
Paco Pascual Esplugues. 1r premi color al concurs “Bocairent i el seu entorn” 2017



actualitat local



ACTUALITAT LOCAL

228

ACTUALITAT LOCAL
18 d’octubre de 2016

Toni Gisbert Solbes viatja a Bolívia amb el 
programa solidari “Experts Municipals”
El tècnic de joventut de l’Ajuntament va viatjar a la localitat 
boliviana de San José de Chiquitos dins del programa del Fons 
Valencià per la Solidaritat “Experts Municipals”, amb l’objectiu 
de realitzar i finançar projectes de cooperació per ajudar al 
desenvolupament dels països empobrits. Gisbert va donar l’as-
sistència tècnica per a la posada en marxa del pla municipal 
de gènere de la localitat boliviana.

21-23 d’octubre de 2016

Totglobo, campió de la Copa del Rei 
d’Aerostació
La companyia Totglobo es va proclamar campiona de la 
Copa del Rei celebrada a la localitat madrilenya d’Aranjuez, 
on van participar un total de 10 equips provinents de 6 
comunitats autònomes diferents. L’equip bocairentí va ci-
mentar la seua victòria en la primera jornada copera, ja que 
com s’esperava pluja per als dies de competició, la puntua-
ció del primer dia va resultar decisiva per obtindre el títol. 

28 de novembre de 2016

La Venta el Borrego i Llámame Lola,  
guanyadors del 9è Concurs Gastronòmic
El 9è Concurs Gastronòmic de Caça i Bolets, celebrat a les instal-
lacions del Maset Ferrero, va tindre per guanyadors al restaurant de 
Banyeres de Mariola  “La Venta el Borrego” i a “Llámame Lola”, res-
tauradors d’Ontinyent. El jurat, presidit per Ana Francés Sanchis, va 
estar composat per nou reconeguts professionals de la restauració 
i crítics gastronòmics, així com per persones del món del turisme i 
de l’hostaleria.

11 de novembre de 2016

Vicent Ramon Pascual guanya el concurs del cartell 
anunciador de la Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi
El dissenyador bocairentí va ser el guanyador del concurs convocat per l’Ajun-
tament d’Alcoi amb motiu de la CXXII Cavalcada dels Reis Mags, considerada 
la més antiga d’Espanya. El treball de Pascual es va imposar a les 60 obres 
presentades amb el seu cartell, que portava per lema “Ja puja”.

Textos: Jairo Vañó Reig 
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9-10 de desembre de 2016

Curs sobre l’ús del desfibril·lador 
municipal
Un total de 19 persones entre personal municipal i re-
presentants de la policia local, protecció civil i dels 
clubs de Bocairent van participar en un curs d’onze 
hores de durada per a conèixer el funcionament del 
nou desfibril·lador municipal, donat per la Fundació 
La Caixa. El curs de formació va estar impartit per un 
membre de l’agrupació de la Creu Roja de Banyeres.

Gener de 2017

Teresa Albiol, millor nadadora de la Comunitat 
Valenciana al 2016
La millor esportista de Bocairent al 2015 va obtenir el guardó de millor 
nadadora de la Comunitat al 2016. Un any farcit de grans marques, com 
el rècord autonòmic en la distància de piscina curta als campionats d’Es-
panya d’hivern celebrats a Sabadell. També va obtenir medalles en la 
Copa Autonòmica de Primera Divisió i al Campionat d’Espanya celebrat a 
Màlaga, on es va penjar un bronze pels 400 metres estils.

14 de desembre de 2016

Millora de l’accés a les Covetes dels 
Moros
Les obres de millora dels accessos a les Covetes dels 
Moros van comptar amb un pressupost de 10.000 eu-
ros, sufragats al 60% per l’Ajuntament de Bocairent i 
el 40% pel Patronat de Turisme. L’actuació realitzada 
va consistir en la continuació de la pavimentació de 
la senda existent en un tram aproximat de 100 me-
tres amb 30 de desnivell. 

17-19 de gener de 2017

Forta nevada a Bocairent
Durant els dies del 17 al 19 de gener Bocairent va viure una forta ne-
vada, la més gran de l’última dècada, amb zones que van superar els 60 
cms. d’espessor la matinada del 19 de gener. La nevada va marcar el 
quefer diari del poble, amb la suspensió de les classes a l’escola i l’ins-
titut i una gran dificultat per poder transitar pels carrers. A més es van 
donar urgències mèdiques, com la d’una dona que es va posar de part i 
va haver de ser traslladada en ambulància a Ontinyent precedida d’una 
màquina llevaneu.
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1-12 de març de 2017

Tres carrers dedicats a dones amb 
motiu del Dia de la Dona
Sota el lema “Teixint la igualtat” se celebraren a 
principis de març diferents actes relacionats amb el 
dia de la dona. Xarrades, tallers, teatre, carrera per 
la igualtat, actuació musical, i sobretot el canvi de 
denominació de tres carrers de la localitat, van con-
formar el programa. Així, el 12 de març se celebra-
va una cercavila que va unir la inauguració dels tres 
nous carrers, que des d’ara portaran els noms de Pilar 
Molina Beneyto, Dorotea i Margarida Joanes, i Josepa 
Antònia Nebot.

23 de març de 2017

El Centre de Transfusió homenatja 
els donants de sang de Bocairent
El Centre de Transfusió de la Comunitat Valencia-
na va homenatjar al poble de Bocairent per la seua 
important tasca en la imprescindible labor de donar 
sang, i en un acte celebrat al teatre Avenida va fer 
el lliurament de 40 medalles d’or (més de 50 dona-
cions) i 104 medalles de plata (més de 25). A  més, 
es va homenatjar a les Mestresses de Casa Tyrius de 
Bocairent, a Fotovideo Sam i al coordinador mèdic i 
infermeria del Centre de Salut.

18 de març de 2017

Toni Cabanes presenta “Molokai” i 
“Poemes amfibis”
La sala Joan de Joanes va acollir la presentació dels 
reculls literaris en vers “Molokai” i “Poemes amfibis”, 
el que suposava el debut de l’escriptor bocairentí 
Toni Cabanes. L’obra, editada amb la col·laboració de 
la regidoria de Cultura, va estar presentada per Jesús 
Barranco, prologuista de la mateixa.

Febrer de 2017

Enderrocament d’una casa al 
barri de Sant Joan
El mal estat d’una vivenda al barri de Sant Joan, que 
va veure com la neu agreujava la seua delicada situ-
ació, va obligar al seu enderrocament total pel perill 
que suposava. El 18 de febrer es va fer una reunió 
amb veïns i propietaris per informar de la situació del 
barri, que presenta alguns punts amb una forta de-
gradació, i de les actuacions que busquen esmenar 
la situació.
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28 d’abril de 2017

Triangular de futbol entre el 
Bocairent, el Banyeres i l’Ardens 
2002
El divendres 28 d’abril es va disputar al poliesportiu 
un triangular amistós entre els equips veterans del 
Bocairent, del Banyeres de Mariola i l’equip italià de 
l’Ardens 2002, provinent de la localitat de Borgo Pon-
carale, a Brèscia. El triangular es va poder fer gràcies 
a les gestions de la bocairentina Mila Olivares i de 
l’italià Marco Caravaggio. El dia es va tancar amb un 
sopar de germanor i amb la promesa de tornar-los la 
visita.

23 d’abril de 2017

Camins escolars segurs 
Amb l’objectiu de recuperar el costum d’anar a l’es-
cola a peu, es va posar en marxa la implantació dels 
camins escolars segurs, en una actuació conjunta del 
CEIP Lluis Vives, l’AMPA, la Policia Local i l’Ajunta-
ment de Bocairent. Així, dos itineraris uneixen pràc-
ticament tot el nucli urbà, amb senyalització dels 
punts de trobada dels recorreguts, a més de la indi-
cació de les direccions mitjançant unes petjades pin-
tades a les voreres.

29-30 d’abril de 2017

X edició de la Fira del Llibre
El darrer cap de setmana d’abril va tindre lloc a la 
plaça de l’Ajuntament la X edició de la Fira del Lli-
bre, que servia a més per tancar la celebració de la 
programació “Abril, mes de les paraules”. Hi van par-
ticipar un total d’11 stands, i a més hi va haver el con-
curs de cal·ligrames i el de poemes objecte, tallers 
infantils, lectura lliure de fragments literaris, tertúlia 
de lectors, intercanvi de llibres o un espectacle d’ani-
mació.

2 d’abril de 2017

José Miguel Juan, subcampió 
autonòmic de pesca
Al primer Campionat de la Comunitat Valenciana de 
Cebador, celebrat a Fortaleny, el membre del Club de 
Pesca de Bocairent José Miguel Juan es va classificar 
en segon lloc d’un total de 54 participants de tota la 
Comunitat. La seua brillant classificació li donava a 
més el passaport per al campionat d’Espanya d’aigua 
dolça, a celebrar a la província de Toledo al mes de 
juny.
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13 de juny de 2017

25 anys de l’ascens a Preferent del 
C.E. Bocairent
Al 2017 s’acomplien els 25 anys de l’ascens del C.E. 
Bocairent a la categoria preferent. Per celebrar l’efe-
mèride, els jugadors d’aquell equip que va meravellar 
l’afició local (que omplia la graderia del poliesportiu 
a la dècada dels ‘90) es van reunir per fer un dinar 
de germanor on van retre homenatge a l’arquitecte 
d’aquell inoblidable projecte, l’entrenador Paco Co-
lomer Pérez. 

16 de maig de 2017

Irene Vañó Beneyto, premi al 
rendiment acadèmic en primària
En un acte celebrat a València, l’alumna del CEIP Llu-
ís Vives Irene Vañó Beneyto va rebre el premi extra-
ordinari al rendiment acadèmic d’educació primària 
de la Comunitat Valenciana per la seua nota de 10,00 
en el curs 2015/2016.

21 de juny de 2017

Reeditat el llibre dedicat a les Covetes dels Moros
La Col·lecció d’Estudis Locals, impulsada per l’Ajuntament de Bocairent, va 
reeditar un dels llibres de la seua col·lecció, el dedicat a les Covetes dels 
Moros. La nova tirada, de 600 llibres, recull l’estudi realitzat al 1918 per 
Manuel González Simancas. La versió actual inclou els dibuixos originals de 
les Covetes dels Moros i dels grups de la Fos i coves del Colomer, del Pou 
Clar i del Viveret, a més de les finestres del Bancal Redó.

6 de juny de 2017

Eva García Francés, MVP de la 
temporada en bàsquet
L’escorta del CB Patronato Bocairent Eva García Fran-
cés va rebre el reconeixement de MVP (millor juga-
dora) de la temporada 2016/17, en la categoria sènior 
autonòmica. Es reconeixia així la meritòria trajectò-
ria d’Eva, que va aplegar a jugar a Primera Divisió 
amb el NB Alcoi, així com l’excel·lent tasca que des 
de fa anys es ve fent des de la pedrera del CB Patro-
nato, plantant cara any rere any a equips amb majors 
recursos. 
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1 de juliol de 2017

XV Trobada de Corals de la 
Vall d’Albaida a Bocairent
Després de celebrar alguns actes previs, 
com la presentació del cartell de la trobada 
o una ruta turística per Bocairent, el dia gran 
de la trobada es va fer l’1 de juny, amb un 
acte de benvinguda a les corals a la plaça de 
l’Ajuntament, des d’on les corals es van tras-
lladar en cercavila a la plaça de bous, on van 
tindre lloc les diferents actuacions. Hi van 
participar un total de 7 corals, procedents 
de 6 diferents localitats valldalbaidines. 

24 de juny de 2017

Concert benèfic en favor 
d’ASLEUVAL
La plaça de bous va ser l’escenari escollit per a la ce-
lebració del concert líric a benefici de l’Associació per 
a la lluita contra la leucèmia de la Comunitat Valen-
ciana, amb una recaptació total de 3.000€. Al concert 
va participar el Grup Simfònic la Ribera, dirigit per 
José Onofre Díez, amb les veus del tenor Javier Pala-
cios i la soprano Mari Carmen Fortea.

