement ancestral no que-
de en l’oblit, esperem que amb ocasions com aquestes les 
noves generacions sàpiguen apreciar el valor dels remeis 
naturals i puguen traure’n profit de cara a guarir-se de de-
terminades afeccions.

Aquesta fitxa és un exemple de la informació que ha anat 
recollint-se sobre cadascuna de les plantes.

Agraïm des d’ací al senyor Manolo el fet d’haver compartit 
amb els alumnes el seu saber i la seua experiència, i felicitem 
la regidora de Serveis Socials, Carmen López, i la treballa-
dora social del municipi, Susi Bolinches, per haver propiciat 
aquest encontre intergeneracional en què joves i persones 
d’edat més avançada han compartit coneixements i afec-
tes. No us quede dubte, per altra banda, que des de l’IES de 
Bocairent continuarem treballant any rere any per tal que 
aqueix compromís del qual parlàvem al principi d’aquestes 
línies siga sempre un punt cabdal de la nostra filosofia com 
a centre, tot organitzant tot tipus d’activitats que estiguen 
al nostre abast i intentant que els nostres alumnes siguen 
cada dia més conscients de la importància que té la nostra 
natura, la natura de tots.

La comunitat educativa de l’Institut de Bocairent

SANTÒNICA
Localització:
Per la serra Mariola, a peu pla.

Recol·lecció:
Durant el mes de juny.

Propietats curatives:
Per combatre la inflamació d’ulls, els mussols, etc.

Preparació:
Es bull i es deixa una nit a la serena. 
Al matí següent es llaven els ulls.
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Més que Dones

Des que en juny del 2010 ens posàrem en marxa com asso-
ciació, hem realitzat un ampli ventall d’activitats destinades 
a superar les desigualtats reals entre dones i homes, activi-
tats formatives i, per descomptat, reivindicatives. Totes les 
activitats que desenvolupa la nostra entitat estan obertes a 
la població en general, no només a les persones associades, 
i es fan de manera totalment autogestionada, ja que no ob-
tenim cap tipus de subvenció econòmica, ni de Conselleria, 
que enguany les ha eliminades, ni de l’Ajuntament. 

Des de novembre del 2011 fins a octubre del 2012, data en 
la qual presentem aquesta xicoteta memòria, hem desen-
volupat les següents activitats: 

25 de novembre del 2011: Amb la col·laboració de la Regi-
doria d’Igualtat de l’Ajuntament de Bocairent, es va realitzar 
una exposició homenatge que pretenia donar visibilitat a 
les víctimes mortals (segons les xifres oficials) per violència 
de gènere. Les 69 dones assassinades per les seues parelles 
o exparelles van estar presents en la nostra plaça de l’Ajun-
tament, i el 25 de novembre se’ls va retre homenatge col-
locant ciris davant la font. També penjàrem una pancarta en 
la balconada del consistori amb el lema ‘El masclisme mata’. 

El novembre del 2011 vam sol·licitar la nostra inclusió en 
el Consell Municipal de Cultura, i ja tenim representació en 
aquest òrgan de participació municipal. 

El 9 de gener del 2012 vam fer una donació a la Biblioteca 
de Bocairent d’una còpia en DVD del documental ‘El segle 
XX en femení’ realitzat per l’Institut d’Estudis de la Dona de 
la Universitat de València i realitzat per la bocairentina Pi-
lar Molina Beneyto en col·laboració amb aquesta Universi-
tat. D’aquesta manera qualsevol persona que vullga veure 
aquest treball documental sobre la nostra història més re-
cent, pot sol·licitar el préstec per part de la Biblioteca. 

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, vam fer una 
concentració a la Plaça de l’Ajuntament. La ‘Marea Violeta’ 
(iniciativa a nivell estatal de les associacions de dones) va 
arribar a Bocairent per a denunciar les retallades en matèria 

d’igualtat, retallades que 
són no només econò-
miques ja que suposen 
també una reculada en 
els drets de les dones. 
També vam penjar a la 
balconada de l’Ajunta-
ment una pancarta amb 
el lema ‘En igualtat, ni un 
pas enrere’. 

Amb motiu de la com-
memoració d’aquesta 
efeméride, el 10 de març 
al cinema del Centre 
d’Interpretació Turística 
de Bocairent, la jove re-

alitzadora Amanda Gascó Richart va presentar el docu-
mental ‘Una llengua que camina’ amb una gran afluència de 
persones. 

El 27 de març vam iniciar un projecte de recuperació de 
la Memòria Històrica de les dones de Bocairent, amb la 
col·laboració d’un grup de dones de l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes de Bocairent. De moment aquest projecte ha 
quedat paralitzat. 

El 6 de juliol vam celebrar el nostre Sopar de Bruixes i vam 
lliurar dos guardons, el Premi Berruga a Rita Barberá per 
increpar a una conductora d’autobús pel sou que cobrava, 
i el Premi Granera a les dones del carbó que van dur fins 
al Senat les protestes del sector, i van ser reprimides amb 
duresa. 

El 31 d’agost vam mostrar el nostre malestar davant el fet 
que el president de les Corts Valencianes el Sr. Juan Cotino, 
aprofitara la seua visita amb motiu dels actes d’homenatge 
al Diputat Castelló, per a fer un homenatge a les dones que 
havien estat mares enguany. Ens va semblar que aquest 
acte estava fora de lloc. A més el representant de la més 
alta institució autonòmica es dedica a fer apologia d’una 
ideologia sexista i misògina que potencia la retallada de 
drets de les dones, doncs veiem com aquestes iniciatives 
tenen com a finalitat tornar a recloure’ns en l’espai privat, 
la llar. Així li ho vam fer saber mitjançant un comunicat i el 
vam rebre a la Plaça de l’Ajuntament amb una sonora xiu-
lada. 

Des d’ací volem donar les gràcies a l’AMPA del CEIP Lluís 
Vives que ens ha cedit el seu local perquè puguem reunir-
nos. Les pròximes activitats previstes són un Taller d’Em-
poderament, un Taller d’Escriptura Creativa i un curs d’Ini-
ciació a la Informàtica i les Xarxes Socials. 

Podeu contactar amb nosaltres a través de mesqdones@
gmail.com i al nostre perfil en Facebook i Twitter.
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20è aniversari 
d’ART-92
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Enguany fa 20 anys l’Associació Art-92 feia la seua presen-
tació i la memòria d’activitats del primer any de vida en el 
programa de festes. En aquests 20 anys hem organitzat 
nombroses exposicions col·lectives. També hem organitzat 
els Encontres de Pintors. Hem consolidat el Concurs de Pin-
tura ”Joan de Joanes” amb el patrocini del M.I. Ajuntament 
i la col·laboració d’empreses locals, tot celebrant enguany 
l’onzena edició. 

Al llarg d’aquest període hem col·laborat en diverses asso-
ciacions com la Junta de Festes, l’Associació Unió Musical, 

la Filà de Contrabandistes, la de Moros Marins, l’AFAB (do-
nació d’obres per a decorar el Centre de Dia) i amb el M.I. 
Ajuntament.

Cal remarcar que els membres de l’associació han obtingut 
nombrosos premis en concursos de pintura, fotografia, car-
tells... en diverses poblacions.

Fem des d’ací una crida a tots els amants de les arts plàsti-
ques (pintura, fotografia, escultura, ceràmica...) perquè s’in-
tegren en l’ASSOCIACIÓ D’ART-92.
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Associació Fotogràfica 
de Bocairent

Al llarg de l’any 2011 (setembre-desembre) i el 
2012 (gener-agost) l’associació ha realitzat les se-
güents activitats:

-  Agost del 2011: Exposició fotogràfica Festes de 
Sant Agustí.

-  Del 14 al 17 de setembre del 2011: Viatge a Es-
còcia.

-  2 d’octubre: Visita als voltors d’Alcoi i visita al 
Congrés Mundial de l’Arròs i homenatge a la 
paella.

-  11 de desembre:  Visita foto-gastronòmica al 
Tinell de Calabuig.

–  8 de febrer del 2012:  visita a l’estudi de J. Beni-
to Ruiz per veure i participar en una sessió de 
fotografia d’estudi.

-  10 de març del 2012: Taller de Fotografia d’Es-
tudi a càrrec de Juanjo Bou Llorens.

-  Del 31 de març al 13 d’abril:  Exposició de fotos 
de Moros i Cristians.

-  Mes d’abril: Exposició fotogràfica del Pas de 
l´Hort al Patronat. 

-  17 de juny: Concentració de fotògrafs de la Vall 
d’Albaida al Molí del Pas.

-  Agost del 2012: Exposició fotogràfica de Festes 
de Sant Agustí .

-  Durant l’hivern i primavera del 2012 hem fet ei-
xides nocturnes a la torreta de Mariola, la Cava 
d’En Miquel, Veletes del terme de Bocairent, 
Mas de Galbis i Torreta del Vinalopó, Sant Crist, 
Cala El Xarco en La Vila Joiosa. Eixides als Pan-
tans de Bellús i Beniarrés i l’Albufera de Valèn-
cia. 

Els membres de l’Associació Fotogràfica Bocai-
rent, els diumenges al matí i alguns dissabtes i 
altres dies de la setmana fan eixides pel terme, 
pel poble i per altres localitats. Aquestes eixides 
són molt didàctiques perquè hi ha un ric inter-
canvi d’idees i experiències per tal d’elaborar una 
bona foto.

Si vols conèixer-nos, formar part de l’associació, 
xarrar una estona sobre fotografia, col·laborar 
amb nosaltres, participar en les nostres activitats 
o resoldre qualsevol dubte sobre fotografia, pas-
sa’t pel local de l’Associació (dependències del 
M.I. Ajuntament situat al C/ Joan de Joanes) o 
envia’ns un e-mail. 

afbbocairent@gmail.com
http://www.afbocairent.net
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Associació de Familiars i Amics 
de les persones malaltes 
d’Alzheimer i altres demències 
degeneratives de Bocairent

Les associacions som el lloc on es reuneixen les persones 
que tenen els mateixos interessos, objectius, necessitats, 
etc. En el nostre cas, les associacions d’Alzheimer les hem 
creades amb la finalitat de donar ajuda i suport a les fa-
mílies que tenen alguna persona malalta d’Alzheimer, i 
continuarem existint mentre existisca aquesta malaltia i 
les institucions públiques no cobrisquen les seues necessi-
tats.  

Les associacions desenvolupem els programes per atendre 
els malalts en totes les fases de la malaltia, i som un lloc 
per a la convivència entre malalts, famílies i professionals. 
En aquest sentit, també volem ser lloc de convivència entre 
distintes juntes i professionals de totes les associacions, de 
forma que des de la Federació Valenciana d’Associacions 
d’Alzheimer (FEVAFA) s’impulsa la creació de jornades on 
tots els participants puguem reunir-nos, compartir experi-
ències i seguir aprenent.

En aquest sentit, l’any 2012 la nostra associació ha tingut 
l’honor de ser l’amfitriona en la realització de la III Convi-
vència de la Federació Valenciana. AFAB va voler organitzar 
aquesta convivència sabent que contàvem amb un grup 
important de persones que ens ajudarien en el desenvolu-
pament d’aquesta, i amb una infraestructura que ens per-
metia, per un costat ubicar la realització de les ponències, 
tallers i activitats, i per altre albergar els assistents. També 
Bocairent ens presentava grans possibilitats per realitzar la 
part lúdica de les convivències, com és la visita als llocs em-
blemàtics de la localitat.

Finalment, els dies 1 i 2 de juny del 2012 va tenir lloc. Van as-
sistir 91 participants provinents de totes les associacions de 
malalts d’Alzheimer federades de la Comunitat Valenciana. 
El divendres 1 de juny a les 15:30h va començar la convi-
vència amb l’entrega de la documentació i la benvinguda 

als participants, amb la participació de les presidentes de 
FEVAFA i d’AFAB, la Regidora de Benestar Social i l’Alcalde 
de Bocairent.

Durant els dos dies es van realitzar diversos tallers i ponèn-
cies, impartits pels propis professionals i juntes directives 
de les associacions. Es va dur a terme una reunió de les co-
missions de treball formades pels professionals de les asso-
ciacions federades, que van tractar el tema dels tallers no-
vedosos que es realitzen a les AFAs per a atendre i estimular 
els malalts d’Alzheimer i altres demències. També les juntes 
directives es van reunir per tractar el tema de les formes de 
finançament, la planificació i la gestió del pressupost en les 
organitzacions.

A continuació es van realitzar diversos tallers simultanis de 
resolució de conflictes, risoteràpia i jocs cooperatius, pels 
quals els assistents passaven de forma rotativa. El dia va 
acabar amb un sopar per a tots els participants amenitzats 
amb jocs i ball. 

Per finalitzar, dissabte es va realitzar una xarrada i debat so-
bre les conclusions i recomanacions de FEVAFA, tot seguit 
d’una visita turística a Bocairent. 

En AFAB estem molt satisfets pel desenvolupament de tota 
la convivència i agraïts pel bon acolliment i participació que 
va tenir, i per què no, per les felicitacions que hem rebut.

Des d’ací, agraïm a totes les institucions, associacions, etc 
que han col·laborat amb nosaltres i que ens han ajudat i 
han contribuït al desenvolupament i a l’èxit de la convivèn-
cia, com són l’Institut d’Educació Secundària de Bocairent, i 
la seua directora, l’Ajuntament de Bocairent, amb les Regi-
dories de Benestar Social i Turisme, l’Associació d’Hostaleria 
i Turisme de Bocairent i la FEVAFA.
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Amas de Casa 
‘Tyrius’ Bocairent

Tras la celebración del 25 aniversario de nuestra asociación, 
con la que concluimos el curso pasado, la Asociación de 
Amas de Casa iniciamos el curso 2011-2012 con una ilusión 
renovada y con la mirada puesta en dos acontecimientos 
importantes: la celebración, en Bocairent, del Día de la Cruz 
Roja y el Día de la Dona Tyrius de la Vall d’Albaida i la Cos-
tera. La Junta Directiva, que tenía previsto acabar en junio 
de  2011, se comprometió a seguir un curso más, para poder 
llevar a cabo estos eventos tan importantes para nuestra 
asociación y también para nuestro pueblo.

La fiesta de la Cruz Roja se celebra anualmente el 8 de di-
ciembre, día de la Inmaculada, patrona de la Cruz Roja. Este 
año nos correspondió organizarlo en Bocairent y aquí nos 
reunimos las autoridades, voluntarios y colaboradores de 
Banyeres, Beneixama y Bocairent. Por la mañana tuvimos 
un almuerzo en la Filà de Marrocs y, a continuación, nos fui-
mos a visitar el Monasterio Rupestre y el museo Parroquial. 
A las 12h participamos en la Eucaristía y finalizamos la ma-
ñana con una visita al campanario. 

La celebración del Día de la Dona Tyrius de la Vall d’Albaida 
y la Costera tuvo lugar el sábado 3 de marzo de 2012. Este 
encuentro de mujeres se realiza anualmente y de forma iti-
nerante en las localidades donde hay una Associación de 
Amas de Casa Tyrius. 

En este encuentro, que este año correspondió organizarlo 
en Bocairent, participaron más de cuatrocientas mujeres 
de las 18 asociaciones que se inscribieron en el encuentro. 
Además, contamos con la presencia de Dña. Celia Ortega, 

Directora General de Mujer y Familia, y Dña. Asun-
ción Francés, Presidenta Provincial. También conta-
mos con la presencia de las autoridades locales: el 
Sr. Alcalde, D. Josep Vicent Ferre y la Regidora de 
Serveis Socials, Dña. Carmen López. 