2 de juliol de 2017

El Club Billar Bocairent puja a la 
Primera Divisió
El Club Billar Bocairent va marca una nova fita en 
la història de l’esport local en obtenir l’ascens a la 
Lliga Interclubs de la Comunitat Valenciana, consi-
derada com la màxima categoria d’aquest esport en 
la modalitat de tres bandes a nivell autonòmic. Un 
fet sense precedents ja que el club va ser creat fa 
quatre temporades i des d’aleshores ha aconseguit 
un ascens per any.

5 d’agost de 2017

La Filà Terç de Suavos al cupó de 
l’ONCE
El cupó de l’ONCE per al dissabte 5 d’agost va tin-
dre com a protagonista la Filà Terç de Suavos, que al 
2017 estava celebrant el seu 150 aniversari. El cupó 
va ser presentat d’una manera especial al poble de 
Bocairent pel delegat territorial de l’ONCE José Ma-
nuel Pichel Jallas durant la celebració del concert 
fester realitzat a la plaça de bous el divendres 28 de 
juliol.
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3 de setembre de 2017

III Marxa Cicloturista de Dones Bicicles
Vora 90 participants, procedents de la Comunitat Valenciana, País Basc, Andalusia, Madrid, 
Galícia o Catalunya, van prendre part en la 3a marxa cicloturista organitzada per Dones 
Bicicles. El recorregut constava de 105 quilòmetres per les comarques de la Vall d’Albaida 
i la Costera, amb un desnivell acumulat de 1.500 metres. Com a complement de la marxa, 
el dia anterior es va projectar a la sala Joan de Joanes el documental de Paqui Méndez 
“Campeonas invisibles”. 

18 d’agost de 2017

Condemna dels atemptats de 
Barcelona
Unes 50 persones van acudir a la plaça de l’Ajun-
tament per manifestar la seua repulsa i condemna 
dels atemptats soferts a Barcelona i Cambrils el dia 
anterior. La concentració va estar encapçalada per 
l’alcalde Josep-Vicent Ferre Domínguez i la resta de 
membres de la junta de govern.

8 de setembre de 2017

Xavi Castillo tanca la programació 
d’estiu
L’actuació de l’humorista alcoià Xavi Castillo va servir 
de cloenda de les diferents activitats que van formar 
la programació d’estiu organitzada per l’Ajuntament. 
El programa va incloure des d’actuacions musicals o 
activitats esportives fins a tallers, cursos de dansa, 
bibliopiscina, cinema d’estiu o les xarrades a la fres-
ca.
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23 de setembre de 2017

XIV Festa de l’Esport
La celebració de la festa de l’esport va reunir un any 
més els esportistes més destacats de Bocairent, que 
van rebre les diferents distincions dels seus respec-
tius clubs. El premi a la millor esportista fou per a 
Eva García Francés, del CB Patronato, mentre que el 
premi a la dedicació esportiva fou per a Juan Cala-
tayud Vañó per la seua tasca al capdavant del CE Bo-
cairent als anys ‘60 del segle passat.

16 i 17 de setembre de 2017

II edició de la Fira del Vi
Durant el cap de setmana del 16 i 17 de setembre es 
va celebrar a la plaça de Joan de Joanes la II Fira del 
Vi, la primera organitzada de forma autònoma, amb 
una notable presència de públic. La Fira va comptar 
amb la presència de sis parades, tres destinades a la 
degustació i venda de vins i de cerveses artesanes i 
l’altra meitat de productes gastronòmics com coques, 
embotits o tapes. 

2 de novembre de 2017

Bocairent habilita una ruta 
saludable en les proximitats del 
nucli urbà
L’alta confluència de vianants i de trànsit rodat pel 
camí de la Canaleta de Bocairent compta ja amb nous 
elements de seguretat arran de la iniciativa de ruta 
saludable materialitzada per l’Ajuntament. El projec-
te va permetre el desbrossaments dels laterals dels 
camins afectats, la instal·lació de baranes en els lí-
mits del pont del mas de Giner, i en l’entorn del mas 
de la Frontera es va crear una àrea amb quatre ele-
ments per a la realització d’exercicis saludables.

8 d’octubre de 2017

Carme Domènech i Art-92, Premis 
9 d’Octubre
Les celebracions del 9 d’octubre van tindre el seu 
acte central amb el lliurament a l’alumnat dels pre-
mis acadèmics en primària, secundària i batxillerat 
(Aitana Vañó, Marta Galbis, Simón Doménech, Marta 
Vañó i Gerard R. Francés) i sobretot amb  els lliura-
ments del premi individual, que enguany va recaure 
en Carme Domènech Boscà, i del premi col·lectiu, 
que en aquest cas va ser per a l’Associació Art-92.
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L’ORATGE
Gràfiques, textos i fotografies

Blai Vanyó Vicedo

De les temperatures mesurades a la Canaleta la mitjana 
de les mínimes de tot l’any agrícola és de 8,94º i al Càm-
ping 6,1º i la mitjana de les màximes a la Canaleta és de 
22,03º i al Càmping 20,5º. Per tant la diferència entre 
les mínimes dels dos observatoris és de 2,84º més alta 
en la Canaleta i en les màximes també 1,53º més. En 
les temperatures extremes (absolutes) la diferència és 
de 2,75º més baixes al Càmping en les mínimes i 3,18º 
en les màximes, més alta en la Canaleta. El motiu es deu 
a l’altitud: 640m a la Canaleta i 900m al Càmping.

En relació a la pluja hem superat la mitjana establerta 
que és de 650 l/m2. A l’observatori de la Canaleta s’han 
arreplegat 976 l/m2 i al càmping 1.128 litres. Per tant al 

Càmping han caigut 151,2 litres més. Les causes prin-
cipals generals de la diferència dels dos observatoris 
són la distància entre ells, l’altitud i la proximitat al mar. 
El Càmping a l’estar més a l’Est té més influència dels 
fronts de llevant i a la Canaleta ja estem prop del límit 
entre on acaben les pluges de llevant i el ponent. Una 
altra raó són les nuvolades que són molt irregulars a 
l’hora de ploure, en un lloc pot ploure molt i al costat 
molt poquet. El mes de desembre de 2016 ha sigut el 
més plovedor des de l’any 1990 amb 491 litres al Càm-
ping i 417,8 a la Canaleta.

També cal remarcar la nevada d’uns 40 cm que va caure 
al mes de gener de 2017 (21-1-2017).

A l’estiu, quan veiem la informació meteorològica en les 
cadenes de TV, veiem com les temperatures cada vega-
da són més altes i les pluges ja no són tan regulars com 
abans. He volgut comparar les temperatures mitjanes del 
mesos d’estiu a l’any actual que he pintat de color verd. El 
color blau indica que la temperatura mitjana és més baixa 
i de color roig quan és més alta comparant-la amb el color 
verd dels mesos de juny, juliol i agost de 2017.

En la gràfica dels mesos de juny els anys 2001, 2003, 
2004, 2005 i 2012 varen tindre un mitjana més alta que 
els de 2017 i els altres anys més baixa.

En la gràfica del mes de juliol els anys 1994, 1995, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 
2010 i el 2015 han sigut més calorosos que enguany i 
els altres anys (de color blau) tingueren una mitjana més 
baixa que el 2017.

Al mes d’agost tingueren una mitjana més baixa que el 
2017 els anys 1992, 1993, 2013, 2016. El 1997 va ser 
igual que enguany i la resta més alta.

Com a comentari final sí que hi ha indicis que el clima va 
canviant. L’estiu va ocupant la part final de la primavera, 

Resum meteorològic de l’Any Agrícola (2016-17) 
dels observatoris del Càmping de Mariola i de la Canaleta

Anàlisi dels gràfics de les temperatures mitjanes dels mesos d’estiu 
(juny, juliol i agost) des de l’any 1991 fins el 2017 
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en concret el mes de juny que últimament és un mes 
molt calorós, i la tardor va ocupant el primer mes de 
l’hivern, doncs novembre i desembre són mesos propis 
ja de la tardor i no de ple hivern com era abans. Per 
altra banda, l’aigua de la mar Mediterrània manté una 

temperatura elevada de l’aigua als mesos de novembre 
i desembre, com si encara estiguérem en octubre, per 
això últimament en novembre i desembre plou més que 
abans.

TEMPERATURES MITJANES  MESOS DE JUNY  (període 1991-2017)

TEMPERATURES MITJANES  MESOS DE JULIOL  (període 1991-2017)

TEMPERATURES MITJANES  MESOS D’AGOST  (període 1991-2017)



Estació Espacial Internacional (7-6-2017)

Nevada 19-1-2017

Alts cúmuls



Via LàctiaParheli

Iridiscència solar

Circumpolar

Cúmuls i cirrus Cirrus fibratus

Cúmuls i cirrus
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INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

1) POBLACIÓ:
Nombre d’habitants a 01/01/2017: 4.453
 2.194 dones i 2.259 homes
Naixements exercici 2016: 27
Matrimonis eclesiàstics exercici 2016: 9
Matrimonis Alcalde exercici 2016: 5
Matrimonis Jutjat exercici 2016: 3
Defuncions exercici 2016: 44

2) RÈGIM DE SESSIONS 2017:
Plens:  8

- ordinaris: 6 
- extraordinaris: 2

Juntes de Govern Local:  16
Comissions preparatòries Ple:  8
Documents registrats 2016:  2.948 Entrades / 3.084 Eixides

3) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES:
Naus sense ús específic 4
Vivendes de nova planta 2
Rehabilitacions 6
Millores i reparacions 82
Línies Iberdrola, Telefònica, gas i aigua 10
Palissades 14
Condicionament i pintura façanes 3
Canvi cobertes 19
Derrocaments 3
Condicionament locals 0
Basses, piscines 6
Urbanització 10
Legalitzacions 1 
Coberts 0

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES 1.582.600,00 €
IMPOSTOS INDIRECTES 39.166,60 €
TAXES I ALTRES INGRESSOS 271.651,00 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 809.297,00 €
INGRESSOS PATRIMONIALS 34.758,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 10,00 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 20.000,00 €
ACTIUS FINANCERS --- €

PASSIUS FINANCERS --- €

TOTAL 2.757.482,60 €

L’AJUNTAMENT INFORMA
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PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2017
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA DE LA DESPESA:

DENOMINACIÓ TOTAL

Deute Públic 159.158,31 €

Seguretat i Orde Públic 238.438,65 €

Ordenació del Trànsit i de l’Estacionament 6.510,00 €

Protecció Civil 2.310,00 €

Urbanisme: Planejament, Gestió, Execució 
i Disciplina Urb.  102.880,00 €

Conservació i Rehabilitació de l’Edificació 50.000,00 €

Pavimentació de Vies Públiques 63.327,55 €

Clavegueram 4.010,00 €

Abastiment Domiciliari d’Aigua 2.100,00 €

Recollida de Residus 109.710,00 €

Neteja viària 114.000,00 €

Enllumenat Públic 125.000,00 €

Administració General del Medi Ambient 10.200,00 €

Parcs i Jardins 48.212,00 €

Assistència Social Primària 157.837,52 €

Foment de l’Ocupació 16.180,51 €

Protecció de la Salubritat Pública 7.080,61 €

Funcionam.de Centres d’Ensenyament 
Preescolar i Primària  312.543,95 €

Serveis complementaris d’Educació 12.192,00 €

Biblioteques Públiques 38.190,22 €

Arxius 7.037,00 €

Equipaments Culturals i Museus 26.260,00 €

Promoció Cultural 117.255,84 €

Instal·lacions d’Ocupació del Temps Lliure 46.975,51 €

Festes Populars i Festejos 116.696,95 €

Promoció i Foment de l’Esport 55.827,03 €

Instal·lacions Esportives 85.122,60 €

Desenvolupament Rural 12.000,00 €

Fires 10.000,00 €

Mercats, Abastiments i Llotges 17.663,75 €

Informació i Promoció Turística 73.082,07 €

Desenvolupament Empresarial 31.097,32 €

Camins Veïnals 4.000,00 €

Societat de la Informació 1.010,00 €

Òrgans de Govern 83.534,75 €

Administració General 361.287,57 €

Participació Ciutadana 13.000,00 €

Imprevistos i Funcions No Classificades 9.774,49 €

Gestió del Sistema Tributari 83.300,00 €

Transferències a Altres Entitats Locals 22.676,40 €

TOTAL 2.757.482,60 €
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Actualment, els Serveis Socials Municipals disposen de 
quatre treballadores:
• Coordinadora d’Equip Social de Base
• Treballadora Social d’Atenció a la Dependència
• Psicòloga del Servei d’Atenció a la Família i la Infància
• Treballadora d’Ajuda a Domicili
La finalitat bàsica de tot este equip de l’Ajuntament de 
Bocairent és realitzar una atenció individualitzada i pro-
pera als veïns i veïnes de la nostra població, amb l’ob-
jectiu de fer arribar a tots la protecció i l’accés al sistema 
de benestar social.

Des dels Serveis Socials Municipals s’oferix una atenció 
polivalent, pública i gratuïta, dirigida a tota la població 
de Bocairent, amb la finalitat de millorar la convivència, 
la participació i la integració comunitària.

Amb esta finalitat portem a terme els diferents progra-
mes comunitaris:

PROGRAMA D’INFORMACIÓ,  
ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
Des del Departament de Serveis Socials vosté pot obtindre 
informació, assessorament/orientació i gestionar els se-
güents recursos, els dimarts i dijous, mitjançant cita prèvia.

Tramitacions realitzades des de gener fins a setembre 
de 2017:

RECURSOS TERCERA EDAT I PENSIONISTES
•	Targeta	del	Major,	Programa	Social	de	l’IMSERSO,	Pro-

grama Vacances Socials de la Generalitat Valenciana, 
Termalisme Social, reclamacions al Servei Territorial 
de Comerç i Consum, abonament social telefònic, bo-
respir, compensació de despeses farmacèutiques, re-
clamacions diverses...

•	Persones	beneficiàries	de	Teleassistència:	a	Bocairent	
es beneficien un total de 40 persones, ja que funciona 
els 365 dies de l’any i les 24 hores

•	Sol·licitud	d’Ajuda	per	a	Programes	de	Serveis	Socials	
Especialitzats, a nom de la U.D.P. de Bocairent. En-
guany han concedit una subvenció dins del Programa 
de Convivència i Cooperació Social

•	Persones	 beneficiàries	 del	 Programa	 “MENJAR	 A	
CASA”: hi ha 16 persones majors que es beneficien 
d’este programa 

•	Sol·licituds	del	Programa:	 “No	estigues	sols	a	Nadal”	
per a persones majors que es troben soles. L’any pas-
sat van gaudir 6 veïns de Bocairent en este programa 
totalment gratuït. S’obri el termini de sol·licitud al no-
vembre

•	Prestacions	Econòmiques	Individuals	per	a	les	perso-
nes majors: Ajudes tècniques i productes de suport, 

ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitec-
tòniques en l’interior de la vivenda, ajudes de trans-
port per a l’assistència a tractaments i centres assis-
tencials.

RESIDÈNCIA TERCERA EDAT “Sagrat Cor de Jesús”  
de Bocairent
•	Sol·licituds	a	la	Conselleria	de	Benestar	Social	de	pla-

ces residencials per a la Residència de Bocairent, així 
com per a altres residències de la nostra Comunitat. 
Totes les persones que ingressen a la Residència de 
Bocairent han de tindre sol·licitada la prestació vin-
culada per la Llei 39/2006 d’atenció a les persones en 
situació de Dependència, si són persones dependents 
o tramitar la sol·licitud per situació social d’emergèn-
cia o de vulnerabilitat social 

•	Sol·licitud	de	PENSIONS	NO	CONTRIBUTIVES.
 Tramitacions varies a l’I.N.S.S.: comunicació de bai-

xes de pensionistes, pensions de viudetats, auxilis per 
defunció, complements per mínims, targeta europea 
sanitària, declaracions d’ingressos, certificats negatius 
de pensionistes, sol·licitud de prestacions devengades 
i no rebudes, manteniment pensió viudetat per càrre-
gues familiars, sol·licituds SOVI per jubilació i invali-
desa, declaració de manteniment de la Prestació en 
Favors de Familiars, declaració anual d’ingressos de la 
Prestació Familiar per fill a càrrec, adjuntar Fe de Vida 
per a seguiments de pensions… 

•	Gestions	diverses	en	“habilitación	en	clases	pasivas”

RECURSOS EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA
•	Sol·licituds	i	renovació	Títols	de	Família	Nombrosa,	Tí-

tol de Família Monoparental/Monomarental, Informes 
socials per a completar sol·licituds d’Acolliment Fami-
liar i ajudes econòmiques, Informes socials sol·licitats 
per la Secció del Menor de la Conselleria de Benestar 
Social, Prestacions Familiars per fills a càrrec, certifi-
cats negatius de l’I.R.P.F., Gestions a l’IVVSA, Tresore-
ria, informes de vida laboral, Seguiment sociofamiliar 
de menors: 8, Renda Garantida de Ciutadania, Segui-
ments treballs a la comunitat, SERVEF: justificants de 
no percebre cap tipus de prestació des de Serveis So-
cials per tal de poder ser beneficiari de subvencions 
del SERVEF, Tramitació de la prestació dels Serveis 
d’Assessorament Jurídic de mediació-intermediació i 
negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la 
vivenda habitual, del Conveni subscrit per la Diputa-
ció i el Col·legi d’Advocats, informació i derivació al 
“servei comarcal de mediació” del Col·legi d’Advocats, 
sobre temes diversos particulars, sol·licituds i renova-
cions de Bono Social-Iberdrola.

•	S’ha	col·laborat	mensualment	en	el	repartiment	d’ali-
ments de la Creu Roja, amb una mitjana de 48 benefi-
ciaris, així com s’ha coordinat amb el repartiment d’ali-
ments de primera necessitat que du a terme Cáritas 
Parroquial de Bocairent.

REGIDORIA DE 

SERVEIS SOCIALS
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ESTRANGERIA
•	Tramitació	 de	 targetes	 d’Assistència	 Sanitària	 per	 a	

persones estrangeres i renovacions 
•	Sol·licituds	autorització	residencia	temporal	 i	perma-

nent
•	 Informe	social	d’arrelament	social	per	a	l’obtenció	del	

permís de treball i residència
•	 Informes	de	vivenda	a	efectes	de	reagrupament	fami-

liar
•	Certificats	de	no	tindre	cobertura	sanitària	en	el	país	

d’origen
•	Sol·licituds	d’antecedents	penals

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

gratuïta, Tramitacions de Teleassistència Mòbil per a 
dones víctimes de violència domèstica, Sol·licitud de 
Renda Activa d’Inserció per a víctimes de violència de 
gènere i certificat acreditació violència de gènere, etc.

MINUSVALIDESES FÍSIQUES, PSÍQUIQUES I SENSORIALS 
 Sol·licituds i revisions de Reconeixements de minusva-

lideses, sol·licituds informe mobilitat reduïda, Targe-
tes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduï-
da: s’han beneficiat 48 persones a Bocairent, pensions 
no Contributives per Invalidesa; TREVOL, sol·licitud 
d’admissió al projecte, informes socials i reunió amb 
familiars, sol·licitud de reintegrament de despeses 
en centres hospitalaris i reemborsament de mate-
rial ortoprotèsic, així com per al pagament del fluid 
elèctric del concentrador, en persones que son usuà-
ries d’oxigen; sol·licitud ingrés en centres residencials 
per a persones amb discapacitat i seguiments (CRIS 
), sol·licituds CEEM; Prestacions Econòmiques Indi-
viduals per a les persones amb discapacitat. Ajudes 
tècniques i productes de suport, ajudes destinades a 
l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior 
de la vivenda, ajudes de transport per a l’assistència a 
tractaments i centres assistencials; sol·licituds Vacan-
ces organitzades per COCEMFE, destinades a persones 
amb diversitat funcional, etc.

TREBALL SOCIAL PENITENCIARI
 Informació, tramitació i seguiment de treballs en bene-

fici de la comunitat. Coordinació amb Serveis Socials 
Penitenciaris del Servei de Gestió de Penes i Mesures 
alternatives de València. En el 2017 s’ha fet seguiment 
de 3 persones.

ALTRES PROGRAMES  
DESENVOLUPATS 
- Programa d’emergència social: També estan incloses en 

este Programa les ajudes destinades per a la lluita con-
tra l’empobriment energètic, que es traduïx en ajudes 
econòmiques per al pagament de llum aigua i/o gas

- Programa d’ajudes individualitzades: per a discapaci-
tats, a persones que tenen afectada la seua autonomia 
personal, social i/o econòmica

- Servei d’Ajuda a Domicili: Amb 20 casos atesos; les 
prestacions les reben aquelles persones que per ra-

ons físiques, psíquiques i/o socials presenten alguna 
incapacitat o dificultat per a valdre’s per si mateixes 
i necessiten ajuda per a poder realitza les activitats 
bàsiques diàries en la seua vivenda i el seu entorn

- Intervenció treball social conjuntament amb la psico-
pedagoga municipal, durant el curs escolar, treballant 
amb els xiquets i les xiquetes que necessiten reforç 
educatiu i amb les seues famílies

- Atenció social a la Dona Maltractada: informació, as-
sessorament i orientació en relació amb la situació de 
maltractament cap a les dones. Derivació, coordinació 
així com acompanyament en el cas adient, amb el Ser-
vei Jurídic a la Dona, amb el “Centre Dona 24 hores”, 
INFODONA d’Ontinyent; Tramitació de la Teleassistèn-
cia-mòbil per a víctimes; sol·licitud Renta Activa d’In-
serció per a Dones de V.G.

- Programa d’Intervenció per a la Prevenció i Inserció 
Social. En este programa es tracta de proporcionar su-
port tècnic i serveis adequats a persones i grups con-
siderats “d’alt risc”, que patisquen marginació, tractar 
d’evitar l’agreujament de la seua inadaptació social, aï-
llament i deteriorament personal i/o social, potenciant 
la seua incorporació a grups solidaris i normalitzats

- Tramitacions de subvencions a la Conselleria de 
Benestar Social i Diputació Provincial de València per 
a programes de Serveis Socials

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
          
•	Coordinació	amb	l’Associació	de	Jubilats	i	Pensionistes	

de la XXVIII Setmana Sociocultural de les Persones 
Majors de Bocairent (del 18 al 22 d’octubre ), amb les 
activitats següents: finals de competicions de jocs po-
pulars, teatre amb la Companyia SIETE COMEDIANTES 
presentant «Ceferina se quiere casar», viatge cultural 
a «Orihuela» on es va fer un recorregut amb una guia 
turística, presentació del llibre «I conte contat...» a 
càrrec de l’autor alcoià Jordi Raül Verdú Pons, taller 
del SARC «Batucada», projecció de diapositives sobre 
«L’evolució de l’equip de futbol de Bocairent durant la 
seua història» a càrrec de Vicent Santonja, actuació del 
grup de Jubilats «Amics del Teatre» representant l’obra 
«Aigüa a Canters» i actuació de la rondalla de Jubilats i 
Pensionistes, sopar de germanor al maset dels Grana-
ders amb el lliurament dels trofeus als campions dels 
diversos jocs, missa pels difunts i el dinar i homenatge 
als socis José Ferre Pascual, Carmen Beneyto Sanchis i 
Pilar Galvañ Soler

•	Com	a	activitats	continuades	durant	l’any	i	que	es	re-
alitzen durant prou anys seguits, en les que col·labora 
esta regidoria estan el tallers de psicomotricitat, gim-
nàstica, ball en línia, ball de saló, taller d’informàtica i 
valencià

•	Commemoració	del	Dia Mundial contra la SIDA (1 de 
desembre) 

•	Dia Internacional de la Dona (8 de març): des d’esta 
Regidoria es va organitzar com tots els anys, una pro-
gramació d’activitats diverses: del 22 de febrer al 11 
de març «I Concurs de Frases per la Igualtat» destinat 
a l’alumnat de l’IES, taller «Ser Jove i Dona a Haití» a 
càrrec del Fons Valencià per la Solidaritat, «Taller Au-
toestima: ser creadora de la teua vida» (continuant de-
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senvolupant este taller el primer dijous de cada mes), 
tertúlia literària al voltant del llibre: «Mi recuerdo es 
más fuerte que tu olvido», inauguració de l’exposició 
de «Dones al carrer» (Associació Més que Dones), ta-
ller de clown «Échale más risa al fuego», eixida al tea-
tre de Villena per a vore l’obra «Juana la Loca», carrera 
per la igualtat, cercavila amb dolçaina i tabalet per a 
inaugurar els carrers dedicats a tres dones il·lustres 
(Pilar Molina Beneyto, Dorotea i Margarida Joanes i Jo-
sepa Antònia Nebot), lectura del manifest i actuació 
musical del Grup ESIR

•	Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra la Dona (25 de novembre)

•	Activitats de prevenció drogaddicció: es treballa per a 
la prevenció i inserció comunitària sobre els factors de 
risc individuals, familiars i socials, associats al consum 
de drogues. Es manté una coordinació amb la Unitat 
de Prevenció Comunitària en conductes addictives de 
la Mancomunitat.