Los actos se iniciaron por la mañana con el reci-
bimiento de las participantes en la Sala Juan de 
Juanes para, seguidamente,  dirigirnos a la Iglesia 
Parroquial acompañadas por el Grup de Xirimiters i 
Tabaleters l’Aljub. Una vez en la Iglesia, Miguel Can-
tó realizó una pequeña explicación de las obras de 
arte del templo, la capilla y el museo. La eucaristía 
estuvo presidida por D. Ángel Olivares y concele-
brada por varios sacerdotes que quisieron acompa-
ñar a las asociaciones de amas de casa de las pobla-
ciones en las que ejercen su ministerio. 

Tras la eucaristía, realizamos un pasacalle hasta la 
plaza de toros, donde se realizó una explicación de 
la historia de este monumento. La visita a Bocairent 
finalizó con unos fuegos artificiales en la plaza del 
Regne. A continuación nos desplazamos hasta el 
Restaurante Venta el Borrego donde tuvimos una 
estupenda comida y donde hubo unas palabras de 
la Presidenta Tere Asensio, del Sr. Alcalde de Bocai-
rent, de la Presidenta Provincial y de la Directora 
General de la Mujer y Familia.

Como recuerdo del encuentro, las asistentes reci-
bieron el DVD “Bocairent, la pedra viva”, que es un 
reportaje sobre los monumentos y tradiciones de 
nuestro pueblo.

Tras las vacaciones de verano, el 11 de septiembre 
comenzamos un nuevo curso con la Asamblea 
General, donde se renovó la Junta Directiva y fue 

elegida Esther Balsalobre como nueva presidenta, a quien 
felicitamos y animamos en el ejercicio de su cargo.

Finalizamos este escrito agradeciendo la labor realizada 
por la anterior presidenta, Teresa Asensio y las asociadas 
que han formado parte de las juntas durante los últimos 
nueve años. 

Felices fiestas y Vitol al Patro Sant Blai!
La Junta

Dia de la Dona Tyrius. Tere Asensio, Josep Vicent Ferre, Celia Ortega 
y Asunción Francés.

Despedida de la Junta saliente
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Y si no hubiera habido 
sangre....

Este no es más que uno de los muchos casos de gente que 
necesita una transfusión, pero no sólo gente de accidentes, 
sino también los que reciben un trasplante, o los que son 
operados de una lesión grave etc.

La Asociación de Donantes de Sangre de Bocairent se creó 
en el año 1976 y trabaja incansablemente para que nuestra 
población siga siendo una de las más solidarias. Prueba de 
eso son las más de 110 donaciones que de forma habitual o 
algunas por primera vez acuden a dar sangre cada trimes-

tre cuando los servicios médicos del centro de trasfusión 
acuden a nuestra población.
 
Pero ahora ya estamos entrando en fiestas, desear a todos 
unas muy buenas fiestas, en especial a todos los capitanes, 
que las vivirán con su mayor esplendor y las recordarán du-
rante toda su vida, y como no, invitar a todo el pueblo a la 
próxima donación de sangre, que tendrá lugar a finales de 
marzo, pues algún día puedes ser tu quien necesites de la 
sangre de un donante.

“Apenas recuerdo nada de esa trágica noche, yo venía de mi trabajo, cuando de repente un coche inva-
dió mi carril… Mi próxima imagen era en la cama de un hospital, dos goteros y una bolsa de sangre. No 
era consciente del tiempo que había pasado, inmediatamente vino hacia mí un médico y me pregunto: 
<< ¿cóimo estás? >>, yo le pregunté qué había pasado, y me respondió: << has tenido un accidente 
con el coche >>. El médico empezó a hacerme unas cuantas preguntas, hasta que al final me dijo: << 
descanse usted y no se preocupe de nada que todo está bien, sólo tiene una grave herida en el costado 
derecho y en la frente >>. 

Pero yo sabía que algo grave había pasado, esa bolsa de sangre me lo demostraba. Cuando regresó 
el médico esa bolsa de sangre ya estaba vacía, procedió a retirarla y en ese momento yo le pregunté 
porqué me habían hecho una transfusión, la respuesta del médico fue contundente: <<has perdido 
mucha sangre, y esta sangre ha sido tu vida>>, a lo que todo seguido añadió: << ¿tú no eres donante 
de sangre, verdad?, pues si no hubiera habido alguien que de forma desinteresada nos hubiera propor-
cionado esta sangre, tú seguramente no estarías vivo >>.

Esas palabras me hicieron recapacitar de la importancia de la sangre y los donantes, afortunadamente 
lo pude contar sin apenas secuelas, y hoy en día llevo 8 donaciones, con el orgullo de dar vida como 
me la dieron a mí.”
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Asociación de Jubilados 
y Pensionistas “Sant Blai”

Este año de 2012 se cumplen los 30 años en que fue fun-
dado el Hogar del Jubilado y Pensionista, y en homenaje a 
las personas que la hicieron posible celebramos una expo-
sición de fotografías recordando las muchas actividades y 
celebraciones que se han realizado durante dichos años. La 
exposición será el día 11 de octubre con motivo de la XXIII 
Semana Sociocultural de la Tercera Edad. 

El 5 de Agosto de este año cuando esta junta Directiva ha-
bía acordado ya sobre los actos a celebrar en la 23 Semana 
Sociocultural de la tercera edad, nos llegó la triste noticia 
del repentino fallecimiento de nuestro compañero Hilario 
Belda Mora. Este compañero era quien junto con los demás 
miembros de la Junta Directiva, año tras año, organizaba 
con entusiasmo los campeonatos de la Semana Sociocultu-
ral, y también dedicó muchas horas a preparar que los viajes 
salieran bien. Nos ha dejado un gran vacío que va a ser difícil 
de llenar. Vayan para él nuestros mejores recuerdos.

Actividades que esta asociación ha realizado en 2012: 
       
Viajes
Este año, y siguiendo como en años anteriores, se han rea-
lizado muchas actividades en esta asociación. En viajes 

hemos estado una semana visitando el País Vasco, una se-
mana en Benidorm y varios viajes de un día a lugares pinto-
rescos de  interés turístico.

Comidas 
En febrero celebramos una comida de San Valentín, otra en 
Pascua y otra para celebrar el fin de los cursos que se vie-
nen realizando en la Asociación.

Cursos y Talleres
Los cursos celebrados han sido de baile, gimnasia, psico-
motricidad e informática. En talleres, bailes de salón, magia, 
sanidad y medio ambiente. 

Recordar que en la Asamblea General celebrada el 28 de 
febrero de 2012 se renovó esta Junta Directiva.

Y por último manifestar que esta Junta tiene el propósito 
de seguir realizando buenos viajes y toda clase de activi-
dades para el entretenimiento y disfrute de sus asociados.

El Presidente, 
Vicente Vicedo Ferre
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X Festival de 
Bailes de Salón

Monólogo de la abuela que quería ver bailar a su nieta.

Mi nieta me ha dicho que esta noche hacen en la Plaza de To-
ros un Festival, organizado por la Asociación de Bailes de sa-
lón a beneficio de los enfermos de Alzheimer. Quiere que vaya 
a verla pues ella baila con sus amiguitas. Dice que está muy 
entusiasmada y que sus papás también salen a bailar un vals. 
Me hace mucha ilusión, me han comprado una entrada. Voy 
a salir y no sé donde he dejado las llaves. ¡Ah sí, están aquí!. 
Últimamente estoy muy desorientada. 

Cuanta gente hay por la calle, deben ir todos al Festival. Lo 
cierto es que no me acuerdo bien por donde se va a la Plaza 
de Toros. Iré por donde van todos. Ya me suena donde estoy. 
He quedado con mi amiga en la puerta de arriba donde está el 
palco. Por aquí el acceso es más fácil y podré sentarme en una 
silla. ¡Qué bonito que está todo!. Cuanta gente, cuanta luz y 
que bien suena la música. El escenario está precioso, deben de 
haber trabajado mucho para arreglarlo.
Ya empieza, hay programadas muchas actuaciones. Bailan 
muchos grupos de niñas, de jóvenes, de mayores y hasta de 
jubilados. También actúan grupos de otras poblaciones. La 
presentación del espectáculo es muy original y muy amena, 
está escenificada por el grupo de teatro local. 

Qué nerviosa estoy, han anunciado la actuación del grupo 
donde está mi nieta. ¡Debe de ser aquella!. Cada vez me cuesta 
más reconocer a las personas. ¡Y qué guapas están todas!. Mi 
corazón palpita acelerado. Diría que mi nieta es la que mejor 
baila, aunque hay que admitir que todas hacen muy bien la 
coreografía. ¡Me ha mirado, me ha sonreído!. Que tonta soy, se 
me están escapando lágrimas de emoción. 

Dicen que la última parte del espectáculo es como un cuento 
lleno de fantasía, como si fuera de las mil y una noches. No 
falta de nada, sale hasta un burro, también sale una bruja, un 
hada y un genio de la lámpara maravillosa. Me parece que la 
música que suena ahora es un vals. Aquí es donde salen mi 
hijo y mi nuera. Que trajes más preciosos, ellas parecen radian-
tes princesas y ellos apuestos cortesanos. 

Qué hermoso ha sido todo, no me canso de aplaudir. Seguro 
que algunos artistas son profesionales. Y cuanta gente debe 
de haber colaborado. He oído decir que el beneficio del Fes-
tival ha sido de 1.700 euros, que ha solucionado algunas ur-
gencias a la Asociación de Alzheimer. Se ha hecho muy tarde, 
muchos niños se han ido a dormir. Los angelitos no han podi-
do aguantar. 

¡Qué bonito es ser niño!. Dicen que los niños carecen de recuer-
dos. Yo, en cambio, vivo de los recuerdos. Pero parece que cada 
vez se me vacía más la memoria. Hay veces que algo, de re-
pente, desaparece de mi cabeza y luego vuelve sin más. No me 
acuerdo si he cogido las llaves. ¡Ah sí, están aquí en el bolso!. 

También veo que hay en él un separador de páginas de libro 
que regalaba la Asociación de Alzheimer. Tiene escrita una fra-
se. ¡A ver que dice!:  “Para que no te olvides de mí cuando yo ya 
no me acuerde de ti”.

Blas Pérez Vañó
Cronista de la Asociación de Bailes de Salón
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L’Arcà. Grup de 
Teatre Bocairent

ON VA HAVER FOC, CENDRES QUEDEN.  Encara que siga un 
tòpic, el nostre grup i tot el foc de la seua il·lusió renovada, 
ha remogut aquest any amb una força que ha augmentat 
dia rere dia.

Encetàvem l’any amb el SAINET FESTER, ”Un xiquet molt 
festeret” de Ricardo Reig. Preparar un sainet és, per al grup, 
una injecció de diversió, no podeu imaginar-vos les xarra-
des, anècdotes  i històries  que espontàniament sorgeixen 
com a conseqüència del text seleccionat. A més, i molt im-
portant per a nosaltres , hi ha la satisfacció de tindre un pú-
blic tan entregat com predisposat a passar una vesprada de 
riure amb la nostra companyia. 

El segon desafiament que teníem aquest any era la repre-
sentació del PAS DE Ĺ HORT, seria la primera vegada que la 
portaríem a terme sense  “ALBERO”. Tots sabíem que seria 

dur, perquè la cendra es va remoure i es complia lletra per 
lletra la frase d’un dels seus autors preferits “Cuando mi voz 
calle con la muerte, mi corazón te seguirà hablando” (Tagoré).
La ubicació de la majoria de les escenes a la plaça de bous, 
l’entrega al màxim de la gent que col·laborava, i la nostra 
il·lusió per donar el millor que tenim damunt  i baix de 
l´escenari, va fer que el pas de l’hort fóra, novament, un èxit.
Tanmateix, aquest any vam tindre nous reptes, els quals 
ens van aportar una experiència molt enriquidora. Vam col-
laborar amb: el Xé FESTIVAL DE BALLS DE SALÓ a benefici 
de l´Associació de Malalts d’Alzheimer, la presentació i lec-
tura de textos al concert del Grup de Xirimiters i Tabaleters 
“ĹALJUB” i l ácte de cloenda de l’Homenatge a JOSEP JOA-
QUIM CASTELLO I FERRE organitzat per l ájuntament. Des 
del nostre punt de vista, creiem que la col·laboració entre 
els diversos grups i associacions locals ens ajuda a tots a 
créixer una mica més.

Hem acabat l ány represen-
tant una tanda de MONÒ-
LEGS que ens han deixat un 
“bon gust de boca”. I tenim  
moltes ganes de seguir al 
llarg d’aquest 2013 gaudint 
tant nosaltres com tot el 
nostre públic, al qual volem 
agrair tot el suport que ens 
demostra amb cadascuna 
de les actuacions, del teatre 
que tant ens agrada.

ĹARCÀ
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Ràdio Bocairent 
La Veu de Mariola

Una ràdio local a nivell nacional pot sonar com un fet difícil 
de creure sinó fos pels nous mitjans de comunicació que 
ens envolten. Cada setmana el nom de Bocairent corre ar-
reu de tot el país gràcies a tots els programes que compo-
nen la graella de la nostra emissora. Volem fer un xicotet 
agraïment a aquelles persones que amb seu treball fent 
ràdio, porten el nom del nostre poble molt més lluny de les 
nostres fronteres radiofòniques...

Hi ha programes d’actualitat musical com el treball dels 
germans Carmona amb “Vámonos que Vámonos” i “La Na-
cional”; d’interès cultural i musical com es “Tradición Sono-
ra” i “Celtismos” a càrrec d’Antonio Martínez; d’actualitat 
televisiva com és “Sospechosos Habituales” amb Héctor 
Albaladí i les germanes Vanesa i Mª José Martínez; músi-
ca dance i remescles musicals amb “Central Dance Radio 
Show” amb Jesús de Maria i Fernando Santos, “Remember 
tu mundo in the mix” amb Jesús Cenamor; vesprades i nits 
relaxades amb Jose Antonio Aguilera amb “Café con Radio” 
i “La estrella del norte”, i un sector curiós com són els fets 
paranormals, corren a càrrec de “La otra mirada” amb Ju-
lio González i Alejandro Sánchez, del qual la revista “QUO” 
se’n va fer ressò. I “Tras los limites” a càrrec de David Mulé, 
Francisco Zurita, Dany Álvarez y Juan José Sánchez Oro. 
Tots ells fan un treball incansable que porta cada setmana 
a Ràdio Bocairent, i generalment al nostre poble, arreu de 
tot el país.

I com no, cal fer menció al treball de Jose Ricardo Agulló i 
Jairo Molina al capdavant de l’emissora, així com al treball 
de Pablo Domènech amb “L’hora del Hardcore” i de Xesco 

Vañó i MªJosé Soriano amb “Ca-
mins d’Esperança”. També volem 
expressar el nostre agraïment a 
l’Ajuntament pel seu suport cap 
a l’emissora perquè gràcies a ells 
podem seguir funcionant cada 
dia!

Gràcies a tots!

Al llarg de l’any es presenten 
molts fets que donen l’ocasió a 
Radio Bocairent de treballar de 
manera informativa, cultural, 
festera o esportiva. Per exemple, 
el treball d’informació arran del 
passat incendi que va afectar a la 
Serra Mariola. Cal destacar la par-
ticipació que tinguérem amb la 
companyia “Ballet Masters” d’On-
tinyent amb els seus treballs i la 
presentació del nou espectacle 
“AhIR”. Hem participat a la Festa 
del Patronat on el programa “Ca-

mins d’esperança” ha assistit durant dos anys consecutius 
en directe. Es tracta d’un lloc emblemàtic per a la emisso-
ra, ja que el Patronat ha sigut, ja fa molts anys, mare i casa 
del passat d’aquesta ràdio. A la festa, volguérem innovar i 
aproximar la ràdio visualment a través de la nostra web on 
es pogué veure el programa en directe durant tot el matí i 
que actualment forma part de la nostra galeria de vídeos a 
la xarxa de “youtube”.