 Per altra part i dins de la Programació de Diputació 
en el Programa de Prevenció de Drogodependències», 
enguany s’ha sol·licitat la continuació dels tallers que 
es van realitzar l’any passat tant per al CEIP com per a 
l’IES: taller d’«Intel·ligència Emocional II: millorar la re-
lació amb els fills/es» realitzat el dia 14 de novembre 
al CEIP i el taller «Expressió emocional entre Iguals 
II», que va realitzar el 15 de novembre a l’IES de Bocai-
rent.

•	Realització	de	les	següents	XARRADES dins del Pro-
grama «Actividades de Nuestros Mayores y Formación 
de la Mujer», de la Diputació Provincial de València: 

 - Per a la formació de la Dona: 
 «Sexualitat, relacions afectives i dones»
 «Risoteràpia: l’humor que ens cura»

 - Per als nostres Majors:
«Taller d’emocions»
«Sexualitat i relacions afectives en l’edat madura»

•	«RUTA DE LA SALUT» l’activitat consta de xarrades in-
formatives i proves mèdiques, que es va portar a terme 
el 2 d’octubre al Centre dels Jubilats i Pensionistes 

•	Al	 llarg	de	 tot	 l’any	s’han	 realitzat	més	de	55 visites 
domiciliaries, per a seguiments, tramitacions diver-
ses de persones dependents que no tenen mobilitat, 

valoracions, altes de S.A.D., per a elaborar informes 
socials, seguiments de menors i ordres de Conselleria, 
etc., així com reunions locals (SEAFI, Gabinet Psicope-
dagògic del CEIP Lluís Vives, C.A.P., I.E.S., coordinador 
esportiu, Centre Ocupacional, Residència, Cáritas, Creu 
Roja, diverses associacions locals… així com reunions 
comarcals amb diferents entitats de serveis socials o 
altres àrees (TREVOL; CRIS; UPC de la Mancomunitat; 
Serveis Socials d’altres Municipis; U.C.A. de Xàtiva; 
INFODONA, ara denominades «Agencies d’Igualtat»; 
etc.) i acompanyaments a l’Oficina d’Estrangeria de 
València per tramitar residències legals i autoritzaci-
ons de treball.

•	Eixida	 cultural	 al	 «Mas	del	 Jaquero»	amb	els	usuaris	
del Taller Ocupacional i de la Residència, acompanyats 
per el nostre veí Vicent Carbonell que ens va fer de 
guia i vam gaudir de les seues explicacions i consells.

•	S’han	fet	varies	eixides	al	Centre	d’Interpretació	Turís-
tica de Bocairent, en els usuaris del Taller Ocupacional 
per a vore documentals i pel·lícules en 3D

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ 
A LA DEPENDÈNCIA
Amb motiu de l’entrada en vigor, el 14 de juny de 2017, 
del decret 62/2017, 19 maig, del Consell, que s’estableix 
el procediment per reconéixer el grau de dependència 
de persones i accedir al sistema públic de serveis i pres-
tacions: 

(...) “Cal destacar la integració dels serveis municipals 
d’atenció a la dependència en els serveis socials generals, 
canviant el model en paral·lel i duplicitat que s’estava 
desenvolupant als municipis. Aquests serveis cohesionats 
respondran a la ciutadania, tant per la tramitació de la 
sol·licitud, juntament amb l’informe social i l’avaluació de 
la persona en situació de dependència, ja que els serveis 
socials generals són les més propers i coneixedors de la 
situacions de dependència que afecten persones. S’articu-
la per tant un sistema públic d’atenció a persones en situ-
ació de dependència, garantir l’accessibilitat al mateixa, 
protegint el seguiment i garantint una major celeritat del 
procediment, així com la proximitat a la ciutadania”. (...).

El Servei Municipal d’Atenció a la Dependència de Bocai-
rent (SMAD Bocairent) està situat a les dependències de 
l’Ajuntament, a la plaça de l’Ajuntament, 20. 

La Dependència és un estat de CARÀCTER PERMANENT 
en què es troben les persones que, per raons derivades 
de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta 
o a la pèrdua d’autonomia física, mental intel·lectual o 
sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres perso-
nes o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques 
de la vida diària o, en el cas de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports 
per a la seva autonomia personal. 

Tenint en compte la prioritat fixada en l’article 14.6 de 
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, els serveis i prestacions que corresponen 
als graus de dependència són els següents:
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GRAU 1: DEPENDÈNCIA MODERADA

SERVEIS:
- Servei de prevenció de la situació de la dependència i 

serveis de promoció de l’autonomia personal (centres 
ocupacionals, CEEM, CRIS, vivendes tutelades, Estimu-
lació Primerenca, etc.)

- Servei de Teleassistència.
- Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
- Servei de Centre de Dia
- Servei de Centre de Nit
- Servei d’Atenció Residencial per a persones amb diver-

sitat funcional

PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- Prestació Econòmica d’Assistència personal
- Prestació Econòmica per Cures en l’Entorn Familiar
- Prestació econòmica vinculada al servei
- Prestació Vinculada de Garantia per a persones amb 

diversitat funcional
GRAU 2: DEPENDÈNCIA SEVERA 
GRAU 3: DEPENDÈNCIA MODERADA

SERVEIS:
- Servei de prevenció de la situació de la dependència i 

serveis de promoció de l’autonomia personal (centres 
ocupacionals, CEEM, CRIS, vivendes tutelades, Estimu-
lació Primerenca, etc.)

- Servei de Teleassistència
- Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
- Servei de Centre de Dia
- Servei de Centre de Nit
- Servei d’Atenció Residencial

PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- Prestació Econòmica d’Assistència personal
- Prestació Econòmica per Cures en l’Entorn Familiar
- Prestació econòmica vinculada al servei
- Prestació Vinculada de Garantia

Existeixen dues aplicacions informàtiques per a la gestió 
dels expedients i/o sol·licituds de dependència, cadas-
cun d’ells en diverses fases del procés, anomenades ADA 
i GESTIONIS.
La càrrega de treball dels expedients competència del 
SMAD Bocairent creix en funció de la telematització de 
noves sol·licituds per part dels “gravadors” de la Direcció 
General de la Dependència, i en funció de la transfe-
rència d’expedients de l’aplicació Gestionis a l’aplicació 
ADA.
En l’actualitat, la intervenció social de casos registra les 
dades següents, que s’han obtingut durant un període 
dos mesos de la posada en marxa del Servei Municipal 
d’Atenció a la Dependència de Bocairent:

•	Hi	ha	173	expedients	actius	 i/o	sol·licitud	de	depen-
dència en diverses fases del procés de reconeixement 
de la situació de dependència. 

•	S’han	creat	43	nous	expedientes	amb	registre	d’entra-
da en el SMAD Bocairent per diversos motius i/o de-
mandes.

•	S’han	tramitat	9	sol·licituds	inicials	de	reconeixement	
de la situació de dependència i del dret a les prestaci-
ons del sistema.

•	S’han	tramitat	26	sol·licituds	de	canvi	de	preferències	
del sol·licitant dels serveis i/o prestacions del catàleg 
del SAAD.

•	S’han	realitzat	204	accions	de	seguiment	de	casos	in-
dividualitzats dels expedients de dependència per di-
versos motius d’intervenció social.

•	Audiència,	negociació	 i	 tramitació	de	8	Proposta	PIA	
al domicili habitual del sol·licitant amb idoneïtat del 
servei i/o prestació.

•	S’han	 tramitat	 8	 Reclamacions	 Patrimonials	 per	 co-
pagament del servei durant l’exercici 2014 i/o per la 
disminució de les prestació econòmica per cures en 
l’entorn familiar durant l’exercici 2012.

•	S’han	 tramitat	 5	 sol·licituds	 de	 retroactivitat	 de	 les	
prestacions i/o serveis prestats d’expedients amb es-
tat actiu o expedients amb estat finat.

•	S’han	realitzat	7	Informe	Social	Entorn	preceptiu	en	el	
procediment del reconeixement de la situació de de-
pendència al domicili habitual del sol·licitant.

•	S’han	realitzat	8	Informes	Tècnics	requerits	per	la	DG	
Dependència en els diversos tràmits per canvi de pre-
ferències, esmenes, comunicacions, seguiment, etc.

•	Són	28	les	accions	realitzades	d’informació,	orientació	
i assessorament del procediment de reconeixement de 
la situació de dependència i/o del procediment de ser-
veis socials generals.

•	S’han	realitzat	129	cites	d’atenció	individualitzada,	de	
les quals 9 són visites domiciliàries en l’entorn social 
de la persona sol·licitant.

•	S’ha	informat,	assessorat,	orientat,	tramitat	i/o	derivat	
52 intervencions socials de serveis socials generals 
(grau discapacitat, acte d’internament judicial, PNC, 
prestacions econòmiques individualitzades, situacions 
d’emergència social, família nombrosa, SAD Municipal, 
targeta estacionament, etc.).

•	Després	d’atorgar	la	DG	Dependència	les	acreditacions	
i credencials al tècnic del SMAD Bocairent, s’han rea-
litzat 3 valoracions al domicili habitual de la persona 
sol·licitant del reconeixement de la situació de depen-
dència.

•	S’han	realitzat	51	consultes	d’estats	de	l’expedient	en	
l’aplicació informàtica de la dependència ADA, amb 
motiu d’avanç de la sol·licitud en el procediment de 
dependència

•	S’han	realitzat	72	accions	de	coordinació	de	serveis	i/o	
reunions amb els serveis públics/ privats municipals, 
serveis especialitzats, serveis interdepartamentals de 
l’Administració Local i de l’Administració Autonòmica.

• Són 525 les tasques de treball administratiu realitza-
des pel tècnic per a la tramitació de les sol·licituds en 
el procediment de reconeixement situació dependèn-
cia.