A mitjans d’agost poguérem participar en els actes de clo-
enda al “Diputat Castelló” donant-li veu a la seua vida als 
nostres estudis per a l’audiovisual que es va projectar el dia 
31 d’agost a la placeta de Sant Vicent. 

Una vegada més estiguérem de portes obertes la Nit de 
Nadal on les xiquetes i els xiquets participaren activa-
ment aportant les seues nadales a través de les ones a tots 
els nostres oients. També hem d’afegir, els treballs i col-
laboracions amb particulars que han necessita els nostres 
estudis per a qualsevol gravació o edició. Sempre tenim les 
portes obertes per allò que la gent necessite!

Estarem un any més portant el caliu de la festa a les ca-
ses a través de la 107.4 FM, a la xarxa en vídeo directe a  
www.radiobocairent.com i als telèfons mòbils amb l’aplica-
ció “tune-in”.

Bones festes i Vítol al Patró Sant Blai!
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No baixem el ritme
Temporada 2011-12

I ja portem molts anys a l’elit del bàsquet de la Comunitat, 
però com molt bé diu el titular, les nostres xiques no baixen 
el ritme, la seua fam a l’hora de saltar a la pista és inesgo-
table i pel que pareix enguany ens espera una temporada 
plena d’emocions, i és que el bàsquet a Bocairent, ha pi-
llat una gran força i ja no deixa indiferent ningú. Qualsevol 
membre del club pot donar fe.

Els dissabtes de matí continuem igual que els darrers anys 
amb l’Escoleta, que conta amb 22 futurs jugadors, i el que 
és més important, esportistes. Encara que semble una ton-
teria, els més xicotets han de pillar l’hàbit de l’esport el més 
prompte possible, per tal que la seua salut no es ressenta. 
A més és una gran oportunitat per fer amics, i iniciar-se a 
l’esport de la cistella. A tot això hem de sumar a Eva i Esther 
García, dos jugadores compromeses 100% amb el club, i un 
mirall on es miren les futures generacions. Per molts anys!!

Els benjamins jugaren la lliga provincial d’Ontinyent i que-
daren classificats en un meritori 4t. lloc. Són les primeres 
competicions per a l’equip més jove del club, i cal ressaltar 
que amb esta perseverança i il·lusió, aquest equip s’ha de 
tenir en compte, sobretot si està entrenat per Amparo Bor-
deria. Competitivitat i compromís al màxim. A continuar.

Pel que respecta als alevins, tenim dos equips. El femení va 
realitzar una grandíssima temporada i va quedar classificat 
en la primera fase en tercer lloc, fet que li va donar dret a 
jugar la segona fase juntament amb els equips més forts, i 
com no podia ser d’altra manera donaren guerra fins l’úl-
tim partit. Finalment quedaren eliminades en quarts, si bé 
van donar símptomes que aquest equip donarà a parlar els 
propers anys.

Pel que respecta als xicons, podem dir que ja és un equip 
molt assentat a la disciplina del club, i amb jugadors que 
tenen un nivell a tenir en compte, però van a entrar en una 
edat crucial i esperem que no perden la il·lusió i el compro-
mís que tenen adquirit amb el club. La temporada realit-
zada ha estat d’un nivell altíssim, i de fet a la primera fase 
quedaren classificats en un meritori 5è lloc. Ja a la segona 
fase, ens delectaren amb partits espectaculars i finals d’in-
fart per a quedar finalment classificats en segona posició, el 
que parla molt bé d’aquest equip.

El cadet femení ha demostrat un altre any, i ja en van un 
bon grapat, que té unes condicions i unes capacitats que 
molts pocs equips de la categoria tenen, però a l’hora de 
la veritat falta posar sobre la pista totes aquestes facultats, 
que fa que siguen tan respectades pel bon treball realitzat 
al llarg dels anys amb este grapat de bones jugadores.
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Enguany s’estrenen a la categoria junior, i amb noves incor-
poracions que ens faran gaudir del millor bàsquet. Esperem 
molt d’aquest equip, confiem que el grau de maduresa ad-
quirit ja dins del club, definitivament done els seus fruits 
a la pista, perquè de condicions, ferramentes, presència, il-
lusió, … van sobrades, ara toca demostrar-ho.

I arribem a l’equip insígnia del club, i el que any rere any 
està fen gaudir a tots d’un bàsquet que molts ja volgueren 
per a ells. Les xicones del sènior femení, enguany donaren, 
si cap, un passet més per engrandir el Club de Bàsquet en 
una temporada regular espectacular, tot demostrant a tot-
hom que la seua capacitat de treball i sacrifici és inesgo-
table; quedaren campiones del grup C a la seua categoria.

Molt podríem escriure sobre aquest equip i ens quedaríem 
curts de segur, però si hi ha alguna cosa que podem des-
tacar d’aquest equip és que tots els anys creix en alguna 
faceta del joc i el que és més important, no perd la humilitat 
que les ha portades a fites que fa uns anys eren impensa-
bles. Enguany l’equip està molt ben complementat amb 
les jugadores noves, les jugadores juniors i per descomptat 
per les que ja estaven, ens espera una temporada de les 
que faran història, a per totes!!
 
El Club de Bàsquet, com ja és habitual és un actiu del Patro-
nato i com a tal organitza tot coincidint amb la festa, les VIII 

hores de bàsquet, que enguany per primera volta en molts 
anys no ha comptat amb participació masculina. Per tant, la 
participació femenina és la que li dóna categoria a aquest 
torneig, que sempre té un gran nombre de seguidors.

Però allò realment important per a aquest cap de setmana 
de la Festa del Patronato, és la participació dels equips més 
joves, com són els equips de l’escoleta, així com els benja-
mins, i els alevins, que fan que es cree eixe ambient màgic 
que té el Patronato per a totes estes coses. 

Este és un xicotet extracte del treball que fa el Club de Bàs-
quet Patronato Bocairent, que no ens cansarem de repetir 
que és un digníssim ambaixador del seu poble, ja que allà 
on juga és un club molt respectat i admirat. Molts clubs no 
s’expliquen com un poble amb menys de 5000 habitants té 
aquest potencial. La resposta és molt clara, il·lusió i treball 
a parts iguals, és la recepta per arribar a les fites marcades.

Ja per últim cal ressaltar el sacrifici que fan tots els nostres 
patrocinadors amb el club, i per descomptat el M.I. Ajunta-
ment de Bocairent que sempre ha demostrat que el bàs-
quet no passa desapercebut per a ells. Esperem no defrau-
dar a tots aquells que confien amb nosaltres, treballarem 
de valent.

¡Vítol al Patró Sant Blai!

Club de Tennis
Bocairent

Un any més cal agrair a la Junta de Festes de Sant Blai l’oca-
sió que ens ofereix per a mostrar part de les nostres activi-
tats realitzades durant tot l’any 2012.

En primer lloc, volem destacar la magnifica tasca realitzada 
per l’escola de tennis del club, que de la mà dels nostres 
professors Cristina i Javi Ferrero Berlanga han comptat al 
voltant de 63 alumnes matriculats en el període d’octubre 
a juliol .

TORNEIG DE RÀNQUING  3
AMB 49 PARTICIPANTS EN 3 CATEGORIES

1a Categoria
1r  Pere Crespo Molina
2n Ricard Pascual Gandia
3r Fernando Vañó Fuster

2a Categoria
1r Blas Calvo Cerdá
2n Javier Frances Silvestre
3r Ricardo Pascual Esplugues

3a Categoria
1r Joan Castelló Cantó
2n Francisco Tortosa Garcia
3r Isabel Ferre Marco
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RÀNQUING SOCIAL
De febrer a juny i amb una participació de 56 socis, s’han 
disputat els corresponents partits del Rànquing Social del 
Club de Tennis Bocairent, amb els seguents resultats :

1a Categoria
1r Ricard Pascual Gandia
2n Pere Crespo Molina
3r BenjamÍn Bernat Silvestre

2a Categoria
1r Javi Ferrero Berlanga
2n Pablo Samper Vañó
3r Vicente Beneyto Beneyto

3a Categoria
1r Joan Castelló Cantó
2n Luis Beneyto Micó
3r Francisco Tortosa Garcia

4a Categoria
1r Toni Sanchez
2n Jean Francoise Guinet Jeff 
3r Juan Vicente Tortosa Garcia

RÀNQUING PÀDEL

Enguany es va disputar el primer Ranking de pàdel amb els 
següents resultats:
- Parella guanyadora: Victor Cabanes Tolosa i Fernando 
Vañó Fuster
- Parella finalista: Pep Sanz i Rabadán i Jordi Molina Puerto 

El 23 i 24 d’agost es va  celebrar el tercer campionat de XXIV 
Hores Pàdel per Parelles, de les Festes de Sant Agustí amb 
els següents resultats:
- Parella guanyadora: 
   Els germans Javier i Jorge Piedra Cabanes
- Parella finalista: 
  Juan Molina Vañó i  Javi Cabanes Ferre

Li donem les gràcies al M. I. Ajuntament de Bocairent, per 
la cessió de la pista de Pàdel del Poliesportiu, amb la qual  
cosa hem descongestionat els horaris de les partides cele-
brades.

XXIV HORES DE TENNIS

El 7 i 8 de setembre celebrarem les clàssiques XXIV Hores de 
Tennis amb molta participació d’homes i dones.

Classificació quadre de dalt:                                                         
1r classificat Pere Crespo Molina                                           
2n classificat José Guerola                                                       
Semifinalistes Gabriel Calabuig i Juan A. Tormo Beneyto
   
Classificació quadre de baix:
1r classificat Cristian Campos
2n classificat Luis Beneyto Micó
Semifinalistes María Guerola i Agustin Martinez

Per últim, sols queda desitjar a tots unes bones festes de 
Moros i Cristians 2013 i VÍTOL AL PATRO SANT BLAI!     

                                                                                                                                                      
                  LA JUNTA                                       
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Campionat de l’Esportivitat 
2011-12. Edició 61

En esta nova edició de l’Esportivitat es van inscriure un total 
de 94 jugadors, amb els quals es formaren 5 equips, que 
foren els següents, per ordre segons acabà la lliga:

1. ASTON BIRRA 2.0
2. CON–FUSIO 
3. VERGATESSA
4. T.S.T.  
5. SALSE 05

•	 Equip	campió	de	lliga: 
 ASTON BIRRA 2.0
•	 Màxim	golejador	de	lliga: 
 JESUS PALAO BENEYTO = 9 gols
•	 Porter	menys	golejat	de	lliga: 
 PABLO CALABUIG GUTIERREZ = 10 gols
•	 Millor	esportista	de	lliga: 
 JAIRO VAÑO REIG 
•	 Jugador	més	vetarà: 
 RICARDO REIG MOLINA  

Aston Birra 2.0, Campió de Lliga

Vergatessa, Campió de Copa
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El 25 de maig del 2011 va ser l’últim partit en actiu de l’equip 
dels Fadrins al campionat de futbol de l’Esportivitat. Van 
ser dues dècades participant de forma ininterrompuda any 
rere any donant guerra, en el bon sentit. No vàrem ser ni de 
bon tros el millor equip, ni els que millor joc practicàvem, 
però tampoc els pitjors. L’edat, les lesions i les noves tecno-
logies (gespa artificial) van fer que no pogueren competir 
al camp i era millor tindre una retirada digna. El nostre estil 
peculiar “bronco y copero” ens feia ser un equip incòmode 
a la Copa, mentre que la Lliga se’ns feia un poc llarga.

Per això, els nostres majors triomfs han 
sigut a la Copa: Campions a l’any 1999 i 
subcampions als anys 1998, 2004 i 2010. 
Sense oblidar la gesta de ser els primers 
en vèncer al totpoderós Bar Ràpit d’On-
tinyent.

També hem guanyat els guardons in-
dividuals de l’Esportivitat: Agustí Vañó 
(2007), Juan López (2008) i Salvador 
Cantó (2011).

Encara que el “nucli dur” de l’equip sem-
pre ha sigut la colla d’amics dels Fadrins, 
també hem de considerar com a mem-
bres de ple dret a companys com Ra-
món “Barranc”, Lao Cabanes, Frank Cas-
telló o José Luis Puerto “Jupet” amb els 
qui hem compartit molts anys vestidor.

De qualsevol manera, el trofeu que més tenim en estima 
és que hem sigut un equip competitiu i noble i que tenim 
el respecte i afecte de tots els nostres adversaris amb els 
qui ha estat un orgull compartir taula als esmorzarets dels 
diumenges.

Ens continuem veient al sopar de final de temporada!

La temporada es va acabar amb la final de la copa el dia 
26/5/2012 a les 19:00 hores, entre els equips Salse 05 i el 
Vergatessa. El partit va acabar empatat a 0 gols, per tant es 
va decidir el títol de campió de copa a la tanda de penals, 
d’on va resultar campió l’equip VERGATESSA. Una vegada 
acabada la final se celebrà, al bar restaurant “Casa Xam”, el 
sopar d’acomiadament i el lliurament de trofeus,  amb una 
afluència de 62 comensals, entre jugadors, àrbitres i direc-
tius.
Cal fer un esment especial a 8 jugadors de l’equip Els 
Fadrins-Cemec que, tot i no haver participat en l’actual 

campionat, no es van voler perdre aquest acte d’entrega 
de trofeus i el sopar d’acomiadament. També hem de fer 
menció especial als altres àrbitres que han col·laborat en el 
campionat: Fernando Vañó, Ramón Francés, Angel Bernat, 
Javi Cantó, Vilches, Antonio Belda , que amb la seua desin-
teressada ajuda han fet possible aquest campionat.

Des d’ací volem agrair a l’entitat Ferreteria Suntex, per la 
seua col·laboració, així com, per descomptat, a l’organitza-
dor del campionat, el M.I. Ajuntament de Bocairent per la 
seua col·laboració.

Jugador més veterà: Ricardo Reig Molina Salse 05, Subcampió de Copa

ELS FADRINS, 20 ANYS AL CAMPIONAT DE L’ESPORTIVITAT
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CE Bocairent 2011-2012

Juvenil: Aquesta temporada ha estat marcada per la curta 
plantilla què disposaven els juvenils, ja qye jugaven des del 
principi sense porters, però així i tot han fet el que han po-
gut. Han acabat en catorzena posició amb 18 punts. Tot i no 
ser la millor temporada possible, hem de destacar alguns 
partits, com l’empat a casa 3-3 front els subcampions (l’Esi-
des Caramanchel ) o les victòries per 2-0 davant el Castalla 
i Castelló de la Ribera.

Cadet: L’equip entrenat per Tonino i Kiko ha acabat la lli-
ga en la meitat de la taula de la seua lliga (7a posició), en 
la qual participaven 16 equips. Els cadets aquest any han 
comptat amb els reforços de Banyeres i han millorat els re-
sultats de l’anterior temporada. En aquesta difícil lliga han 
guanyat 11 partits, empatat 3 i perdut 12. Entre els partits 
més importants destaquem la victòria aconseguida contra 
el Modalcoy (3-2) i la golejada a l’Olleria (1-6).

Infantil: L’equip entrenat per Àngel Garcia i Ruben Pascu-
al també ha acabat la lliga en 7a posició. Els infantils han 

tingut una lliga difícil, marcada per la curta plantilla què 
disposaven (només 10 jugadors infantils i 4 alevins), fet pel 
qual han tingut un campionat un tant irregular. Han gua-
nyant 12 partits i n’han perdut altres 12. Entre les victòri-
es més importants destaquem dos, els 4-3 front a l’Onti-
nyent (que venia com a líder) i el 16-0 que van aconseguir 
front l’Almoines B.

Aleví: Aquesta primera temporada els alevins entrenats 
per Jaume Martínez i Javier Ferre han jugat un total de 30 
partits, dels quals han guanyat 15, empatat 5 i perdut 10. 
Han aconseguit 50 punts i han acabat la lliga en 6a posi-
ció (en una lliga de 16) amb 108 gols. Els alevins també 
han jugat la Copa Federació, on van eliminar a equips com 
el Torrefiel i el Llevant UE, i van ser eliminats en octaus 
del final pel poderos València CF. També cal destacar el 
subcampionat aconseguit en el torneig Penya Atlética 
de banyeres, on van jugar contra equips de tota Espanya 
i també van ser campions de les jornades esportives del 
Vedruna (Alcoi).

1. Escola de futbol

Després d’aconseguir l’ascens, en la temporada 2011-12 les 
nostres xiques van tenir dues parts diferents on van anar 
de menys a més. La 1a els va costar adaptar-se a la nova ca-
tegoria i els resultats no arribaven, però en la 2a part on es 
va fer càrrec de l’equip Vicente Puerto, amb el bon treball 
d’aquest entrenador i ajudat per Javier Ferre, van vindre 
bons resultats. Es va aconseguir mantenir la categoria, cosa 
que semblava difícil a causa de la fortalesa dels seus rivals, 
ja que tenia davant a equips com l’Elx, Ontinyent, Xàtiva, 
Torrevella, Crevillent, etc. Però amb la lluita i sacrifici de les 
nostres xiques es va aconseguir. 

Així que aquesta temporada que ara comença, amb l’equip 
ja consolidat, amb una gran plantilla molt experimentada i 
la gran aportació del cos tècnic, aquest equip va a realitzar 
una magnífica temporada, on estem segurs que va a estar 
en la part alta de la classificació. 

Així que tots/es els qui vulguen veure com juga l’equip fe-
mení de futbol del nostre poble us esperem els dissabtes 
de vesprada en el camp del poliesportiu, i per descomptat, 
esperem i desitgem que sigueu molts/es els qui ens recol-
zeu i ens vingueu a veure jugar.

2. Equip femení. 1a regional
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Des de sempre s’ha dit que cal tenir paciència i calma per a 
aconseguir el que es desitja, ja que les coses bones es fan de 
desitjar. I és veritat, perquè amb la dedicació i els esforços 
realitzats per tots, jugadors, cos tècnic, directiva, el suport 
de l’afició, ajuntament, empreses i entitats col·laboradores, 
el CEF Bocairent categoria afeccionat, sens dubte, s’ha con-
vertit en el gran protagonista de tots els equips a l’aconse-
guir el difícil però anhelat ascens de categoria a 1a regional.
Aquest és el nostre orgull, el fer més gran el nom del nostre 
poble i el del nostre equip el CEF Bocairent. 

Les claus d’aquest ascens han estat el sacrifici i bon fer de la 
junta directiva presidida per Antonio Calatayud juntament 
amb Paco Pascual, Ramon Francés, Paco Marso, Héctor 
Vañó, Jorge Silvestre, José Vilches, Miguel Calatayud, Vi-
cente Sampedro i Miguel Beneyto, a més de l’exjugador i 
encara entrenador Isidro Borderia i dels jugadors que han 
estat els següents: 

Abel, Alfredo “Poxo”, Garcia, Doménech, Carlos Llinares, 
David Xam, Hugo, Javi Borderia, Torregrosa, Jesús Pascual, 
Jupi, Kiko, Migue Silvestre, Camarasa, Paco Sanz, Pedro, To-
nino, Ricardo Asensio, David Molina, Tonet, Vicente Asen-
sio, Víctor Cabanes, Pablo Calabuig i dels juvenils Blas Ro-
dríguez “Maqui” i Robert Auñón. Sense oblidar-nos dels qui 
també van començar a sembrar aquest projecte i que per 
circumstàncies no han estat la passada temporada jugant 
amb nosaltres com són: Javi Sanz, Jesús Beneyto, Vicent 
Puerto, Vicent Ferre, Antonio Vañó, Nacho Molina, Luis Ca-

labuig, J.A. Palao, Rafa 
Martí, David Calabuig, 
Ángel Bernat, Javi Mo-
lina, Sixto Moya, David 
Ferre, Andreu Vañó i 
David Molina Marc, i els 
ex-entrenadors Juan 
Fco. Mas “Contreras” i 
Luis García “Luiche”, a 
més dels ex directius 
Miguel Silvestre, Jau-
me Molina i Antonio 
Roig. A tots, la nostra 
felicitació i la més sin-
cera enhorabona. 

En la temporada de 
lliga que s’inicia el 16 
de setembre, i que co-
mencem en una cate-
goria superior, tots hi 
tenim posades moltes 

il·lusions. Esperem realitzar una gran campanya, però per-
què açò siga possible també necessitem de la implicació 
i suport de tots els bocairentins i bocairentines en l’equip 
que ens representa, el CEF Bocairent. 

Amunt el sentiment blanc i blau del CEF Bocairent i 
Vítol al Patró Sant Blai!!

3. Equip afeccionats. 2a regional
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Club Ciclista
Bocairent

Comencem enguany destacant les activitats del grup de 
ciclistes de carretera, un grup que a poc a poc ha anat aga-
fant més força. Han sigut moltes les eixides que han fet de 
molts quilòmetres, tots sumats segur que superen els 6.000 
Km anuals. La Vall de la Gallinera, Pego, Caudet, Benidorm, 
la Foia de Castalla o Gandia, entre altres, són els punts de 
destinació habituals. Les eixides solen ser d’un centenar de 
quilòmetres al voltant de Bocairent. Com a curiositat d’este 
grup, hem de dir que s’han autoanomenat com el GrupB del 
Club i compta amb una important participació femenina. 

Enguany, hem de destacar, a més de la important participa-
ció en totes les activitats que organitzem, el camí de Santi-
ago que van fer un important grup del Club. Viatge que ha 
sigut seguit per molts amics pel Facebook. Dotze membres 
del Club van eixir el dia 12 d’agost des de Roncesvalles i van 
arribar el dia 23 a la plaça de l’Obraidoro de Santiago de 
Compostel·la, en total 800 Km.

Hem de dir que la xarxa ens permet moltes comunicaci-
ons internes, al mateix temps que ens ajuda a difondre les 
nostres activitats. El GrupB, o el grup de carretera, té el seu 
propi Facebook i és habitual posar allí fotos de les eixides 
i quedar per al dissabte o per al diumenge. On anem este 
diumenge? Sol ser una pregunta habitual d’uns dels mem-
bres, a continuació ja respon un, propose que anem a Pego 
i així la resta van posant m’agrada o els comentaris que con-
sideren. Les xarxes socials, i en especial el Facebook, ens 
permeten també posar totes les activitats que organitzem 
des del Club i quan un membre qualsevol destaca o simple-
ment participa en una competició, siga esta de bicicleta de 
muntanya, triatló, duatló o qualsevol altra, la puja i la resta 
ens assabentem de tot el que passa al moment.

Enguany també hem de destacar la participació de Josep 
Blasco a Birmingham, en el campionat del món de BMX. Jo-
sep ha participat a més en la Copa d’Espanya, en el Campi-
onat d’Espanya i en la Lliga nacional, i en les tres ha quedat 
segon en la categoria de veterans. Josep també ha partici-
pat en moltes altres competicions nacionals, sempre amb 
molt bons resultats.

Un Club que no para de créixer, enguany hem tingut 15 al-
tes i ja som un total de 108 membres. Les eixides de mun-
tanya dels dissabtes ja congreguen de 18 a 20 ciclistes de 
mitjana. L’eixida a Dénia en va arribar a ajuntar més de 60, 
el que va provocar que buscàrem un autobús de dos altu-
res. I fins i tot ja és la segona vegada que obtenim el primer 
premi com a grup més nombrós en la Marxa BTT de Biar.

Activitats principals
•	 Jornades	esportives	de	Bocairent.
•	 Orientació,	27	de	maig	2012.
•	 Bocairent-Dénia	en	bicicleta,	23	de	juny.
•	 Excursió	popular	a	la	Mare	de	Déu	de	la	Llum	d’Alfafara.
•	 Eixida	nocturna,	14	de	juliol,	sopar	en	el	Club.
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Club d’Atletisme
Bocairent

Un any més, i com no podia ser d’una altra forma, per al 
Club d’Atletisme Vila de Bocairent és un honor poder col-
laborar amb el Llibre de Festes de Sant Blai de 2013, amb 
unes paraules en què pretenem  recordar  un any més d’ac-
tivitat en el club. Encara que el corredor de fons sempre 
està pensant en el següent quilòmetre , en este cas hem de 
tirar un poc de memòria i mirar cap arrere . 

Tenim la impressió que va ser ahir quan redactàvem el 
text de l’any anterior, i encara que , parlar del pas del 
temps pot paréixer un recurs fàcil per a una conversa-
ció, els corredors experimentem una sensació semblant 
en cada carrera de fons. Quan t’estàs iniciant en açò de 
córrer, al passar pel quilòmetre 1 en una marató o mitja 
marató, sense voler la primera cosa que se’t passa per la 
ment és: què nassos faig jo ací?. A mesura que fas anys i 

vas guanyant experiència, els quilòmetres de les carreres, 
igual que el temps físic, també passen més ràpid, i no pre-
cisament perquè anem més ràpid. La mentalitat ens can-
via i passem de “encara em queden tants km per a acabar, 
açò no s’acaba...”, a “ja porte tants km, em queda menys”, i és 
només llavors quan comences a disfrutar de les carreres, 
sense pensar més enllà del següent Km. en què et trobes. 
Una forma de pensar totalment recomanable per a la vida, 
dia a dia, sense pensar més enllà.

De la temporada 2011/2012, ens agradaria destacar sobre-
tot als companys del nostre club que han debutat en carre-
res de fons . En la prova de mitja marató (21 Km) destacar la 
primera mitja marató d’AMPARO BORDERÍA i JAIRO FERRE-
RO en la localitat d’Almansa. També CRISTOBAL BENEYTO 
s’ha estrenat en les mitges de Canals i Xàtiva, i ja amb molt 
bons temps tot i ser el seu primer any (en el club pensem 
que ha d’entrenar de nit, perquè ningú el veu entrenar). Pel 
que fa a la prova reina (42 Km) cal destacar també els com-
panys del club debutants en la marató de València, JORGE 
MAZCUÑAN i TONI SANTOS. Esperem que tots ells puguen 
repetir l’experiència en la temporada 2012/2013.

Calcule que entre tots els components del club, i no som 
massa, podem haver sumat més de 15.000 Km. corrent en la 
temporada passada. Durant l’any han sigut nombroses les 
carreres de fons en què Bocairent ha estat representat per 
corredors locals, destacant les mitges maratons de Valèn-
cia, Alzira, Gandia, Picanya-Paiporta, Santa Pola, Riba-roja, 
Almansa... etc, i maratons com les de València, Castelló i 
Madrid.

Cita destacable, va ser la mitja marató de la localitat man-
xega d’Almansa, els habitants de la qual, com cada any, van 
donar una acollida i un tracte extraordinari als corredors 
com no hem vist en una altra ciutat. Amb un gran nombre 
de participants del club, també gaudirem  de la presència 
i reaparició de velles glòries del fons de Bocairent, com Mi-
guelin i Pepet Perez , així com Vicent  “Pinos”.

També un any més s’ha celebrat en la nostra comarca el 
CIRCUIT DE CARRERES DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL 
D´ALBAIDA, amb carreres en 12 pobles de la nostra comar-
ca. Bocairent va participar amb la seua Volta a Peu pel se-
tembre, amb un èxit total de participació i organització. En 
les carreres del circuit hem de destacar els extraordinaris 
temps aconseguits per Blai Ferrero i per Nacho Beneyto. 
Enguany el circuit ha sigut especialment dur a causa de 
les altíssimes temperatures que hem patit este estiu. Amb 
nombroses lipotímies entre els participants,  fins i tot amb 
alguna intervenció clínica severa. L’organització ha de pren-
dre nota d’açò i valorar el canvi del calendari.

Ens agradaria aprofitar l’ocasió per a recordar-vos que tots 
els primers divendres de cada mes, venim celebrant en la 
“casilla” del club, sopars de baix braç en què a banda de 
parlar de carreres, passem una bona estona. Estarem en-
cantats de comptar amb la vostra presència.

 Per a acabar, des del Club volem desitjar a tots els festers 
una gran setmana de festes i en especial als Capitans i Alfe-
res que disfruten d’enguany  tan especial per a ells.

Jorge Juan Mazcuñan Almerich
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Associació Amics del Dòmino 
de la Vall d’Albaida

Després de la presentació de la nostra associació l’any pas-
sat, volem ressenyar els actes que al llarg de l’any hem orga-
nitzat. El primer acte que es va organitzar va tindre lloc el 18 
de febrer ja que conjuntament amb la Federació Valenciana 
de Dòmino Jaume I, es va convocar el Segon Open de Dò-
mino de Bocairent, que va tindre lloc en l’Hotel l’Estació, 
que amablement ens va cedir les seues instal·lacions com 
l’any passat.

El torneig va ser tot un èxit clamorós del qual encara es 
parla en els “corrillos” de la Federació. La participació va ser 
també important i van acudir entre altres, els actuals cam-
pions d’Espanya i els de la Comunitat Valenciana, així com 
el President, Secretari i Tresorer de la Federació Valenciana 
de Dòmino Jaume I. Tot comptabilitzant un total de 34 pa-
relles. 

Els guanyadors absoluts del torneig va ser la parella de Va-
lència formada per JOSE LIBROS i el millor jugador de Bu-
nyol EMILIO MIQUEL ESTELLÉS. 

Com l’any anterior al migdia es va fer una pausa per dinar, 
en la qual l’Hotel va demostrar el seu bon fer, van quedar 
tots encantats del servei i sobretot de la relació qualitat/
preu. Una vegada finalitzat el torneig va tenir lloc el lliu-
rament de premis, que el Sr. Alcalde José Vicente Ferre va 
tenir la dferència de presidir, al costat del president de l’As-
sociació Vicent Vicedo. 

Cal assenyalar que l’ambient com ja és habitual en aquest 
tipus d’esport va ser super cordial i amistós. Enguany en 
compte de tovalloles es van regalar als assistents uns calço-
tets estampats i a les senyores unes bragues roges, a més 
se’ls va obsequiar amb una ampolla d’Herbero de Bocai-
rent. La veritat és que gaudirem enormement d’aquesta 
efemèride. 

Per a l’any pròxim hem acordat d’organitzar conjuntament 
amb Ontinyent “l’Open de la Vall d’Albaida”, el que es tra-
duirà en més assistents i menys cost, unificant sponsors i 
premis. 

El dia 6 de maig i amb motiu de la Festa del Barri de la Santa 
Creu, vam organitzar un campionat al qual es van inscriu-
re parelles d’Ontinyent i Alcoi. Els guanyadors del primer 
premi van ser la parella de Bocairent formada per JUAN 
MOLINA MOLINA i VICENT VICEDO DOMÍNGUEZ; el segon 
premi també va ser per a la parella bocairentina formada 
per JOAQUÍN CERDÀ MIRÓ i FRANCISCO PUERTO LUNA; el 
tercer premi va recaure en el matrimoni alcoià format per 
OCTAVIO RICO i la seua esposa MARISA. 

Els premis van ser lliurats pel president de la Comissió del 
Barri de la Santa Creu i el Sr. Alcalde.
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Centre Excursionista
Bocairent

Any rere any aprofitem aquestes pàgines per donar comp-
te breument de les activitats i inquietuds d’aquesta entitat. 
L’objectiu sempre ha estat el difondre tant aquests esports 
com les actituds de companyerisme, esforç, respecte i esti-
ma per la natura. 

Les activitats més importants que s’han dut a terme al Cen-
tre Excursionista de Bocairent, durant el darrer any, són les 
següents:

Activitats al Pirineu

Marxes

Expedició Kilimanjaro agost del 2012

El KILIMANJARO és un volcà que es troba al parc nacional 
homònim en TANZÀNIA. Té una altitud de 5.895 metros, 
que la convertix en la muntanya més alta d’Àfrica i un dels 
volcans més alts del món. El seu cim fou aconseguit per 
primera vegada, desprès de divesos fracassos, per HANS 
MEYER el 6 d’octubre del 1889.