SERVEI D’ATENCIÓ A LA 
FAMÍLIA I LA INFÀNCIA
    PERÍODE FAMÍLIES SESSIONS MENORS

  4t TR 2016 6 43 16

  1r TR 2017 6 32 12

  2n TR 2017 7 41 13

  3r TR 2017 8 16 12
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INFORME ESTADÍSTIC DELS 
CENTRES EDUCATIUS DE 
BOCAIRENT CURS 2017-2018

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
GRUP ALUMNES
0-1 ANYS ................................................... 3
1-2 ANYS ................................................... 13
2-3 ANYS................................................... 12
TOTAL ................................................ 28
Professorat:  ......................... 2 mestres i 2 tècniques

ESCOLA INFANTIL ELSA
GRUP ALUMNES
0-2 ANYS ................................................... 6
2-3 ANYS................................................... 15
TOTAL ................................................ 21
Professorat:  .......................... 1 mestra i 2 tècniques

CEIP LLUÍS VIVES
GRUP ALUMNES 
INF 3 ........................................................... 26
INF 4 ........................................................... 39
INF 5 ........................................................... 29
PRIM 1 ....................................................... 59 
PRIM 2 ....................................................... 31 
PRIM 3 ....................................................... 43
PRIM 4 ....................................................... 28
PRIM 5 ....................................................... 53
PRIM 6 ....................................................... 38
TOTAL ...............................................346
Professorat:  .............................................. 31

IES BOCAIRENT
GRUP ALUMNES 
ESO 1r ........................................................ 39
ESO 2n ....................................................... 41
ESO 3r ........................................................ 36
ESO 4t ........................................................ 32
BAT 1r ........................................................ 17
BAT 2n ....................................................... 20
FPB 1r ......................................................... 9
TOTAL ............................................... 194
Professorat: ............................................... 35

ESCOLA D’ADULTS MANUEL SANTONJA

Alumnes matriculats
Formació reglada:

Cultura general: 15 alumnes
Graduat de secundària: 10 alumnes

Programes formatius:
Valencià: 18 alumnes
Anglés: 26 alumnes
Informàtica: 12 alumnes
Tall i confecció: 7 alumnes
Manualitats: 20 alumnes
Ioga: 60 alumnes
Pilates: 42 alumnes
Txi-Kung: 30 alumnes
Dansa Oriental: 11 alumnes
Francés : 10 alumnes

Total alumnes centre: 261 alumnes
Professorat

Contractats per l’Ajuntament: 2
Contractats per l’Associació: 9

Activitats realitzades el curs 2016-2017
Desembre: 
 Taller corones nadalenques
 Celebració de Nadal
Gener: 
 Lectures teatralitzades de Moros i Cristians
Abril: 

Dia del llibre i la Poesia: Lectures poesies Miguel 
Hernández

 Visita a Montaverner
 Promoció Trobada amb un vídeo Challenguer 
Juny: 

Trobada d’Escoles d’Adults a Montaverner i exposició 
conjunta

 Taller Estampació Samarretes
 Taller Cuina
 Tallers oberts al públic
 Sopar col·lectiu
Setembre: 
 Exposició de Treballs realitzats durant el curs

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
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REGIDORIA D’ESPORTS

ACTIVITATS
•	Bàsquet	al	Pavelló	Municipal	(totes	les	categories,	en	

temporada regular)
•	Futbol	al	Camp	de	Futbol	Municipal	(totes	les	catego-

ries, en temporada regular)
•	 Jornades	esportives

- Bàsquet
- Nits de raqueta
- Festa de la bicicleta
- Volta a peu
- Futsal
- Eixida amb bici a Dénia
- Futbol 7
- Tir al Plat Fossa Olímpica
- Basquet 3x3
- Marxa nocturna amb bici
- XII Hores de Pesca
- Tenis
- Pàdel

•	Cursets	de	natació
- Ensenyament a partir de 4 anys
- Iniciació
- Perfeccionament
- Adults 
- Entrenament
- Aquaeròbic

•	Festa	de	l’Esport:	23	de	setembre	de	2017
•	 IV	Carrera	de	muntanya	Bocairent	(circuit	Xitxarra	

trail): 22 d’octubre
•	Escola	de	Nadal	organitzada	per	4t	ESO	(campionat	de	

futsal): 80 xiquets
•	Escola	de	Pasqua	(Fútbol	7,	bàsquet,	pilota	valenciana	

i robòtica): 130 xiquets
•	Escola	esportiva	d’estiu	(agost):	90	xiquets
•	Campionat	de	Raspall	Sant	Agustí	a	l’IES	Bocairent
•	Volta	a	Peu	(puntuable	per	al	Circuit	de	Curses	de	la	

Vall d’Albaida)
•	Torneig	Pàdel	Sant	Agustí	(Club	de	Tennis)
•	Cursa	de	la	Dona

•	Eixida	Popular	a	Sant	Antoni	de	Pàdua	amb	bicicleta
•	Sant	Silvestre	Solidària
•	Resistència	Enduro	de	Bocairent
•	7a	Matinal	Motera
•	VIII	Concentració	de	Vehicles	Antics
•	Campionat	de	l’Esportivitat	de	Futbol
•	Col·laboració	amb	el	Trofeu	del	Mig	Any	de	la	Junta	de	

Festes de Sant Blai
•	 Jocs	Escolars	de	la	Mancomunitat	de	Municipis	de	la	

Vall d’Albaida
•	Multiesport
•	 III	Quedada	dones	bicicleta:	3	de	setembre	2017

El nombre de participants en les Jornades Esportives 
d’Estiu ha estat de 1.071, a més de la gent que practica 
esport de manera regular al llarg de la temporada, dis-
tribuït així: 

FUTSAL .................................................................96 participants
FESTA DE LA BICICLETA ................................90 participants
VOLTA A PEU ................................................... 480 participants
FUTBOL 7 ......................................................... 180 participants
CAMPIONAT DE PESCA ..................................18 participants
NITS D’ESTIU PADEL .......................................25 participants
EIXIDA EN BICI A DÉNIA .................................60 participants
BÀSQUET	3X3 ....................................................40 participants
MARXA NOCTURNA AMB BICI ....................20 participants
CAMPIONAT DE TENIS....................................30 participants
CAMPIONAT PADEL SANT AGUSTÍ ............32 participants

CURSOS DE NATACIÓ
Enguany han participat 290 persones. Així, la natació 
s’ha distribuït en diferents nivells:

Ensenyança a partir de quatre anys .............95 xiquets/es
Iniciació .................................................................. 34 xiquets/es
Perfeccionament ..................................................18 xiquets/es
Adults .........................................................................50 adults/es
Entrenament............................................................32 adults/es
Aquaeròbic ............................................................... 43 adults/es
Aquaeròbic - Agost ...............................................18 adults/es
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REGIDORIA DE TURISME
OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMEBRE 2016
•	EXPOSICIÓ	“LA	CUINA	DEL	NEOLÍTIC:	EL	REBOST	DE	

LA COVA LA SARSA” Museu Arqueològic Municipal Vi-
cent Casanova. Un xicotet espai per a difondre el patri-
moni anomenat “El racó de la història” de la mà d’Isa-
bel Collado, responsable del museu, juntament amb 
Ana Campello

•	XI	FIRA	DE	COMERÇ	amb	la	primera	“Musical	Edition”	i	
tapes a la plaça de l’Ajuntament com a novetat. Actu-
acions en directe i variades oferides per associacions 
locals. També es va ampliar el nombre de llocs tant 
per part de la fira de comerç com del mercat medieval. 
Els menuts també van tindre el seu lloc amb les ac-
tuacions dels Cabolos, els Dimonis de darrere la Vila, 
la desfilada infantil de festes de Moros i Cristians i un 
teatre.

•	LA	VOLTA	A	LA	MARIOLA.	EDICIÓ	TARDOR.	“Bocairent	
monumental” 13 de novembre. Visita guiada organit-
zada juntament amb l’ASSOCIACIÓ SERRA MARIOLA.

•	 IX	CONCURS	DE	CAÇA	I	BOLETS.	Carpa	de	l’Hotel	Fer-
rero. 
La novena edició del concurs va disposar de la parti-
cipació de 18 restaurants de la Comunitat Valenciana, 
així com l’assistència de la diputada provincial de Tu-
risme Pilar Moncho. Finalitzat el concurs l’Ajuntament 
va oferir un dinar per a autoritats, hostalers i empre-
saris de la Vall d’Albaida, que va ser preparat per hos-
talers de Bocairent.
PREMIS:
Borreta

1r premi: Restaurant Venta del Borrego de Banyeres
2n premi: Restaurant Avenida 2.0 de Massamagrell
3r premi: Palau del Duc de Sagunt

Plat obligatori
1r premi: Llámame Lola d’Ontinyent amb el plat 
“perdiu del Riello amb rovellons macerats”
2n premi: Restaurant la Seu de Dénia amb el plat 
“perdiu amb tocs tardorencs, parmetiere, trufat, bo-
lets i castanyes”
3r premi: L’home del Sac d’Aielo de Malferit amb el 
plat “llom de cérvol en el seu hàbitat”

GENER - FEBRER 2017
•	PROMOCIÓ	TURÍSTICA	a	València	de	les	festes	de	Mo-

ros i Cristians i difusió del patrimoni monumental, cul-
tural i mediambiental.

•	MILLORA	DE	L’ACCÉS	A	LES	COVETES	DELS	MOROS:	
pavimentació de la senda i millora de la barana del 
camí d’accés a un dels monuments més visitats de la 
localitat 

MARÇ 2017/ABRIL 2017
•	RUTA	ENTRE	COMARQUES.	12	de	març.	Visita	guiada	

organitzada juntament amb la Mancomunitat de Mu-
nicipis de la Vall d’Albaida.

•	FIRA	 DE	 PASQUA.	 Destaquem	 la	 gran	 afluència	 de	
turistes: durant la Setmana Santa Bocairent va rebre 

quasi 5000 visitants, amb un increment del 2,26% res-
pecte a l’any 2016. Per poder atendre a tots els turis-
tes, es van ampliar els horaris dels museus. Així les 
Covetes dels Moros es van poder visitar des de les 10 
del matí fins a les 19.30 h de la vesprada afavorint el 
flux de visitant.
La fira de productes tradicionals organitzada per Ama-
ia Torres va contribuir a l’oferta turística amb més llocs 
de venda de productes.

MAIG - JUNY 2017
•	 INAUGURACIÓ	NOU	TRAM	DE	 LA	RUTA	MÀGICA.	 28	

de maig. Visita guiada gratuïta per donar a conéixer la 
rehabilitació d’un nou recorregut de la ruta perifèrica 
del nucli històric.

•	DIA	INTERNACIONAL	DELS	MUSEUS.	20	i	21	de	maig.	
Es va celebrar conjuntament amb la Regidoria de Cul-
tura amb portes obertes de museus i activitats per a 
xiquetes i xiquets, degustacions de productes típics, 
presentacions de llibres i exposicions.

•	LA	 VOLTA	 A	 LA	 MARIOLA.	 EDICIÓ	 PRIMAVERA.	 “Un	
passeig per Bocairent” 10 de juny. Activitat organitza-
da juntament amb l’ASSOCIACIÓ SERRA MARIOLA.

AGOST 2017
•	VISITES	GUIADES	“BOCAIRENT	CAMINS	MEDIEVALS”.	

Des d’agost fins al mes de desembre es va seguir un 
programa de rutes teatralitzades, urbanes i senderis-
tes de manera sistemàtica i amb una programació fixa.

•	POOL	 PARTY.	 8	 d’agost.	 Activitat	 organitzada	 junta-
ment amb la Regidoria de Joventut i la Mancomunitat 
de Municipis de la Vall d’Albaida.

•	XXIV	 CONCURS	 DE	 FOTOGRAFIA	 “BOCAIRENT	 I	 EL	
SEU ENTORN”. Premis:
- Primer premi blanc i negre: Juan Sanz Ferre “Interior 

antic hostal”
- Segon premi blanc i negre: Manuel Guijarro López 

“Pujada a l’ermita”
- Primer premi color: Francisco Vicente Pascual Esplu-

gues “Santa Bàrbara”
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REGIDORIA DE CULTURA

- Segon premi color: José Antonio Bernat Bacete “El 
dia després”

- Accèssit a la millor obra local: Juan Miguel Beneyto 
Vañó “Serra bocairentina”

•	MOSSETS	DE	PLAER,	VERSIÓ	7.0.	de	l’1	al	31	d’agost	
amb la participació de l’hotel Estació, bar Solbes, bar-
restaurant la Rotonda, Casa Rosa, bar Solbes, El Mosset 
Bar, bar Crespo, El Ravalet Bar i bar Sifó. Els mossets 
més valorats van ser els del bar Sifó, bar-restaurant 
la Rotonda i el bar Solbes. Enguany la Regidoria de 
Joventut va incloure un premi especial (Mosset Jove) 
valorat en 50 € per als participants entre 18 i 35 anys.