L’Expedició al KILIMANJARO (5.895mts) començà el dia 10 
d’agost amb eixida des de Madrid i arribada a MOSHI el 
dia 11. El dia 12 començà l’aventura a la MACHAME GATE, 
ruta triada per a l’ascensió. Eixe mateix dia ascendírem al 
primer campament MACHAME CAMP (3.000 mts), i els 
dies següents passàrem pels campaments: SHIRA CAMP 
(3.840mts), Barranc CAMP (3950mts), KARANGA CAMP 
(4.000 mts) i BARAFU CAMP (4.600MTS). D’aquest últim 
campament, partíem a les 11 de la nit cap al cim, en una 
molt bona aclimatació, tot aplegant al cim el 100% de 
l’expedició. A les 6:35 AM (hora tanzana) del 17 d’agost, 
al descendir paràrem en BARAFU CAMP per a descansar i 
continuar el seu descendiment per la ruta WEKA. Desprès 
d’unes 15h de TREKKING, aplegàrem al campament M’WE-
CA CAMP (3.100 mts).

Al dia següent, en unes 5H aplegàrem a la porta d’eixida del 
parc M’WEKA, tot donant per finalitzadal’expedició formada 
per PILAR LOPEZ, VICENT ALCARAZ, JUANMA PUERTO, JERO-
NI VAÑO, JUANMA PUERTO(fill) i JOSEP VICENT RODRIGUEZ 
amb els guies THOBIAS, WASIRI, OLDOÑO i PORTEADORES. 
Una vegada en TANZÀNIA aprofitàrem per a visitar 3 parcs 
nacionals: TARANGIRE, LLAC MANYARA i el NGORONGORO.

A banda, els socis del Centre fan eixides de xicotet grup tots 
els caps de setmana.

El Centre Excursionista vos desitja unes Bones Festes
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!!!

DATA ACTIVITAT PART.

Nov. 2011 Marxa de les Valls, a la Safor 45
Nov. 2011 Marxa per la Font Roja 10
Març 2012 Marxa pels voltants del terme 35
Abril 2012 Marxa pasqüera al Benicadell 60
Maig 2012 Marxa per la serra d’Espadà 45
Agost 2012 XV Travessia per la Mariola  70

DATA CIM METRES PART.

Agost 2012 TAILLON 3.144 2
Agost 2012 BALAITUS 3.144 2
Agost 2012 PERDIGUERO 3.222 2
Agost 2012 POSETS 3.370 2
Agost 2012 ANETO 3.404 2
Agost 2012 MONTE PERDIDO 3.305 4



A
S
S
O

C
IA

C
IO

N
S
 I 

E
N

T
IT

A
T
S

80

Grup de Muntanya
Bocairent

Hace ya 18 años que el Grup Muntanya Bocairent empeza-
mos a caminar en este deporte tan saludable como es el 
excursionismo, actualmente más conocido como senderis-
mo. Seguimos adelante despacio, pero sin pausa, caminan-
do por los distintos pueblos descubriendo nuevos rincones  
y parajes que nos muestran los diferentes clubs o grupos 
que nos preparan las marchas. Tanto a nivel Intercomarcal, 
Regional o Nacional a lo largo de todo el año.
Una vez más hacemos un pequeño resumen de lo realizado 
por este grupo durante el presente ejercicio.
A nivel local destacamos las siguientes actividades:
•	 31/12/2011	–	Subida	al	Montcabrer	en	fin	de	año.	Como	

viene siendo habitual participaron un buen número de 
socios.

•	 29/04/2012	–	XVI	Marcha	Local	de	Montaña	Alt	de	la	Creu,	
siendo la asistencia de 44 excursionistas.

•	 20/08/2012	–	Día	de	San	Bernardo	excursión	a	Alfafara,	
Font de l’Assut, comida de hermandad para los socios y 
misa por los difuntos montañeros.

•	 Entre	otras	más,	destacar	Excursión	Font	de	Mariola/	Mas	
del Serafí / Font de Prats y  Cumbre La Ascensión en Be-
nejama.

En cuanto a las excursiones intercomarcales, mencionar 
que participamos en:
•	 Ibi,	Alt	de	la	Carrasqueta
•	 Cocentaina,	Alt	de	la	Serrella	–	Benassau
•	 Onil,	Mas	de	Galindo
•	 Ontinyent,	la	Safra	–	Els	Alforins
•	 Canals,	Serra	Requena	–	Barxeta
•	 Bañeres,	Morro	Porc	–	Reiner
•	 Elda,	Alto	de	Camara
•	 Alcoi,	Casetes	de	Mariola
Destacar la Intercomarcal organizada por el G.M.Bocairent 
el 23/09/2012. Recorrido: Sierra Mariola Font de Prats – Mas 
del Pla, en la cual participaron más de 240 senderistas de 
distintas poblaciones.

Las actividades de la Federación en las que estuvimos pre-
sentes son:
•	 Campeonato	de	Regularidad	de	la	Comunidad	Valencia-

na celebrado en Benigánim el 13/11/2011
•	 Día	del	Senderista	de	la	Comunidad	Valenciana	celebra-

do en Aigües el 22/01/2012.
•	 Marcha	de	Veteranos	de	la	Comunidad	Valenciana	orga-

nizada en Novelda.
En estas dos últimas actividades el G.M.Bocairent tuvo el 
honor de recibir el trofeo al participante de mayor edad, el 
senderista Marcel·lí Sempere.
Por último hacemos mención especial como en años ante-
riores a la XXXVIII Marcha Nacional de Montañeros Ve-
teranos, que en esta ocasión se celebró en Padul (Granada) 
el 15 y 16 de octubre de 2011. Con una estimable partici-
pación de más de 1500 montañeros de toda la geografía 
española, de los cuales 12 eran componentes del G. M. Bo-
cairent. Y con motivo de esa actividad preparamos un viaje 
cultural del 13 al 16 de octubre. Donde visitamos Úbeda y 
Baeza, poblaciones con un importantísimo valor cultural 
por sus numerosos monumentos. En Sevilla estuvimos con-
templando el Parque de Maria Cristina, la Plaza de España, 
la Catedral de la Cartuja, y el casco antiguo entre otros lu-
gares. Subimos a Sierra Nevada para disfrutar durante un 
buen rato de las impresionantes vistas y panorámicas que 
se pueden ver desde lo alto de este lugar, con más de 20 
cumbres de 3.000 metros de altura. Y como no, también 
estuvimos en la Alhambra, el Generalife de Granada, la ca-
tedral y el casco antiguo.
Para terminar sólo nos queda agradecer una vez más a la 
Asociación de Fiestas de Sant Blai la oportunidad que nos 
ofrece de dar a conocer todo aquello que realizamos en el 
grupo  y poder acercar este deporte a todos los lectores del 
Programa Revista.

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!  Bones Festes
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Club de Pesca
Bocairent

Com cada any el Club Esportiu de Pesca Bocairent es com-
plau de seguir informant sobre les novetats i activitats que 
durant aquest passat any hem portat a terme. Aquest últim 
curs ha estat ben carregat d’esdeveniments i novetats, com 
per exemple la inserció per la nostra part al Consorsi d’usu-
aris del nou acotat de pesca a Antella-Sumacàrcer, el qual 
ens permetrà seguir gaudint del nostre esport favorit a un 
nou emplaçament totalment habilitat. Un nou repte que 
ens motiva a seguir explorant el món de la pesca fluvial.

De manera que als ja tradicionals emplaçaments  que tení-
em a la nostra disposició per pescar, ara en sumen un més 
al que acudir per seguir millorant la nostra tècnica.

Aquesta passada temporada també realitzàrem el ja tradi-
cional concurs de les 12 hores, on passàrem tot el dia en ple 
contacte amb la natura, amb un molt bon ambient entre 
tots els participants, i com no, pescant.

A més a més férem entrega d’un dels nostres guardons du-
rant el sopar de germanor realitzat a la festa del barri de la 
Santa Creu, unint-nos, fent més poble i compartint i inter-
canviant experiències amb tota la gent que hi va assistir.

I com ja és tradició, a continuació vos mostrem com ha que-
dat la classificació de la passada temporada, seguit de la 
peça més gran capturada:

Concursant Pes en Kg.
Gonzalo Castelló Gisbert 71’040
Jose Miguel Juan Alcaráz 69’040
Juan Cabanes Sempere 44’890
Fco. José Pérez Villaplana 35’980
Vicente Tortosa Sánchez 34’840

Concursant Pes en Kg.
J. Antonio Moyá Conejero 2’740

I finalment us volem fer memòria que per a qualsevol con-
sulta o dubte, podeu trobar-nos a la nostra seu social, al car-
rer Santa Àgueda s/n tots els divendres de vesprada.

Bones festes al patró Sant Blai! 

Nou acotat de pesca a Antella-Sumacàrcer Hidroavió al pantà de Beniarrés durant el concurs de les 12 hores
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Penya Barcelonista
Bocairent

Des d’aquest aparador que ens deixa l’Associació de Festes 
de Moros i Cristians de Sant Blai volem mostrar la nostra 
gratitud per l’espai que ens ofereixen en el Llibre-Programa 
i poder, així, contar-los les activitats realitzades durant el 
present any.

Encetem, per tant, una època de col·laboració en aques-
tes planes per tal de mostrar la repercussió del sentiment 
“culé” ací, al nostre poble.

Al desembre de 2011 teníem l’Assemblea General Ordinà-
ria a la Casa de Cultura on un nombrós grup de socis va 
assistir per a escoltar les activitats planificades, l’estat dels 
associats (més de 100) i els suggeriments i preguntes cor-
responents.

Continuant per ordre cronològic, exposarem la que sens 
dubte ha estat una de les fites més remarcables de la pe-
nya: el dia 3 de març es produïa la col·locació i la inaugura-
ció de la placa amb el logotip oficial, creat per Josep Sanz 
Rabadán, a la porta 72 del Camp Nou. L’esdeveniment va 
servir per a organitzar un viatge amb l’autobús ple de gom 
a gom, i també més gent que vindria amb cotxes particu-
lars, i poder aprofitar l’ocasió per veure un partit oficial de 
lliga, el Barça-Sporting de Gijón. Tot un èxit i una fita histò-
rica: la placa bocairentina a Can Barça.

Posteriorment, el 25 de maig, es va organitzar un viatge a 
la Copa del Rei i el mateix dia, ací al poble, es va celebrar un 
sopar de germanor amb els seguidors de l’Athlètic Club de 
Bilbao a Les Coves que va servir per a mostrar el bon ambi-
ent i l’esportivitat que l’esdeveniment requeria.

Pocs dies després, el 2 de juny, es va organitzar la II Festa 
Final de Temporada amb la disputa d’un partit de futbol 
contra la Penya Barcelonista d’Alcoi al Camp de Futbol Mu-
nicipal i després un excel·lent sopar amb la festa assegura-
da, per cert que aquell dia es va fer obsequi d’un paraigua 

amb el logo de la Penya Barcelonista Bocairent a les sòcies 
i socis.

Finalment, el 23 d’agost es va organitzar un viatge a Bar-
celona per tal d’assistir a la Supercopa d’Espanya contra 
l’etern rival.

En definitiva aquestes són algunes de les activitats més re-
marcables realitzades fins ara, a més a més del bon ambi-
ent que hi ha entre els components de la penya.

Des de la junta volem remarcar que la disponibilitat per a 
fer-se sòcies i socis està oberta, que qualsevol persona as-
sociada pot beneficiar-se dels avantatges de ser penyista 
oficial i que tot això es fa a un preu mòdic i econòmic de 
10 € a l’any.

Encara que l’exitosa era Guardiola s’ha acabat pensem que 
hi ha club per a temps i per això els desitgem també  unes 
exitoses Festes de Moros i Cristians.

Força Barça i Vítol al Patró Sant Blai!!!!
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Peña Taurina
‘Esplá’

Un año más hemos podido realizar festejos en nuestra 
Plaza de Toros, hemos podido ver recortadores, vaquillas, 
clases prácticas de aficcionados, y a nuestros chicos de la 
escuela taurina de Valencia que han sabido demostrar las 
ganas y las fuerzas que tienen para llegar a su meta dentro 
del mundo del toro.

Nosotros este año vamos a poder ver en casa de Luis Fran-
cisco Esplá, el 20 de octubre, un gran acontecimiento que 
hace muchos años vimos en Bocairent, como fue el extra-
ordinario acontecimiento que pudimos ver entre Esplá y 
Vicente Ruiz El Soro, celebrando la familia Esplá sus 20 años 
de su ganadería en Alicante. Después de muchos años, va-
mos a poder disfrutar de estas dos figuras del toreo y recor-
dar todas las anécdotas en su día en Bocairent. 

Este año, hemos querido que desde la Federación Taurina 
Valencia, en concreto su presidente, D.	José	Miguel	Soria, 
nos dirija unas palabras, como representante de esa gran 
cantidad de peñas federadas dentro de nuestra comuni-
dad, de la cuál, nuestra Peña Taurina Esplá, forma parte.

“Es un honor para mí como presidente de la Federación 
Taurina Valenciana que Isabel Solbes me pidiera escribir 
este artículo y poderme dirigir a todos vosotros.

Ya han trascurrido 4 meses y medio de un viaje que nos 
marco a todos los que nos desplazamos de la FTV a Nimes 
a ver tres corridas de toros, entre ellas la ya más que recor-
dada e histórica corrida de los 6 toros de José Tomas. En 

la cual una buenísima representación de la Peña Taurina 
“Esplá”, con Isabel Solbes al frente, nos acompañó. Tener 
en vuestro pueblo a aficionados que puedan decir “YO ES-
TABA ALLI” es todo un privilegio ya que podrán trasmitir a 
los vecinos y aficionados lo que allí pudimos vivir y sentir.

Quiero destacar la labor y el compromiso de la Peña “Es-
plá” con la FTV que a pesar de la lejanía, es una de las 
peñas fundadoras y más emblemáticas de la FTV. Le doy 
las gracias a la peña y a sus socios por su esfuerzo, e invi-
taros a seguir así por el bien de la fiesta y que año tras año 
vayamos creciendo y trabajando, tal cual se torea, despa-
cio y rematando la faena.

Sólo me queda desearos unas felices Fiestas de San Blas”.

Jose Miguel Soria
Presidente de la Federación Taurina Valenciana

La Peña Taurina Esplá, os desea unas 
felices Fiestas de Moros y Cristianos 2013!!!
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Grupo de aficionados locales 
a la ornitología deportiva

La segunda quincena de enero del 2012 se celebró en el 
recinto ferial de Roquetas de Mar (Almeria) el 60 Campe-
onato Mundial de Ornitología, con una participación de 
27.400 ejemplares, pertenecientes a criadores de 17 países 
y valedero para el Campeonato de España.

Fue todo un éxito deportivo y de participación, con el Mun-
dial de Piacenza (Italia), posiblemente sean los dos mejores 
celebrados hasta la fecha. Durante los tres primeros días 
que permaneció abierto al público pasaron por la taquilla 
unos 40.000 visitantes. El sábado fue el día de más afluen-
cia, se hacía muy complicado transitar por los amplios pasi-
llos para contemplar los ejemplares expuestos.

Como ya viene siendo habitual todos los años, participa-
mos los aficionados locales José Ma Vañó Sanchis, Carlos 
Ferre Cantó, José Beneito Ferre y Miguel Colomer Pérez, 
con unos resultados conseguidos excelentes, lo que con-
firma el alto nivel alcanzado, fruto de una labor constante 
y buena selección de nuestros ejemplares reproductores.