SETEMBRE 2017
•	 II	FIRA	DEL	VI.	Es	va	celebrar	els	dies	16	i	17	de	se-

tembre a la plaça Joan de Joanes amb parades de vins, 
cerveses artesanes, tapes, embotits i coques dels es-
tabliments: Mercacentro, Regala’t, Distribucions Álva-
rez Sanchis, forn Calatayud, carnisseria Colau i saló de 
banquets el Pansat

FIRES PROMOCIÓ TURÍSTICA
•	Promoció	a	 la	Fira	de	 les	Comarques	de	 la	Plaça	de	

Bous de València al mes de juny
•	Fira	de	Cocentaina.	Promoció	en	tres	punts:	a	l’estand	

de l’associació dels pobles de la Mariola, a l’estand de 
la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i a 
l’estand de Ciudades AVE.

ESTADÍSTIQUES de VISITANTS
Durant el període de gener fins setembre de 2017, l’ofi-
cina de turisme ha atés 17.800 persones, de les quals el 
92.9 % han sigut de nacionals.
La distribució per procedències és la següent:
- Nacional: Comunitat Valenciana, Madrid i Múrcia
- Internacional: Regne Unit, França i Holanda

Respecte a la demanda, cal assenyalar que la informació 
local, la gastronomia i el senderisme són els aspectes 
més demandats.

Bocairent disposa d’una programació cultural intensa; 
només cal fer una ullada a l’agenda local de cada mes 
per a comprovar la continuïtat i la diversitat de les pro-
postes al llarg de tot l’any. Això és possible gràcies al 
treball conjunt de persones, col·lectius i entitats que 
mantenen un ritme elevat d’activitat. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix que l’aportació del món cultural siga un 
element clau per a la dinamització del nostre poble i per 
a la qualitat de vida dels habitants del municipi.

La Regidoria de Cultura desenvolupa, doncs, un paper de 
coordinació i de suport de les iniciatives locals en matèria 
cultural. Però, a més de les tasques d’acompanyament de 
les iniciatives desenvolupades per altres agents, aquesta 
àrea municipal impulsa convocatòries pròpies, les quals 
es concreten en una programació estable, bastida a par-
tir de nou eixos d’actuació, i en un seguit d’activitats de 
caràcter puntual. Les unes i les altres es detallen a con-
tinuació, a través d’una memòria que abraça el període 
comprés entre novembre de 2016 i octubre de 2017.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
PER NADAL, UN LLIBRE DE REGAL
Per tal d’ajudar a consolidar l’hàbit lector i, en concret, 
fomentar la lectura en valencià, la Regidoria de Cultura 
va impulsar la primera edició de la campanya Per Nadal, 

un llibre de regal, que va estar patrocinada per la Gene-
ralitat Valenciana. A través d’aquesta iniciativa, totes les 
xiquetes i tots els xiquets empadronats a Bocairent que 
havien complit 6 anys durant el 2016 van rebre un val 
per valor de 12 euros que podien bescanviar per llibres 
de literatura infantil en valencià en una de les llibreries-
papereries locals durant el mes de gener de 2017. L’equip 
docent del CEIP Lluís Vives i la Biblioteca Pública Muni-
cipal van elaborar una relació de recomanacions per tal 
d’orientar la tria, que, no obstant això, estava oberta als 
gustos i les preferències de cada infant.

ABRIL, EL MES DE LES PARAULES
La quarta edició d’aquesta programació va tornar a reu-
nir una sèrie d’activitats encaminades a retre homenatge 
a la paraula en un sentit ampli: xarrades, teatre, crea-
cions plàstiques, llibres… van ser els ingredients prin-
cipals d’una proposta que va disposar de les cites que 
s’expliciten tot seguit.
•	31/03/2017:	XARRADA.	Lectura y mirada, a càrrec de 

Miguel Calatayud (Premi Nacional d’Il·lustració). Bibli-
oteca Pública Municipal, 20.00 hores.

•	01/04/2017:	 TEATRE.	 Miguel Hernández, después del 
odio, a càrrec de CRIT Companyia de Teatre. Teatre 
Avenida, 19.30 hores.

•	08/04/2017:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Mirador de la ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores. 
Col·laboració del Centre d’Informació Juvenil.
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•	08/04/2017	–	07/05/2017:	EXPOSICIÓ.	Paraules pinta-
des, mostra de pintura als balcons. Plaça de l’Ajunta-
ment. Organització conjunta amb l’Associació Art 92, 
l’Associació Art Nostre i els ajuntaments de Banyeres 
de Mariola, Muro i Bocairent (Regidoria de Cultura).

•	21/04/2017:	 CONTACONTES.	Això va ser i era, a càr-
rec d’Almudena Francés. Biblioteca Pública Municipal, 
17.30 hores.

•	22/04/2017:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Col-
laboració del Centre d’Informació Juvenil.

•	29/04/2017	–	30/04/2017:	X	FIRA	DEL	LLIBRE.	Plaça	
de l’Ajuntament, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 
hores (dissabte) i de 10.00 a 14.00 hores (diumenge). 
Patrocini de la Generalitat Valenciana.

X FIRA DEL LLIBRE
L’última Fira del Llibre va ser especial, ja que arribava a 
la desena edició. Feia, doncs, una dècada que la Regi-
doria de Cultura, juntament amb la Biblioteca Pública 
Municipal, va decidir convocar per primera vegada lli-
breters, escriptors i lectors a la plaça de l’Ajuntament 
per celebrar la festa de les lletres. Aquesta vegada la 
compra de llibres en els onze estands participants va 
estar acompanyada de la programació següent:
•	29/04/2017:	 ACTE	 D’INAUGURACIÓ.	 Lliurament	 dels	

premis del IX Concurs de Cal·ligrames i V Concurs de 
Poemes Objecte. Plaça de l’Ajuntament, 11.00 hores. 
Col·laboració del CEIP Lluís Vives i de l’IES Bocairent.

•	29/04/2017:	 PRESENTACIÓ.	 Melcioret vol ser músic 
(Edicions 96), a càrrec de Miquel Àngel Múrcia i David 
Palmer (text) i Paqui Constant (il·lustracions). Plaça de 
l’Ajuntament, 12.15 hores. Organització conjunta amb 
l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA).

•	29/04/2017:	MICRÒFON	OBERT.	Lectura	lliure	de	frag-
ments literaris. Plaça de l’Ajuntament, 13.15 hores. 

•	29/04/2017:	TERTÚLIA	ENTRE	LECTORES	I	LECTORS.	
Parlem de… llibres d’infantesa. Plaça de l’Ajuntament, 
de 17.00 a 18.00 hores. Organització conjunta amb la 
Biblioteca Pública Municipal.

•	29/04/2017:	INTERCANVI	DE	LLIBRES.	Deixa	un	llibre	
i agafa’n un altre. Plaça de l’Ajuntament, de 18.15 a 
19.00 hores.

• 29/04/2017: TEATRE DE CARRER. Click, a càrrec d’Ameba 
Teatre i Animació. Plaça de l’Ajuntament, 19.15 hores.

•	29/04/2017	–	30/04/2017:	EXPOSICIÓ.	Vida i obra de 
Sor Isabel de Villena, a càrrec de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua. Oficines Municipals, en horari de la Fira 
del Llibre.

•	29/04/2017	–	30/04/2017:	 EXPOSICIÓ.	Obres	 del	 IX	
Concurs de Cal·ligrames i V Concurs de Poemes Objec-
te. Oficines Municipals, en horari de la Fira del Llibre. 
Col·laboració del CEIP Lluís Vives i de l’IES Bocairent.

•	30/04/2017:	 TALLERS	 INFANTILS.	 Plaça	 de	 l’Ajunta-
ment, d’11.00 a 12.00 hores. Organització conjunta 
amb el Centre d’Informació Juvenil.

•	30/04/2017:	PRESENTACIÓ. La sega (Proa), a càrrec de 
Martí Domínguez. Plaça de l’Ajuntament, 12.15 hores.

•	30/04/2017:	CLOENDA.	A	càrrec	de	l’alumnat	de	l’IES	
Bocairent. Plaça de l’Ajuntament, 13.15 hores. Orga-
nització conjunta amb l’IES Bocairent.

BOCAIRENT OBERT
Una de les novetats de la programació cultural de l’any 
passat va ser la celebració del Dia Internacional dels Mu-
seus (18 de maig) amb unes jornades de portes obertes 
de tots els recursos turístics, que alhora acollien algunes 
propostes culturals. Bocairent Obert va estar impulsat 
conjuntament per les regidories de Cultura i de Turisme, 
i va tenir la col·laboració de l’Associació de Festes de 
Moros i Cristians a Sant Blai, l’Associació Fotogràfica Bo-
cairent, el Grup Paleontològic de Bocairent i la Parròquia 
Assumpció de Nostra Senyora. Les activitats programa-
des van ser aquestes:
•	20/05/2017:	 TALLER	 INFANTIL.	 Gravat i estampació, 

a càrrec de Manolo Granado. Museu Antonio Ferri, 
d’11.30 a 13.00 hores.

•	20/05/2017:	VISITA	GUIADA.	Museu	Parroquial,	a	càr-
rec de la Parròquia Assumpció de Nostra Senyora. Es-
glésia Parroquial, 12.00 hores.

•	20/05/2017:	 VISITA	 COMENTADA.	 Exposició	 La cuina 
del neolític, a càrrec d’Isabel Collado Beneyto. Museu 
Arqueològic Vicent Casanova, 17.30 hores.

•	20/05/2017:	DEGUSTACIÓ.	Productes típics, a càrrec de 
Regala’t Bocairent. Cava de Sant Blai, de 18.00 a 19.00 
hores.

•	20/05/2017:	INAUGURACIÓ.	Selecció de fotografia noc-
turna, exposició de l’Associació Fotogràfica Bocairent 
(AFB): Covetes del Colomer, 22.00 hores.

•	21/05/2017:	PRESENTACIÓ.	¿Cuánto sabes de la Comu-
nidad Valenciana?, llibre de Marta Landete Mancebo 
(amb un apartat dedicat a la Plaça de Bous de Bocai-
rent). Plaça de Bous, 12.00 hores.

•	21/05/2017:	VISITA	GUIADA.	Museu	Parroquial,	a	càr-
rec de la Parròquia Assumpció de Nostra Senyora. Es-
glésia Parroquial, 13.00 hores.

REFRESCA’T AMB LA CULTURA
Amb la segona edició de Refresca’t amb la cultura, Bocai-
rent va tornar a gaudir d’un programa d’activitats variades 
durant els mesos de juliol, agost i el començament de 
setembre. Es tractava d’un conjunt de propostes artísti-
ques, musicals, lúdiques, literàries, de divulgació del co-
neixement… que van constituir una espècie de circuit amb 
convocatòries regulars en places, carrers i parcs de zones 
diferents del nucli urbà. La programació cultural d’estiu 
es va organitzar en els onze apartats que s’hi recullen ací.

1. Estiuejart
Propostes vinculades al món de les arts plàstiques.
•	07/07/2017	–	23/07/2017:	EXPOSICIÓ.	Javier Cerdá: 34 

anys de pintura, a càrrec de Javier Cerdá. Sala Joan de 
Joanes.
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•	13/07/2017:	TALLER	INFANTIL.	Sessió	de	manualitats	
amb fang. Placeta del Lleó Ibèric, de 19.00 a 20.00 ho-
res. Organització conjunta amb el Consell Municipal 
de la Joventut.

•	19/07/2017	–	21/07/2017:	TALLER.	Gravat al sucre, a 
càrrec de Manolo Granado. Local de l’Associació Art 
92; dimecres, dijous i divendres, de 19.00 a 21.00 ho-
res. Col·laboració de l’Associació Art 92.

•	27/07/2017.	TALLER	INFANTIL.	Sessió	de	manualitats	
amb escaiola. Parc de la Derrota, de 19.00 a 20.00 ho-
res. Organització conjunta amb el Consell Municipal 
de la Joventut.

•	29/07/2017	–	12/08/2017:	EXPOSICIÓ.	Obres creades 
en el taller de gravat al sucre. Mercat Municipal. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria Sociosanitària.

•	02/09/2017:	II	MARATÓ	DE	FOTOGRAFIA	JOVE.	Museu	
Municipal Antonio Ferri, de 9.00 a 10.30 hores (ins-
cripcions) i de 10.30 a 14.00 hores (realització de les 
fotografies). Organització conjunta amb el Consell Mu-
nicipal de la Joventut.