Carlos Ferre Cantó logró 1 medalla de bronce en el Campe-
onato de España. José Ma Vañó Sanchis 1 medalla de plata 
en el Mundial y con el mismo ejemplar 1 medalla de oro en 
el Campeonato de España. Miguel Colomer Pérez obtuvo 

2 medallas de oro, 1 de Plata y 3 de bronce en el Mundial 
y 7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce en el Campeonato de 
España. Con la particularidad de ser el primer español en la 
historia de los Mundiales que logra la medalla de oro en el 
grupo de canarios rojos. José Beneito Ferre participó por 
primera vez en un Mundial, en el grupo de híbridos y aun-
que no logró ningún galardón sus ejemplares consiguieron 
unas buenas puntuaciones.

Con el cierre del Mundial se termina la temporada de con-
cursos y empezamos a preparar a las parejas reproductoras 
con la ilusión de conseguir ejemplares noveles, que serán 
los que podrán competir la nueva temporada. Sólo pue-
den concursar los ejemplares nacidos en el mismo año del 
concurso, por tanto, cada año tenemos que poner a criar 
numerosas parejas para poder concursar.

El próximo Mundial se celebrará en Bélgica la segunda 
quincena de enero del 2013 y como ya viene siendo habitu-
al durante muchos años, ahí estaremos presentes con nues-
tros ejemplares al igual que en el Campeonato de España.

Felices Fiestas a todos.
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Patronat
Activitats 2011-2012

Oferim a continuació un resum d’activitats realitzades al 
Patronat al llarg del curs 2011-2012, totes elles per a complir 
en els seus fins de servir a Bocairent en l’aspecte formatiu, 
esportiu, cultural i social.

Aspecte formatiu:

Reunions de Vida Ascendent, en les quals participen 18 per-
sones en una reunió mensual.

En la Catequesi de Confirmació van participar 60 joves 
acompanyats per 14 catequistes en 11 sessions. Entre les 
seues activitats destaquem el Via Crucis que un grup va 
realitzar al Sant Crist, i la resta el van realitzar per primera 
vegada pels carrers del Barri Medieval, amb temàtica actua-
litzada als temps actuals. Els  confirmands van realitzar una 
convivència en Sant Antonio Abat, el 21 d’abril.

El moviment Júniors MD Sant Blai va realitzar 20 sessi-
ons i van participar 66 xics i xiques acompanyats per 10 
educadors i 9 monitors. Les seues activitats van ser: joc de 
començament de curs, activitat de Nadal, excursió a Expo 
Jove, activitat de Sant Blai, activitat de Setmana Santa (ora-
ció per a xiquets i Via Crucis), ritus de la imposició de mit-
gets i crismones, excursió a Sant Antoni de Pàdua i a Sant 
Antoni Abat, activitat de finalització de curs en la festa del 
Patronat (representació del musical “El lleó que aplegarà a 
Rei”) i “Dia Júniors a Atzeneta”. 
Els monitors van participar en una trobada els dies 26 i 27 
de novembre. Els educadors van tenir una convivència de 
formació i van participar en una trobada d’educadors els 
dies 24 i 25 de març.

A la Catequesi d’Infància participen 107 xiquets i 19 cate-
quistes, tot realitzant-se més de 2.000 hores d’atenció als 
xiquets a l’any

També es realitzen reunions d’alguns grups de l’Itinerari 
Diocesà de Renovació

L’Escuela Hogar Cultural va oferir classes de labor, pintura 
en tela i ceràmica dos dies a la setmana d’octubre a juny. 
Durant aquest curs han assistit 27 alumnes atesos per 3 
professores.

Aspecte esportiu:

Bàsquet: El Club Bàsquet Patronato Bocairent té unes 60 
components i 12 persones més, entre entrenadors i mem-
bres de l’organització.  No solament manté 5 equips fede-
rats (sènior, cadet, 2 alevins i benjamí) i l’escola de bàsquet 
per a les més xicotetes, sinó que també organitza el torneig 
de bàsquet que es realitza en la festa del Patronat.

Futbol: En la lligueta del Patronat participen 60 xiquets dis-
tribuïts en 5 equips i realitzen un total de 25 jornades. La 
gran final la va guanyar l’equip que provenia de les elimi-
natòries, “La Frontera”, que es va imposar per 3 punts a 2 al 
campió de lliga, “La Penyeta”.
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Aspecte cultural:

•	 Xarrada	d’Enrique	Masià	“Crisi	econòmica	sistèmica	glo-
bal”, el 28 d’octubre.

•	 Projecció	de	la	pel·lícula	“Trobaràs	dracs”,	el	diumenge	27	
de novembre.

•	 Projecció	d’una	pel·lícula	sobre	Lorda,	el	divendres	10	de	
febrer 

•	 Xarrada	d’Antonio	Ríos	sobre	l’adolescència	“L’art	de	co-
municar-se en família”, el 15 de març.

•	 “Mostra	de	fotografia	Pas	de	l’Hort”	en	col·laboració	amb	
AFB,  del 24 de març al 10 d’abril 

•	 Representació	del	“Pas	de	l’Hort”	l’1	i	6	d’abril.	Aquesta	va	
ser la 5a ocasió des que el Patronat va reprendre aquesta 
representació l’any 2000. També és la primera d’aquestes 
5 ocasions en les quals es va representar íntegrament a la 
Plaça de Bous i com en les altres ocasions va ser impaga-
ble l’esforç que tants col·laboradors realitzen i de manera 
especial la companyia de teatre del Patronat, l’Arcà.

•	 Xarrada	sobre	Sant	Vicent	Ferrer	per	D.	José	Castillo	Peiró,	
20 d’abril.

•	 Xarrada	 sobre	 la	 restauració	 de	 les	 obres	 d’art	 del	Mu-
seu Parroquial per a l’exposició “Camins d’Art”, per Sra. 
Carmen Quintero, gerent de la fundació “La Llum de les 
Imatges”

Aspecte social:

Presentació de la campanya institucional de Càritas per al 
curs 2011-12, el 30 de novembre 

Col·laboració en les campanyes promogudes per Càritas 
parroquial: Roba (del 26 al 28 de setembre i del 28 al 31 de 
maig), material escolar destinat als xiquets de la Llar del Xi-
quet Jesús (València) del 5 al 8 de setembre, aliments cam-
panya “pot-quilo” el 18 de desembre. 

 
L’1, 2 i 3 de juny és va celebrar la festa fi de curs i va comptar 
amb:
•	 Torneig	“VIII	Hores	de	Bàsquet”
•	 Partit	Pares+Mares	“versus”	xiquets	del	campionat	de	fut-

bol.
•	 Solemne	Eucaristia	fi	de	curs	a	l’Església	Parroquial.	
•	 Despertà	amb	tabalet	i	dolçaina	a	càrrec	del	Grup	de	Xiri-

miters i Tabaleters L’Aljub de Bocairent
•	 Exposicions	 dels	 alumnes	 de	 la	 Escuela	 Hogar	 Cultural	

(labor, pintura en tela i ceràmica), Júniors MD i Catequesi 
d’Infància (JMJ 2011), i Càritas (Objectius del Mil·lenni). 

•	 Partits	de	bàsquet		entre	els	diferents	equips	del	Club	de	
Bàsquet Patronat i l’equip visitant CB Onil.

•	 V	Memorial	Leandro	Santonja	de	futbol	sènior
•	 Parc	infantil	i	jocs	a	càrrec	de	la	Junta	de	Pares	de	Júniors	

MD.
•	 Gran	Final	del	Campionat	de	Futbol	Infantil
•	 Acte	de	Cloenda	del	curs	catequètic	i	 lliurament	de	tro-

feus.
•	 Dinar	de	Germanor	al	Maset	dels	Moros	Marins	
•	 Festival	 Infantil:	 “El	 lleó	que	aplegarà	a	Rei”	a	càrrec	de	

Júniors i Catequesi.
Es va comptar també amb la tradicional tómbola i el servici 
de bar i sistema megafònic

Col·laboració amb altres entitats 

De sempre el Patronat ha estat obert a persones i entitats 
per a col·laborar amb elles, destaquem les més importants:
•	 El	 concert	 de	 solistes	 de	 la	 Banda	 Jove	 de	 l’Associació	

Unió Musical de Bocairent, el 5 de maig
•	 L’audició	de	l’escola	del	grup	de	Xirimiters	i	tabaleters	l’Al-

jub, el 24 de juny. 
•	 El	 trofeu	 infantil	de	 futbol	 Festa	del	panellet	que	orga-

nitza 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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Catequesis de Infancia

Catequesis de Infancia quiere aprovechar estas líneas para 
dar a conocer todo lo que ha sido un intenso curso de Ca-
tequesis, en el que el objetivo primordial ha sido que los 
niños se acerquen más a Jesucristo. El inicio de curso se ce-
lebró el 8 de octubre, con una eucaristía en la que partici-
paron los niños de Catequesis y también los Júniors. Poco 
después, el día 22 de octubre, los niños celebraron el Día 
Mundial de las misiones, Domund, en el que se intentó que 
conocieran la dificultad de muchos niños en el mundo que 
padecen hambre y otros muchos problemas.

Durante todo el curso, se ha intentado que la comunicación 
entre padres y catequistas sea lo más fluida posible, porque 
ello es necesario para el crecimiento cristiano de los niños. 
Por ello, a lo largo del curso se realizaron diversas reunio-
nes con los padres.

Con motivo de la celebración de la exposición “Camins 
d’art” en Alcoy, a la que la parroquia cedió varias obras, el 
12 de noviembre, diversas catequistas y niños de cateque-
sis visitaron esta muestra artística.

La preparación de la Navidad fue otro de los momentos im-
portantes del curso. Para ello, al comienzo del Adviento los 
niños de Catequesis, junto con los Juniors,  representaron 
diversos pasajes bíblicos, como la Anunciación , la visita 
de María a su prima Isabel, la adoración de los Pastores, el 
encuentro de los Reyes con Herodes y la adoración de los 
Reyes Magos al Niño Jesús. Entre las diferentes escenas, los 
niños más pequeños cantaron villancicos. Para finalizar la 
jornada, todos juntos, niños, catequistas, junto con muchas 
familias, participaron en una eucaristía, que incluyó tam-
bién la bendición de Belenes. La tradicional “Desbandá” 
celebrada el día siguiente puso final a los actos previos a 
la Navidad.

Con motivo de la festividad de nuestro patrón Sant Blai, el 
sábado día 28 de enero en el salón del Patronato se repre-
sentó el milagro que realizó Sant Blai a un niño que se aho-
gó con una espina. Siguió la tarde con un pasacalle acom-
pañados por la Banda Jove de l’Associació Unió Musical de 
Bocairent. Para finalizar, hubo “cacau i tramús” para todos 
los asistentes.

Como preparación a la Semana Santa, el sábado 23 de mar-
zo los niños de Catequesis subieron, acompañados por ca-
tequistas y también por padres y madres, al Santo Cristo 
para rezar el Vía Crucis. Además, el domingo de Ramos los 
niños de 3º participaron en la Procesión de Ramos repre-
sentando a los Apóstoles. Los niños de Catequisis también 
participaron activamente en la Eucaristía del Jueves Santo, 
y a doce de ellos les lavaron los pies para conmemorar la 
Última Cena del Señor.

El Domingo de Pascua de Resurrección no podía faltar el 
tradicional reparto de monas en el Patronato.

El gran día para los niños que durante tres años se han pre-
parado para recibir el sacramento de la Eucaristía fue el 20 
de mayo para los que participaron en el primer turno y el 
27 de mayo para los que tomaron la Primera Comunión en 
el segundo turno. En total, dieron este importante paso en 
la vida cristiana 28 niños.

El curso de catequesis finalizó con una eucaristía el 2 de ju-
nio y con la Fiesta del Patronato el domingo día 3 de junio.
Desde estas líneas, aprovechamos para desear a todos los 
bocairentins unas felices fiestas en honor al patrón Sant 
Blai.
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Durante los últimos tres años Cáritas ha propuesto a la 
ciudadanía y a la comunidad cristiana, a través de las cam-
pañas institucionales, una invitación a vivir una serie de va-
lores para hacer posible una sociedad más justa y fraterna, 
más solidaria y cercana a la realidad de quienes viven en 
pobreza y exclusión. El pasado curso inició un nuevo ciclo 
de campañas partiendo de los valores evangélicos. El lema 
de esta nueva campaña de sensibilización “Vive sencilla-
mente para que otros, sencillamente, puedan vivir” nos invita 
a realizar una reflexión profunda y comprometida sobre la 
urgente necesidad de un nuevo modelo de Desarrollo y 
una nueva Economía centrada en el bien del ser humano y 
respetuosa con el medio ambiente, promoviendo acciones 
y gestos encaminados a lograr la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio. 

Tenemos hasta 2015 para alcanzar estos objetivos:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr el acceso universal a la educación.
3. Promover más respeto y dignidad para la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el sida y otras enfermedades pandémicas.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Crear una alianza mundial para el desarrollo.

Cáritas forma parte de la Plataforma Pobreza Cero que 
convoca diversas movilizaciones en la Semana contra la 
Pobreza. Con este motivo Cáritas Parroquial celebró una 
vigilia de oración el 17 de octubre, Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, con la finalidad de concienciar 
sobre la necesidad de exigir que se cumplan los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

La parroquia a través de Cáritas pretende sensibilizar a la 
comunidad cristiana con acciones concretas como la par-
ticipación en la eucaristía del segundo domingo de cada 
mes y, de manera especial, en Navidad y Corpus. El objetivo 
es dar a conocer las campañas nacionales de estas fechas 
con la felicitación navideña en la misa de Nochebuena y 
la proyección de un video de la campaña de Caridad en la 
eucaristía del día de Corpus Christi en la que participaron 
también los niños de primera comunión con la ofrenda de 
la luz ante los Objetivos del Milenio.

Los voluntarios que forman el equipo de Cáritas llevan a 
cabo la atención primaria (servicios de acogida, ropero, dis-
tribución de alimentos) y la animación de la comunidad.

Durante el curso 11-12 ha ayudado a 17 familias (70 perso-
nas) y 22 transeúntes. Con esta acogida da cobertura a las 
necesidades más básicas (alimentación y gastos de la vivi-
enda) que no están atendidas en su totalidad por entidades 
públicas o privadas. Los gastos durante este curso han as-
cendido a más de 7.000 €. Además se han distribuido 1.655 
kg de alimentos (arroz, pasta, azúcar, sal, galletas, aceite, 
leche, legumbres, conservas, harina, zumos). 

Desde aquí damos las gracias a todos los que, con su cola-
boración, son testigos de un amor samaritano y servicial.

Cáritas Parroquial
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Júniors ‘Sant Blai’

En aquestes línees pretenem fer un agraïment a tots aquells 
veïns i associacions que ens han donat suport i han col-
laborat amb nosaltres en l’organització d’esdeveniments i 
activitats de gran importància per als Júniors i, com no, per 
a la nostra parròquia i per a Bocairent.

El Moviment Júnior tracta de contribuir en estreta col-
laboració amb la família de cada xiquet, adolescent i jove, 
al seu creixement humà i cristià. I som conscients de la im-
portància de l’educació cristiana que els pares poden oferir 
als seus fills i filles.

Pel que fa al curs 2011-2012 volem destacar els fets més re-
llevants: 

Per Nadal varem fer la “desbandà”, el “pot-quilo” i el viatge a 
Expo Jove amb l’ajuda de l’ajuntament. 

Al mes de març vam celebrar el Dia Júnior a Atzeneta. Un 
altra activitat d’aquest mes va ser passar un diumenge al 
matí amb els pares i xiquets a l’ermita de Sant Antoni de 
Pàdua. Cal dir que la resposta va ser excepcional i ho vam 
passar molt bé recordant jocs tradicional i compartint ex-
periències tots junts. 

Per Setmana Santa vam participar en moltes activitats de 
la Parròquia, com per exemple, el “Via Crucis”. 