2. Nits Musicals
Concerts en diversos espais del Barri Medieval.
•	07/07/2017:	CONCERT.	Nit de boleros, a càrrec del grup 

Vila Ensemble de la Societat Musical Vila de Bocai-
rent. Placeta de la Cantereria, 23.00 hores. Organitza-
ció conjunta amb la Societat Musical Vila de Bocairent.

•	21/07/2017:	CONCERT.	Nit de folk rock i cançó, a càrrec 
del grup Gent del Desert. Placeta de Sant Vicent o de 
la Presó, 23.00 hores. Patrocini de la Generalitat Va-
lenciana.

•	04/08/2017:	 CONCERT.	 Nit	 de	 metall,	 a	 càrrec	 de	
l’A.U.M. Brass de l’Associació Unió Musical de Bocai-
rent, amb Àngel Castelló, Jordi Sanjuan, Sergio Silves-
tre, Eduard Gisbert i Abel Mataix. Pouet de Sant Vicent, 
23.00 hores. Organització conjunta amb l’Associació 
Unió Musical de Bocairent.

3. Vesprades de ball
Sessions dirigides de ball als parcs.
•	09/07/2017:	BALL.	Primera	vesprada	de	ball,	dirigida	

per Jesús Condés. Parc del carrer Cervantes, 19.30 ho-
res. Organització conjunta amb l’Associació de Balls de 
Saló de Bocairent.

•	23/07/2017:	 BALL.	 Segona	 vesprada	 de	 ball,	 dirigida	
per Jesús Condés. Parc dels Vilars, 19.30 hores. Orga-
nització conjunta amb l’Associació de Balls de Saló de 
Bocairent.

4. Bibliopiscina
Per tal d’acostar la lectura al major nombre de perso-
nes, entre el 10 de juliol i el 25 d’agost de 2017, la BPM 
Bocairent va oferir el servei de bibliopiscina. Durant 
aquest període, els dilluns, dimecres i divendres (d’11.00 
a 13.00 hores), les instal·lacions de la Piscina Municipal 
van disposar dels serveis següents:
•	Premsa	diària	i	revistes
•	 Lectura	i	préstec	de	llibres
•	Tallers	infantils

5. Lletres al carrer
Activitats d’estiu de la Biblioteca Pública Municipal.
•	24/07/2017	 –	 31/07/2017:	 TALLER	 DE	 NARRACIÓ	

ORAL. A càrrec d’Almudena Francés. Pati de la llar dels 

jubilats, de 19.00 hores a 21.00 hores. Col·laboració de 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai.

•	02/08/2017:	CONTES	A	LA	FRESCA.	A	càrrec	de	nar-
radors locals i d’Almudena Francés. Davant de la font 
d’Ereta de Penya, 21.30 hores (sopar baix braç) i 22.30 
hores (espectacle de contacontes). Organització con-
junta amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida i patrocini del SARC Diputació de València.

•	19/08/2017:	PUNTS	D’INTERCANVI	DE	LLIBRES.	Parcs	
del carrer Dos de Maig i de la Canaleta, mirador de 
la ronda Sud i jardí de la Torre dels Portuguesos, de 
10.00 a 20.00 hores.

•	01/09/2017:	 PRESENTACIÓ.	 Deliri, novel·la de Josep 
Penadés guardonada amb el Premi de Literatura Eròti-
ca de la Vall d’Albaida. Jardí de l’ermita de la Mare de 
Déu d’Agost, 23.00 hores.

6. Bocairent de nit
Rutes temàtiques organitzades conjuntament amb la 
Regidoria de Turisme i la col·laboració de la Generalitat 
Valenciana i l’Associació Serra Mariola.
•	05/08/2017:	VISITA	GUIADA.	El	Bocairent	àrab.
•	12/08/2017:	VISITA	GUIADA.	Les	ermites	del	Barri	Me-

dieval.
•	19/08/2017:	VISITA	GUIADA.	Mites,	llegendes	i	obser-

vació d’estels des del Sant Crist.
•	23/08/2017:	VISITA	GUIADA.	Les	Danses,	indumentària	

i història.

7. Cine d’estiu
Sessions de cine a l’aire lliure.
•	06/08/2017:	PROJECCIÓ.	Pel·lícula	Vuelta a casa de mi 

madre. Parc dels Vilars, 22.30 hores.
•	13/08/2017:	PROJECCIÓ.	Pel·lícula	Es por tu bien. Parc 

dels Vilars, 22.30 hores.

8. Escenari Jove
Propostes musicals dirigides a un públic adolescent i 
jove.
•	11/08/2017:	II	BEKIRENT	RAP.	Concert	de	grups	de	rap.	

Parc de la Derrota, de 21.00 a 2.00 hores. Organització 
conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut.

•	14/08/2017:	I	NIT	DE	MÚSICA	JOVE	EN	VALENCIÀ.	Ac-
tuació dels grups Tesa i Kontaminació Akústika. Zona 
de l’antiga fàbrica de Rasilan, 22.30 hores (sopar baix 
braç) i 24.00 hores (concert). Organització conjunta 
amb el Consell Municipal de la Joventut, col·laboració 
de la Junta de Majorals de Sant Agustí i patrocini de la 
Generalitat Valenciana.
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•	18/08/2017:	PISCINA	MUSICAL.	Sessió	de	bany	ame-
nitzada per DJ Tremor. Piscina Municipal, de 18.00 a 
22.00 hores. Organització conjunta amb el Consell 
Municipal de la Joventut i la Regidoria Ludicoesporti-
va.

•	21/08/2017:	MICRÒFON	OBERT.	Jam session amb mú-
sics i grups locals que vulguen compartir la seua músi-
ca amb el públic. Mirador de la ronda Sud, 20.00 hores. 
Organització conjunta amb el Consell Municipal de la 
Joventut.

9. Xarrades a la Fresca
Cicle de conferències acompanyades d’un sopar poste-
rior.
•	15/08/2017:	XARRADA.	Tots formem part de la família 

del futbol: la mirada d’un àrbitre, a càrrec de Saúl Aís 
Reig. Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores. 
Col·laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la 
casa propietat de María Belda Silvestre.

•	16/08/2017: XARRADA. De trage nacional a trage regio-
nal. Història del trage nacional dels valencians, a càrrec de 
Vicent Ferrandis Mas. Placeta de Sant Vicent o de la Pre-
só, 20.00 hores. Col·laboració de la tasca-cafeteria Rabet 
de Gat i la casa propietat de María Belda Silvestre.

•	17/08/2017:	 XARRADA.	 Com aprofitem els residus? 
Compostatge i biomassa, a càrrec de Carles Fermí Ja-
reño Martí. Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 
hores. Col·laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat 
i la casa propietat de María Belda Silvestre.

10. Sant Agustí de conte
Cicle de contacontes desenvolupat dins de les Festes 
d’Estiu a Sant Agustí.
•	24/08/2017:	CONTACONTES:	Contes de la mar salada, 

a càrrec d’Ana Canet. Plaça Julián Herrero Alexandre, 
20.15 hores. Organització conjunta amb la Junta de 
Majorals de Sant Agustí, el Consell Municipal de la Jo-
ventut i la Regidoria Ludico-esportiva, i patrocini del 
SARC Diputació de València.

•	25/08/2017:	 CONTACONTES:	 Contes per a totes les 
edats, a càrrec del Tio Vicent. Plaça Julián Herrero 
Alexandre, 20.15 hores. Organització conjunta amb la 
Junta de Majorals de Sant Agustí, el Consell Municipal 
de la Joventut i la Regidoria Ludico-esportiva, i patro-
cini del SARC Diputació de València.

•	26/08/2017:	 CONTACONTES:	 Canta, conta i balla, a 
càrrec de Bruixes Maduixes Contacontes. Plaça Julián 
Herrero Alexandre, 20.15 hores. Organització conjunta 
amb la Junta de Majorals de Sant Agustí, el Consell 

Municipal de la Joventut i la Regidoria Ludicoesporti-
va, i patrocini del SARC Diputació de València.

11. Espectacle de cloenda
El 8 de setembre de 2017 (a les 23.00 hores), va tenir lloc 
la cloenda de la segona edició de Refresca’t amb la cultu-
ra. El colofó a la programació cultural d’estiu el va posar 
Xavi Castillo i el seu espectacle News!, que va reunir 945 
persones a la Plaça de Bous.

PROGRAMA D’EXPOSICIONS MUNICIPAL
Una altra de les novetats impulsades en l’últim any va 
ser el Programa d’Exposicions Municipals, amb el qual 
la Regidoria de Cultura pretén oferir, com a mínim, tres 
mostres per any. Aquestes mostres seran de gran format, 
disposaran d’un marc temporal ampli i s’acompanyaran 
de l’edició d’un catàleg. La primera exposició del Progra-
ma va tenir lloc a la sala Joan de Joanes del 7 al 23 de 
juliol de 2017 i, amb el títol Javier Cerdá: 34 anys de pin-
tura, va oferir una retrospectiva d’un dels artistes locals 
més destacats.

9 D’OCTUBRE
La celebració del Dia del Poble Valencià va disposar de 
les cites següents:
•	29/09/2017:	 XARRADA.	 L’infrafinançament dels valen-

cians, a càrrec de Rafael Beneyto (analista financer i 
membre de la comissió d’experts sobre finançament). 
Sala Joan de Joanes, 19.30 hores.

•	29/09/2017	–	09/10/2017:	EXPOSICIÓ. Al Tall: 35 anys 
de música mediterrània des del País Valencià. Sala Joan 
de Joanes. Patrocini del SARC SARC Diputació de Va-
lència.

•	30/09/2017:	 ENTREGA	 DE	 PREMIS.	 II	 Marató	 de	 Fo-
tografia Jove. Mirador de la ronda Sud, 12.30 hores. 
Organització conjunta el Consell Municipal de la Jo-
ventut.

•	01/10/2017:	CONCERT.	XIV Programa d’intercanvis mu-
sicals, a càrrec del Grup de Dolçaines i Tabals el Braçal 
de Banyeres de Mariola i el Grup de Xirimiters i Tabale-
ters l’Aljub de Bocairent. Teatre Avenida, 12.00 hores. 
Organització del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub 
i col·laboració de la Generalitat Valenciana (Institut 
Valencià de Cultura) i l’Ajuntament de Bocairent.

•	02/10/2017:	 PROJECCIÓ.	 Sempre Al Tall, documental 
presentat per Josep Villarrubia. Sala Joan de Joanes, 
19.30 hores. Patrocini del SARC Diputació de València.

•	03/10/2017:	PRESENTACIÓ.	I	Pla	Municipal	de	Joven-
tut. Sala Joan de Joanes, 19.30 hores. Organització 
conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut.

•	04/10/2017:	 PRESENTACIÓ.	 Ciutats lectores, projecte 
municipal per al foment de la lectura. Sala Joan de 
Joanes, 19.30 hores. Organització conjunta amb FULL 
(Fundació pel Llibre i la Lectura) i patrocini de la Dipu-
tació de València.

•	05/10/2017:	 DEGUSTACIÓ.	 Caves valencians, a càrrec 
de Javier Cerdá (www.vinosvalencianos.com). Sala 
Joan de Joanes, 20.00 hores. Col·laboració de Merca-
centro Bocairent.

•	06/10/2017:	CONCERT.	De Bocairent a New Orleans, a 
càrrec d’ACDX Dixie Band. Teatre Avenida, 23.00 hores. 
Organització conjunta amb la Mancomunitat de Muni-
cipis de la Vall d’Albaida i patrocini del SARC Diputació 
de València.
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•	07/10/2017:	 MOCADORADA	 INFANTIL.	 Taller	 per	 a	
les xiquetes i els xiquets. Mercat Municipal, d’11.30 a 
12.30 hores. Organització conjunta amb les regidories 
Sociosanitària i de Joventut.

•	07/10/2017:	ESPAI	DE	POESIA.	Lectura	oberta	de	po-
emes. Casa Rosa, 20.00 hores. Organització de Casa 
Rosa i col·laboració de l’Ajuntament de Bocairent.