La Festa del Patronat va ser molt especial!!, la junta de 
pares es va encarregar d’organitzar els barracons de jocs. 
El final de la festa el va marcar el festival, que va omplir la 
sala d’actes de gom a gom. Els xiquets i xiquetes ens van 
demostrar un anys més la seua capacitat de superació ofe-
rint-nos “El musical del Rei Lleó”. 

Al mes d’agost vam anar de campament a Talayuelas, una 
zona que encara guarda les belleses de la naturalesa i l’ho-
me no ha degradat massa. Van ser sis dies de jocs, excursi-
ons i molta diversió. 

Açò ha sigut un xicotet repàs de les activitats però cal re-
marcar que aquestes activitats no haurien sigut possibles 
sense l’ajuda de la junta de pares formada per pares de xi-
quets de diferents nivells. Moltes gràcies per la seua aju-
da!!!.
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Pastoral de la Salud

La Pastoral de la Salud tiene como ob-
jetivo   principal la asistencia cristiana 
a los que sufren. Como Cristo en su 
tiempo, cuando caminaba entre los 
hombres, nuestra asistencia pastoral 
debe ser el signo de la presencia salva-
dora de Dios.

Un aspecto fundamental de esta pas-
toral es la atención religiosa a los en-
fermos y a sus familiares, por eso está 
presente en la acción parroquial y en 
la acción de las personas individuales. 
Todo cristiano tiene el compromiso de 
servir a sus hermanos que sufren.

El acompañamiento de la Parroquia a 
los enfermos tiene dos momentos es-
peciales durante el año. Uno, solemne 
y público con campanas y música que 
es el del Comulgar de impedidos que 
este año se celebró el 15 de abril; ese 
día el Señor es llevado en procesión a las casas de los en-
fermos que lo solicitan y reciben la Comunión. El mismo día 
se celebra la Pascua del Enfermo en la que se administra el 
sacramento de la Unción de enfermos durante la eucaris-
tía a todos los que lo desean. En esta celebración participa 
toda la comunidad parroquial y de manera especial Cáritas 
que traslada a los enfermos hasta la Iglesia parroquial y les 
atiende. El otro momento es silencioso, callado, sencillo... 
y tiene lugar cada domingo llevándoles el Señor a casa, es 
también un momento de comunicación pausada y recon-
fortante.

El día tres de cada mes las visitadoras distribuyen el “pane-
llet” tanto a los enfermos como a las personas que por su 
situación personal no pueden acudir a la parroquia.

Además el día 11 de febrero, festividad de la Virgen de 
Lourdes, con motivo de la Jornada Mundial del enfermo se 
celebró en la parroquia la eucaristía finalizando con la emo-
tiva procesión de las antorchas.

Con María, Madre de Cristo, que estaba junto a la Cruz [Cfr. Jn 
19, 25], nos detenemos ante todas las cruces del hombre de 
hoy. Invoquemos a todos los Santos que a lo largo de los siglos 
fueron especialmente partícipes de los sufrimientos de Cristo. 
Pidámosles que nos sostengan. Y os pedimos a todos los que 
sufrís que nos ayudéis. Precisamente a vosotros, que sois dé-
biles, pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia 
y para la humanidad. (Juan Pablo II), de la Encíclica Salvifici 
Doloris. 
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Societat Musical 
Vila de Bocairent

El ritme anual de la nostra societat musical ve marcat sem-
pre per la celebració de la festa a Santa Cecília, i a més, a 
eixe ritme acoplem la que pretén ser una crònica senzilla 
per al programa de festes que ens ocupa. Només acaba un 
concert o una actuació ja estem preparant la següent (fins i 
tot moltes vegades les preparacions se solapen) i així sem-
pre, i normalment sense vacances, perquè és precisament 
a l’estiu quan la majoria de les poblacions veïnes celebren 
festes i necessiten de les bandes de música.

Per tant només acabar la festa de Santa Cecília del 2011 
(punt on vam deixar la crònica l’any passat) ens vam posar 
a preparar el concert de Nadal. I després d’este a preparar-
se per a festes per acompanyar a qui ens va requerir, tant 
fóra l’ajuntament com la Junta de Festes, com les filaes que 
ens ho van demanar. 

Al mes de març el grup de flautes i corda de la nostra Soci-
etat Musical va participar en l’acte d’inici de la programació 
per a la commemoració dels 200 anys de la Constitució de 
Cadis i l’homentatge al Diputat Castelló.

El següent concert que vam oferir va ser el que vam ano-
menar “Una nit de Ball”, patrocinat per l’ajuntament i en el 
qual vam comptar amb la col·laboració de l’associació de 
Balls de Saló de Bocairent i la Parròquia de Bocairent. Els 
músics teníem ganes de preparar un concert amb música 
més “ballable” de l’acostumada, a la manera de les antigues 
orquestres de ball, i amb l’ajuda del bon estar d’aquella nit 
de finals de juny, l’associació de balls de saló i els assistens 
al sopar benèfic de la Parròquia, amb qui ens vam combi-
nar en les nostres celebracions. Creguem que va resultar un 
èxit que segurament repetirem.

Després d’açò ràpidament ens vam centrar en la preparació 
dels concerts emmarcats en la Campanya d’Intercanvis Mu-
sicals que patrocina l’Institut Valencià de la Música. Enguany 
hem realitzat els dos concerts que implica esta campanya 
amb la Unió Musical d’Aielo. El primer dels dos concerts va 
tindre lloc a Aielo, a la Plaça del Palau el passat 3 d’agost, i va 
ser el preludi de les festes que començaven el dia següent. 
En aquell cas les dues bandes vam interpretar música feste-
ra degut al moment que vivien a Aielo. L’altre concert de la 
campanya va tenir lloc a Bocairent el passat 6 d’octubre al 
Teatre Avenida. En aquest cas la nostra banda, com a amfitri-
ona, i la Unió Musical d’Aielo, com a convidada, van oferir al 
públic assistent un repertori d’allò més variat i entretingut.

I després d’açò nóvament a per la nostra festa, Santa Ce-
cília. Festa que enguany ha tingut un fet especial, ja que 
el nostre director, el nostre mestre, Paco Belda, complia 50 
anys de músic, quasi res, i això bé mereixia el nostre reco-
neixement i agraïment. No és la primera vegada que algun 
músic de la nostra banda celebra eixe aniversari, Felipe Do-
ménech també els va complir fa uns anys. En el cas de Paco, 
a més es dóna la circumstància que 41 d’eixos 50 anys han 
estat com a director. Porta tota una vida dedicada a les ban-

des i la música en Bocairent, i volíem celebrar-ho amb ell. 
Enhorabona i ànim per a continuar molt més temps!

A part d’este aniversari, com no, el concert més especial 
que fem cada any, l’entrada dels nous músics, Majo, Lucia, 
Sandra i Ignacio, el trasllat de la “santeta” a casa de Carmina 
Pérez, els moments de convivència i distensió amb els mú-
sics i els socis, i tot el que comporta la nostra festa.

I mentrestant la resta de coses, és a dir, quasi tot, l’escola 
de música a ple rendiment, les eixides de la banda a acom-
panyar festes i desfiles, i les reunions i “calfamentes” de cap 
per veure com fem front a les dificultats econòmiques que 
acaben afectant també al món de les bandes, com no.

I tot açò amb un estat d’ànim optimista i positiu. Des de 
l’any passat tenim una nova junta que combina l’experi-
ència dels que ja portem uns anys amb la il·lusió i energia 
d’altres més joves. És tot un repte combinar-ho, però, amb 
ganes de treballar per la banda, ens fa preveure un munt de 
coses bones i la millor de les evolucions.

Bones festes i bon any!
Loreto Belda 

Presidenta
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Anuari Associació Unió 
Musical Bocairent

En aquest article-anuari volem tirar la mirada un poc més 
enllà de l’any 2012 que acabem de passar, i què ha estat un 
any marcat pel bon treball i l’alta qualitat de la banda en les 
seues actuacions.

És precís endarrerir-nos fins l’any 2011, fins els últims mesos 
d’aquest any, per fer memòria del que va ser l’any musical 
i detindre’ns en la data del 10 de desembre. Data en què 
després de quasi dos dècades, la banda tornava a participar 
en un certamen.

Com cada any la nostra temporada musical comença 
amb l’esperada i desitjada festa a Santa Cecília. 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 sa-
tisfacció de ser Clavari En Daniel 
Belda Espinós, qui ha estat músic 
des de l’any 1989 amb el seu ins-
trument, el trombó.

També cal destacar en aques-
tes dates l’entrada a la banda de 
nous músics, en aquest cas de 
Toni Puerto Sempere, Elena Fer-
re Sanjuán, Carmina Tortosa Cer-
dà, Àngel Castelló Cantó, Míriam 
Vañó Rico, Espe Sanchis Gómez i 
Montse Vañó Cardós, els qui han 
donat aquest pas amb una gran il-
lusió per entrar a formar part de la 
nostra associació. Amb aquestes 
incorporacions, la banda passava 
a tindre en les seues files a un centenar de músics.

Després de tres caps de setmana intensos de molta festa, 
passacarrers, dinars, sopars, desfilades...cal no deixar de 
banda un dels actes més importants per als músics, el con-
cert. El dissabte 19 de novembre la banda va realitzar el seu 
concert a Santa Cecília al Teatre Avenida on es van interpre-
tar obres com: “The secret of the hills”, “Libertadores”, en 
la primera part i que no tenia altra intenció de servir com 
a preparació per al certamen de Torrevella, ja que es van 
interpretar l’obra obligada i l’obra lliure respectivament. A 
més, en la segona part es van poder escoltar: “Lo cant va-
lencià”, “Rapsòdia Húngara nº2”, “El Caserío” i “Huapango”. 
Dirigit pel director titular de la banda José Vte. Moltó i pel 
director de la Banda Jove de l’Associació Fermín Blay Pons.
 Des de feia temps ens havíem proposat participar en algun 
certamen i finalment aconseguíem participar al V Certa-
men de Bandes de Música de Torrevella. Van ser uns últims 
mesos, setmanes i dies de molts assajos. La banda va anar 
preparant-se per a eixa important cita amb la magnífica col-
laboració de grans músics del poble, que han format part 

de la banda, i de l’assessorament musical de dos grans figu-
res del món de la  direcció bandística com són Joan Iborra, 
director del conservatori Superior Óscar Esplà d’Alacant, 
catedràtic de percussió i ex-irector de la Jonde,  i de Frank 
de Vuyst director de l’Armònica de Bunyol. La tasca era dura 
però tot té la seua recompensa.

Dies abans del certamen la banda es desplaçava al poble 
de Muro per fer un assaig general. Al Teatre de Muro vam 
poder disposar d’un ampli escenari i una molt bona acú-
sitca, que lamentablement al poble no disposem. Aquell 
assaig es va convertir en un magnífic concert del qual van 
poder gaudir músics i socis.

Finalment arribava l’hora de la veritat, era 10 de desembre a  
Torrevella i ens tocava fer un bon paper. Vam ser la primera 
banda a pujar a l’escenari, després del rutinari i rigorós con-
trol de músics la banda va eixir a l’escenari en un perfecte 
ordre per a interpretar el pasdoble “Benicadell”, l’obra obli-
gada “The secrets of the hills” i l’obra lliure “Libertadores”. 
Després d’un bon concert i una vesprada de música tornà-
vem cap a Bocairent amb una puntuació de 251 punts,  que 
ens feia mereixedors del 3r premi.

Després d’aquest final d’any tan mogut va arribar el Concert 
Fester. Sense temps per descansar i gaudir de les festes na-
dalenques, la banda va interpretar pasdobles, marxes mo-
res 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 estar interpretades per la 
banda i dirigides pel director titular En José Vicente Moltó 
Garcia i pels compositors d’algunes de les peces interpreta-
des com és el cas de Norman Milanés, MªPilar  Vañó Bacete, 
Teo Aparicio, Vicent Enguix i Javi Molina. El concert va estar 
format per les següents peces: “ Paco el Ventero”, “Vivido”, 
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“Solbes, sang festera”, “Antiga espanyola”, “Rosa”, “Trini i el 
Moreno”, “José Vicente Albero”, “Als- Bekirins”, “Forner mos-
queter”, “Picadilly circus” i “Abencerrajes tarde de abril”.

El 28 d’abril vam realitzar el Concert de Primavera, enguany 
vam canviar el lloc habitual del Pavelló pel Teatre Avenida, 
per una major capacitat per a acollir als nostres socis i a la 
gent que es va desplaçar des de Xàbia. Enguany el concert 
estava enclavat dins la campanya d’Intercanvis Musicals. 
Vam tindre com a banda convidada el Centre Artístic Mu-
sical de Xàbia. En el concert vam poder escoltar peces com 
“Sendes”, “Celebration” o el pasdoble “A mi madre”.

El 15 de juny la banda de l’associació es va traslladar a Xàbia 
per tornar aquest concert d’intercanvi.

Al mes d’agost tornàvem a tindre una cita amb la festa. El 
diumenge 5 d’agost es celebrava el Concert de Música Fes-
tera del Mig Any. En aquest concert la banda va voler fer 
una mostra al públic bocairentí de la música festera i no 
sols de la música festera escrita expresament per al carrer, 
sinó diferents obres, que basades i inspirades en la història 
moro-cristiana, s’han escrit al llarg del temps. Entre d’altres 
la banda va poder interpretar amb la col·laboració de l’Al-
jub i de Joan A. Martínez peces com la “Suite Arábiga”, “Al-
jama”, “Pepe el Rompe”, “Dels Vilars al Riberet”, “ Mozárabes 
1960”, “Alcázar de Elda”, “Inmortal”, “Alfredo capità” i “Voro”.
Tot just el matí del concert rebíem una trista notícia, Hilario 
Belda ens abandonava per a sempre i ho feia en un dia mar-
cat per la música. 

L’Associació també ha col·laborat, com tots els anys, en les 
festes i tradicions de Bocairent, així ha participat en les Fes-

tes d’estiu a Sant Agustí, en la Fireta d’Artesania i Tradicions, 
en les festes de Moros i Cristians i les festes dels diferents 
barris com la Santa Creu o Mare de Déu dels Desemparats.
No cal oblidar tampoc les eixides que la banda ha fet a di-
versos pobles per tocar a les seues festes, Crevillent, Banye-
res, Xixona, Cocentaina, Muro, Ontinyent,  ...

A més, la Banda Jove ha fet una diversitat d’actes que han 
servit per a que els nostres alumnes vagen iniciant-se en 
el camí i la vida musical pròpia d’una banda. Assajos set-
manals per preparar els diferents concert fan que els nos-
tres alumnes es preparen per a arribar a formar part de la 
banda. Enguany la Banda Jove ha realitzat els concerts de 
Nadal, de solistes i el de final de curs, a més del tradicio-
nal concert que s’emmarca dins dels actes de la Festa de la 
Mare de Déu dels Desemparats, en el que enguany es va re-
alitzar un festival juntament amb la Banda Jove de la Socie-
tat Musical Banyerense. Per altre costat, l’escola ha continu-
at un any més oferint aprendre música als més xicotets i no 
tant joves, ja que a més de tindre els grups de llenguatge 
musical també hem comptat amb el grup d’adults que do-
nant un pas endavant van decidir en el seu dia emprendre 
el fascinant camí d’aprendre música.

Les audicions ens ha servit per veure les evolucions i com-
provar com amb treball i esforç els nostres xiquets i xique-
tes se superen i són capaços de meravellar-nos amb les se-
ues actuacions.

De segur que en aquest nou any seguirem fent-los gaudir 
de bona música!

Bones festes a tots i totes  i VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI !!!

Un dels símbols més importants que hem tingut, que tenim 
i que tindrem en la nostra banda és la bandera. Ja fa 50 anys 
del seu primer passacarrer, el 25 de Novembre de 1962. En 
eixa data la banda celebrava les festes en honor a Santa Ce-
cília, la patrona dels músics, així que van aprofitar aquesta 
festivitat per a beneir la nova bandera que a partir d’eixe mo-
ment presidiria els desfiles de la banda. Aquest acte va tin-
dre lloc abans de la solemne missa major que es va celebrar 
a l’església del poble, tot actuant com a padrins José Juan 
Vañó, i la seua dona, Carmen Mora Beneyto, i l’abanderat 

d’eixe moment va ser Miguel Vañó Molina (“el Tio Moreno”).
Després de Miguel, el qual va estar l’abanderat durant molts 
anys, va agafar temporalmente aquest càrrec el seu fi ll José 
Miguel i posteriorment l’actual abanderat, Rafa Colomina 
Beneyto.

La bandera la va brodar Juan José Beneyto (“Matietes”),  
qui ha fet moltes bandes per a capitans. Com a anècdota, 
podem dir que el primer pal de la bandera va ser de fusta, 
extret d’una pala de les utilitzades pels forners per a traure 
el pa del forn. Fins que la banda va anar al certamen de Va-
lència el 1975, on li havien de posar un corbatí a la bandera. 
A l’hora de tornar, el “Tio Moreno” (l’abanderat) havia de 
tornar la bandera en un cotxe, però amb un problema, que 
la bandera no entrava en el cotxe. I els majors de la banda 
conten com a anècdota que li va trobar una solució molt 
fàcil: va deixar la bandera en terra sobre la cera, i va partir 
el pal de fusta en dos trossos, de forma que ja entrava la 
bandera i el pal al cotxe. Aleshores es va fer un pal de ferro, 
que és el que ha arribat fins a hui.
 
Cinc dècades han passat des que la nostra bandera va re-
córrer els carrers de Bocairent per primera vegada, primer 
amb el Tio Moreno, i ara amb Rafa Colomina, però sempre, 
al capdavant de la banda, com a un important símbol de 
l’Associació Unió Musical de Bocairent.

50 anys de la bandera
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2012, un any d’intensa 
activitat musical de l’Aljub

Durant l’any 2012, a banda de les actuacions que ha realitzat 
el grup de xirimiters i tabaleters l’Aljub a diverses poblacions 
de la Comunitat Valenciana (Alcoi, Banyeres de Mariola, Bo-
cairent, Beneixama, Dènia, Catarroja, València, Alacant, On-
tinyent) en festes de tot tipus: moros i cristians, processons, 
cercaviles, passacarrers, etc.), també s’ha continuat amb la 
dinàmica habitual del grup d’assaigs setmanals tots els di-
vendres, amb el nostre director titular Jordi Sempere Azorin. 

Per als mesos de juny, juliol i agost, l’Aljub va preparar un 
final de curs ple d’activitats. Així, diumenge 24 de juny, a 
les 20.00 h. al Teatre del Patronato, va tindre lloc l’audició 
de final de curs dels alumnes de l’escola de dolçaina i per-
cussió, en la qual també varen actuar el grup del conjunt 
instrumental, els alumnes de percussió i els alumnes de sac 
de gemecs. L’audició va estar preparada pels professors de 
l’escola: Jordi Sempere (percussió), Eva Castelló, Vicent Sanz 
i Ximo Albero (dolçaina), Ricard Alcaraz (sac de gemecs) i Vi-
cent Sanz (conjunt instrumental). L’audició de final de curs, 
va servir un any més, per veure d’una manera resumida, al-
guns del fruits que està donant l’escola de l’Aljub.  Pedrera 
de futurs dolçainers i tabaleters per al grup i escola per mi-
llorar el nivell dels músics del grup que decidiexen seguir 
anant a classe.

Dissabte 30 de juny, l’Aljub va participar convidat a la veïna 
Banyeres de Mariola, oferint un xicotet concert, en este in-
tercanvi de colles organitzat per la Colla el Braçal de Banye-
res de Mariola, al qual a més a més va actuar també el Regall 
d’Ontinyent. El concert va tindre lloc a la plaça de l’Església, 
emmarcat en les Festes de la Malena i va ser un homenatge 
a un membre del Braçal que va morir recentment.

Ja al mes de juliol i després de mesos d’assajos i prepara-
tius, dissabte 21 de juliol, a les 23.00 h. a la Plaça de Bous de 
Bocairent i emmarcat en la Campanya Retrobem la Nostra 
Música, de la Diputació de València, l’Aljub va oferir davant 
més de sis-cents espectadors el seu concert anual d’estiu, 
enguany amb música de cinema i música que combinava la 
interpretació, el ball i les projeccions. Intervingueren junt a 
l’Aljub, la companyia de Teatre l’Arcà i l’Associació de Balls 
de Saló de Bocairent, en un concert que combinà la músi-
ca de la dolçaina i la percussió amb altres instruments com 

el sintetitzador, la bateria, la flauta,…. Sota la direcció del 
nostre director, Jordi Sempere, l’Aljub oferí un concert-es-
pectacle al marc incomparable de la plaça de Bous.

L’espectacle va començar a les 23.00 h. i comptà també amb 
la participació del compositor, director i músic bocairentí 
Damian Molina Beneyto, al piano. El concert el va presentar 
l’alumna de l’escola de dolçaina i percussió de l’Aljub, Berta 
Molina Llinares, i en total hi participaren prop de cinquan-
ta persones, entre músics, ballarins i actors. Les obres que 
interpretà l’Aljub foren: Viatge d’Alexandros – Francisco Va-
lor Llorens, El Senyor dels Anells (BSO) – Arr. Antoni de la 
Asunción Andrés, Pirates del Carib (BSO) – Arr. Antoni de 
la Asunción Andrés, Dos Imatges de Don Quijote – Angel 
Lluis Ferrando Morales i La Rosa dels Vents – Antoni de la 
Asunción Andrés.

Setmanes després, la vesprada-nit del diumenge 5 d’agost, 
l’Aljub va col.laborar amb l’A.Unió Musical Bocairent, al Con-
cert de Música Festera de la Festa del Panellet de l’Assoc. de 
Festes. En concret alguns dolçainers i dolçaineres col.labo-
raren en la interpretació de dues peçes del concert i al final 
d’aquest, la banda va oferir al públic una peça de regal fora 
de programa, la marxa mora Xavier el Coixo, acompanyada 
pels dolçainers de l’Aljub.

A més a més, des de gener fins a desembre, un any més des 
de l’Aljub hem participat a diverses festivitats i celebracions 
de Bocairent, en la major part d’elles, de manera totalment 
desinteressada, tot col.laborant amb aquelles entitats o as-
sociacions que ens ho han demanat: Festes de la Mare de 
Déu dels Desemparats, Sant Creu, Sant Joan i Mare de Déu 
d’Agost, Festa de final de curs de la Parròquia i Processó del 
Divendres Sant, entre d’altres. 

En resum podem concloure que el 2012 ha estat un any de 
molta activitat musical tant per al Grup de Xirimiters i Taba-
leters l’Aljub, com per als alumnes de l’Escola de Dolçaina i 
Percusió de l’Aljub. Esperem i desitgem un 2013 igual o mi-
llor, i que gaudiu tots d’unes molt bones Festes de Sant Blai.

Xavi Pascual i Soler. Vice-President
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Agrupació Coral 
Bocairent

“Sin la música, la vida sería un error.”  
F. W. Nietzsche (1844 –1900)

Amb aquesta frase d’un dels millors pensadors moderns 
més influents del s. XIX, filòsof, poeta, músic y filòleg ale-
many, comencem estes línies del llibre de festes que ens 
brinda la Junta de Sant Blai, on volem transmetre a tots les 
activitats que hem realitzat durant el passat curs. 

Al tancar aquestes línies l’any passat, els déiem que està-
vem preparant nou repertori per al tradicional concert que 
oferim en Bocairent al Nadal, esta vegada en el Monestir de 
la Mare de Déu dels Dolors i els Sants Reis. Per començar 
a entrar en ambient nadalenc al poble, el diumenge 18 de 
desembre, malgrat el fred que feia, ambientarem l’església 
i a tot el públic que hi havia omplint-la. Dies després, com 
ja és costum també en nosaltres, visitàrem i cantàrem en 
Bocairent per als malaltes de l’AFAB i per als majors de la 
Residència del Sagrat Cor de Jesús de Bocairent.

Si hi ha una activitat que cal destacar del passat any 2011, 
és que no varem tindre vacances després de Nadal, perquè 
la Junta de Festes de S. Blai ens va buscar per a cantar en la 
missa major de S. Blai, cosa que vàrem acceptar amb mol-
ta il·lusió. Érem molt conscients de la responsabilitat que 
suposava per a nosaltres, però com confiàvem en la pro-
fessionalitat del nostre director i organista, Damián Molina 
Beneyto, sabíem que no anàvem a decebre a la nova junta 
de festes que s’estrenava. 

La primera missa festera del Rev. Pare Franciscà En Vicente 
Pérez Jorge, O.F.M., va ser la que vàrem preparar amb molta 
cura, completant l’actuació musical amb la col·laboració del 
baríton grec–bocairentí Teodoro Lanarás. Per finalitzar la 
missa vàrem interpretar una composició del nostre mestre 
titulada “Aleluia i Glòria al nostre patró Sant Blai”. La quan-
titat de felicitacions rebudes per molta de la gent que va 
assistir a la missa major del dia de S. Blai, ens va omplir de 
satisfacció i tots els membres de la coral vàrem viure una 
experiència inoblidable. 

La resta del curs la vam dedicar a preparar nou repertori 
per a les properes actuacions que vam tindrem a partir del 
mes d’octubre en l’Olleria, on es celebrà la 20a trobada de 
cors de la Vall d’Albaida.

Els propers esdeveniments que tindrem a partir de les da-
tes que es tanca l’edició d’aquest programa seran també en 
Bocairent i en València, i ara estem preparant nou repertori.  
A banda de tots aquests esdeveniments, al nostre poble se-
guim participant en la celebració d’algunes misses en fes-
tivitats a la Parròquia de Bocairent: Dijous Sant, Puríssima i 
Nadal. Com a “Agrupació” que som, hem aconseguit créixer 
en quantitat i qualitat. Tenim un bon ambient i un nom re-
conegut als pobles del voltant, on s’ho passem tots molt 
bé. Cada vegada que eixim a cantar fora del poble, ho fem 
amb molta cura i orgull al portar el nom del  nostre poble a 
altres, mitjançant el cant. Bones Festes de Moros i Cristians.

Agrupació Coral Bocairent
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Rondalla Bocairentina 
de Jubilats

Como en años anteriores, desde estas páginas daremos 
una pequeña información de nuestras actividades acaeci-
das a lo largo del año. Como es costumbre y ya tradicio-
nal, actuamos en las diferentes fiestas de los barrios de San 
Juan, Virgen de los Desamparados y en la Feria de Costums 
i Tradicions del mes de octubre. Así como en la acogida de 
los peregrinos de la fiesta de Madre Piedad y nuestra visita 
a la residencia con motivo de su semana cultural por el mes 
de octubre, y  nuestra visita el 28 de diciembre a la residen-
cia y otras más que durante el año hacemos a requerimien-
to de la madre Sor Cati.

También hemos actuado en varias serenatas, destacando 
la que hicimos en el mes de noviembre de 2011 a Agustín y 
Fina y en agosto de 2012 a Antonio y Matilde (Frontera) con 
motivo de sus bodas de oro matrimoniales.

Recordando un poco nuestra andadura desde su fundación 
en 1960, podemos decir que tuvimos una gran suerte de 
tener un gran director y compositor que fue Miguel Apari-
cio, que compuso un buen número de obras expresamente 
para la rondalla. De estas podemos destacar los pasodobles 
RONDALLA BOCAIRENTINA, RONDALLA JUVENIL, ALEGRE 
JUVENTUD, PASA LA RONDALLA, TALECA y la marcha mora 
AGUS, y en la segunda etapa del año 2000, como Rondalla 
Bocairentina Jubilats, LA CARRASCA, EL VALS D’ARA y 2 VI-
LLANCICOS. Todo esto nos dio un sello muy personal que 
pocas rondallas pueden presumir.

En estos últimos años, se incorpora a esta rondalla nues-
tro paisano afincado en Mallorca, Antonio Sempere Ferre 
(Morilla), que pasa largas temporadas con nosotros. Es gui-
tarrista y cantautor de sus propias canciones y al igual que 
en la época de Miguel Aparicio interpretamos muchas de 
sus canciones.

Desde estas páginas que-
remos dar a conocer un 
poco la trayectoria de este 
cantautor local que para 
muchos es desconocida. 
Antonio Sempere Ferre, 
nace en Bocairent el 17 
de septiembre de 1943. A 
principio de los 60, tomó 
clases de música con D. 
Pedro Castelló ( Peladilla), 
por esas fechas empieza a tocar la guitarra y a cantar, ha-
ciendo varias actuaciones en Bocairent, Ontinyent y Radio 
Popular. 

En el año 1969 se traslada a Palma de Mallorca donde cursa 
cuatro cursos de solfeo en el Conservatorio Oficial de Mú-
sica con notas de notable y sobresaliente. Dos años más de 
armonía y un año de piano, y empieza su actividad como 
cantante y guitarrista profesional durante 35 años en dicha 
isla, ingresando en la S.G.A.E. (Sociedad General de Autores 

Españoles) en el año 1975, componiendo un gran número 
de canciones.

El año pasado, graba su primer disco titulado IMPULSOS 
DEL CORAZÓN, con música y letra compuestas por Él, des-
tacando una balada dedicada a los Príncipes de España ti-
tulada UNIDOS POR AMOR Y UNA MISIÓN recibiendo una 
comunicación de la Casa Real agradeciéndoselo y deseán-
dole muchos éxitos. Los demás temas se titulan 50 AÑOS 
JUNTOS, éste dedicado con motivo de las bodas de oro 
de su hermana Josefa y su cuñado Pepe. El tercero es BA-
LEARES POR FAVOR, el cuarto EN LOS JARDINES DEL REY, el 
quinto LIBERTAD ETERNA, el sexto AMOR ES MI TESORO, el 
septimo VALENCIA, LA MEUA TERRA, éste cantado en va-
lenciano y acompañado a la bandurria por el actual direc-
tor de la rondalla, José Belda Sempere. Y el último VAMOS A 
GANAR EL MUNDIAL, estrenado por la rondalla en la fiesta 
del Barrio de la Virgen de los Desamparados el mismo año 
del Mundial y antes de disputarse éste.

Varias de estas composiciones las tenemos en nuestro re-
pertorio, por lo que estamos encantados de interpretar 
piezas inéditas, lo que nos da un sello personal, como ya 
decíamos antes, al alcance de pocas rondallas.

Esperamos que Toni siga disfrutando con nosotros muchos 
años, de esta música de pulso y púa, al tiempo que le de-
seamos muchos éxitos y pueda editar más discos con sus 
canciones y así darlas a conocer, pues son más de ochenta 
los temas compuesto por él.

Sólo nos resta hacer un llamamiento a todos aquellos que 
de una manera u otra pertenecieron a la Rondalla Bocairen-
tina para que se animen y se incorporen de nuevo a esta, 
como hizo en su día José Vañó Vicedo, pues les aseguro 
que si de verdad les gusta esta música con solo asistir a los 
ensayos los viernes por la tarde van a pasar un buen rato 
disfrutando de lo que nos gusta. Para la gente joven que les 
guste este tipo de música, decirles que estaremos encan-
tados que algún día pasen por el ensayo a compartir con 
nosotros la buena música.
                                                                                                                                                      

     AGUS
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Primer premi blanc i negre, Concurs “Bocairent i el seu entorn”. Autor: Manuel Guijarro López

Primer premi color, Concurs “Bocairent i el seu entorn”. Autor: Enric Botella