•	08/10/2017:	GALA	DELS	PREMIS	9	D’OCTUBRE.	Tea-
tre Avenida, 19.30 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria d’Educació.
- Premis acadèmics: Aitana Vañó Molina, Marta Galbis 

Tormo, Simón Doménech Carpena, Marta Vañó Cala-
tayud i Gerard Ramon Francés Álvarez.

- Premi individual: Carmen Domenech Boscà.
- Premi col·lectiu: Associació Art 92.

•	08/10/2017:	 SOPAR	 DE	 GERMANOR.	 Restaurant	 El	
Cancell, 21.30 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria d’Educació.

•	09/10/2017:	 BON	DIA,	 VALENCIANES	 I	 VALENCIANS!	
Coca i timó per a totes i tots. Plaça de l’Ajuntament, de 
9.00 a 9.30 hores.

•	09/10/2017:	CRIDA	A	LA	FESTA.	A	càrrec	de	la	Societat	
Musical Vila de Bocairent. De la plaça de l’Ajuntament 
parc de la Canaleta, 9.30 hores.

•	09/10/2017:	 HOMENATGE	 ALS	 ESCRIPTORS	 VALEN-
CIANS. Descoberta de la placa dedicada a Joan Valls. 
Parc de la Canaleta, en finalitzar el passacarrer de cri-
da a la festa.

•	09/10/2017:	XOCOLATADA.	Per	a	les	xiquetes	i	els	xi-
quets. Col·legi Lluís Vives, 10.30 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Joventut i col·laboració 
del CEIP Lluís Vives.

•	09/10/2017:	 CERCAVILA.	 A	 càrrec	 del	 Grup	 de	 Xiri-
miters i Tabaleters l’Aljub. Del col·legi a la plaça de 
l’Ajuntament, 11.30 hores.

•	09/10/2017:	GLOBOTADA.	Placeta	Joan	de	Joanes,	en	
arribar la cercavila a aquest punt de l’itinerari. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria de Joventut.

•	09/10/2017:	 ESPAI	 INFANTIL.	 Inflables	 per	 a	 les	 xi-
quetes i els xiquets. Plaça de l’Ajuntament, de 12.00 
a 14.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria 
de Joventut.

•	09/10/2017:	RASPALL.	Partida	dels	equips	locals.	Car-
rer Azorín, 16.30 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria Ludicoesportiva.

TARDOR DOCUMENTAL
Amb la primera edició de Tardor documental es va ge-
nerar un cicle de projeccions audiovisuals que ens va 
convocar	 a	 reflexionar	 sobre	 temes	 diferents.	 En	 cada	

sessió, la visualització del documental va estar acompa-
nyada d’una presentació prèvia i d’un col·loqui posterior.
•	15/09/2017:	PROJECCIÓ.	Peset, l’home bo. Metge, rector 

i republicà, documental de Matilde Alcaraz i de Santi 
Hernández. Sala Joan de Joanes, 19.30 hores. Patrocini 
del SARC Diputació de València.

•	02/10/2017:	 PROJECCIÓ.	 Sempre Al Tall, documental 
presentat per Josep Villarrubia. Sala Joan de Joanes, 
19.30 hores. Patrocini del SARC Diputació de València.

•	10/11/2017:	PROJECCIÓ.	Fills del silenci. L’impacte del 
franquisme en la societat valenciana, documental dirigit 
per Rosa Brines. Sala Joan de Joanes, 19.30 hores. Pa-
trocini del Diputació de València (Delegació de Memò-
ria Històrica).

INICIATIVES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Al si de la BPM Bocairent, la Regidoria de Cultura desen-
volupa tres programacions estables: Divendres de biblio-
teca, Lletres al carrer i Viu la biblio!. Les dades relaciona-
des amb aquestes propostes les podeu trobar, juntament 
amb la resta d’informació relacionada amb l’agència 
local de lectura, en l’apartat elaborat per la Biblioteca 
Pública Municipal.

ACTIVITATS DE CARÀCTER 
PUNTUAL
Al llarg de l’any, l’àrea cultural de l’Ajuntament també 
impulsa activitats de caràcter puntual. Aquestes no es 
vinculen a cap programació en concret i, en conseqüèn-
cia, no tenen un marc temporal definit. No obstant això, 
ajuden a mantenir viva l’agenda cultural mes a mes. En-
tre el novembre de 2016 i l’octubre de 2017 van ser les 
següents:
•	05/11/2016:	CONCERT. Una volta pel món amb la per-

cussió, a càrrec de Jordi Sempere (percussió), Belén 
Domenech (piano), Adrià Sempere (audiovisuals) i la 
col·laboració de percussionistes d’entitats musicals de 
Bocairent. Teatre Avenida, 19.30 hores

•	13/11/2016:	TITELLES.	Pendiente de un hilo, a càrrec 
de Pelele Marionettes. Teatre Avenida, 17.30 hores. 
Organització conjunta amb la Mancomunitat de Mu-
nicipis de la Vall d’Albaida. (Mostra Internacional de 
Titelles)

•	21/11/2016	–	27/11/2016:	EXPOSICIÓ.	Obres	del	XV	
Concurs de Pintura Joan de Joanes. Sala Joan de Jo-
anes. Organització conjunta amb l’Associació Art 92 
i patrocini conjunt amb Helioprint S. L. i Inelbo S. A. 
(Eiffage Energia).

•	02/12/2016	 –	 18/12/2016:	 INAUGURACIÓ.	 Cartogra-
fia valenciana. Viatge cartogràfic a través dels nostres 
mapes: del segle XVI al XIX, a càrrec de la Fundació 
Giménez Lorente. Sala Joan de Joanes. Orgnanització 
conjunta	amb	la	Universitat	Politècnica	de	València	–	
Campus d’Alcoi.

•	27/12/2016	–	27/01/2017:	 SALA	D’ESTUDI	 EN	PERÍ-
ODE D’EXÀMENS. Biblioteca Pública Municipal; de di-
lluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 
hores, i dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Joventut.
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•	30/12/2016:	 CONCERT.	 Ja ve Nadal!, a càrrec de Pep 
Gimeno “Botifarra” i la col·laboració especial de Toni 
Navarro. Teatre Avenida, 20.00 hores. Organització 
conjunta amb AFAB Bocairent i la Regidoria Sociosa-
nitària. (Concert commemoratiu del 15é aniversari de 
l’associació AFAB)

•	02/01/2017	 –	 15/01/2017:	 EXPOSICIÓ. Els nostres 
monstres. Una visió del patrimoni oral valencià, d’Andana 
Editorial. Sala Joan de Joanes. Col·laboració d’Andana 
Editorial.

•	11/02/2017	–	26/02/2017:	INAUGURACIÓ.	La col·lecció 
cartellista sobre el Tractat d’Almisrà, exposició a càrrec 
de l’Associació Cultural del Tractat d’Almisrà. Sala Joan 
de Joanes. Organització conjunta amb l’Associació Cul-
tural del Tractat d’Almisrà.

•	18/02/2017:	VESPRADA	DE	CINE.	Projecció	d’Ice Age 5: 
el gran cataclismo i de Cien años de perdón. Centre d’In-
terpretació Turística de Bocairent i la Serra de Mariola, 
17.30 hores (sessió infantil) i 19.30 hores (sessió jove). 
Organització conjunta amb la Regidoria de Joventut.

•	12/03/2017:	ESPECTACLE	MUSICOTEATRAL	INFANTIL.	
La Queboqueseria, a càrrec de Rodamons Teatre. Teatre 
Avenida, 18.00 hores. Patrocini de la Generalitat Va-
lenciana.

•	25/03/2017	–	25/04/2017:	CONCURS.	IX	Concurs	Lite-
rari de Cal·ligrames. Col·laboració del CEIP Lluís Vives 
i de l’IES Bocairent.

•	25/03/2017	 –	 25/04/2017:	 CONCURS.	 V	 Concurs	 de	
Poemes Objecte. Organització conjunta amb l’IES Bo-
cairent.

•	25/03/2017	 –	 30/04/2017:	 EXPOSICIÓ.	 Fotoibers, a 
càrrec del Museu de Prehistòria de València. Sala Joan 
de Joanes. Organització conjunta amb el Museu de 
Prehistòria de València.

•	24/04/2017	–	28/04/2017:	EXPOSICIÓ.	Vida i obra de 
Sor Isabel de Villena, a càrrec de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua. Institut de Secundària. Col·laboració de 
l’IES Bocairent.

•	29/05/2017	–	14/07/2017:	SALA	D’ESTUDI	EN	PERÍO-
DE D’EXÀMENS. Biblioteca Pública Municipal; de di-
lluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 
hores, i dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Joventut.

•	16/06/2017:	ACTE	DE	PRESENTACIÓ.	XXV	Trobada	de	
Corals de la Vall d’Albaida. Sala Joan de Joanes, 22.30 
hores. Organització conjunta amb l’Agrupació Coral de 
Bocairent i col·laboració de la Mancomunitat de Muni-
cipis de la Vall d’Albaida.

•	17/06/2017	 –	 02/07/2017:	 INAUGURACIÓ.	 Fotografía 
estenopeica del monasterio de Simat, a càrrec del Foto 
Club Valencia. Organització conjunta amb el Foto Club 
Valencia i l’Associació Art 92.

•	30/06/2017:	PRESENTACIÓ.	Diània terra nostra, publi-
cació de Just I. Sellés. Placeta del Lleó Ibèric, 21.30 
hores. Organització conjunta amb Just I. Sellés.

•	01/07/2017:	XXV	TROBADA	DE	CORALS	DE	LA	VALL	
D’ALBAIDA. Plaça de Bous, 19.30 hores. Organització 
conjunta amb l’Agrupació Coral de Bocairent i col-
laboració de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida.

•	20/09/2017	–	20/10/2017:	CONCURS.	I	Concurs	de	mi-
crorelats “Bibliocontes”.

•	20/09/2017	–	20/10/2017:	CONCURS.	II	Concurs	d’es-
lògans per al foment de la lectura.

•	13/10/2017	 –	 01/11/2017:	 EXPOSICIÓ.	 Maquetes 
tèxtils, a càrrec de Rafael Puerto Guaita. Sala Joan 
de Joanes. Organització conjunta amb Rafael Puerto 
Guaita.

La celebració, l’any 2016, del vint-i-cinqué aniversari de 
la inauguració de la Biblioteca Pública Municipal va su-
posar un punt d’inflexió en relació amb les iniciatives 
desenvolupades per l’agència de lectura. Per tant, l’any 
2017, va estar orientat fonamentalment a consolidar les 
línies d’actuació que es van posar en marxa arran de 
l’aniversari:

•	Millorar	 l’atenció	al	públic,	amb	ampliació	d’horaris	 i	
serveis.

•	Editar	material	 informatiu	 per	 a	 difondre	 l’actualitat	
de la Biblioteca, amb la publicació del butlletí Inter-
lletra, punts de llibres, cartelleria pròpia, etc.

•	Mantenir	una	programació	regular	al	llarg	de	tot	l’any,	
amb les convocatòries de:
- Divendres de biblioteca: una cita mensual, excepte a 

l’estiu i a l’octubre, quan tenen lloc les altres dues 
programacions. Aquestes activitats es desenvolupen 
a les instal·lacions de l’agència de lectura i oferei-
xen formats diferents: presentacions, tertúlies, con-
tacontes, exposicions, etc.

- Lletres al carrer: activitats que la BPM Bocairent or-
ganitza dins de la programació Refresca’t amb la cul-

tura. Tenen lloc a l’estiu (juliol, agost i setembre) i es 
desenvolupen fora de les instal·lacions de la Biblio-
teca.

- Viu la biblio!: la celebració del Dia Internacional de 
la Biblioteca, 24 d’octubre, genera un seguit d’activi-
tats que, d’alguna manera, es poden considerar com 
la festa de la Biblioteca.

HORARIS d’atenció al públic

Horari ordinari: en 2017 es va ampliar al dimecres de ves-
prada, de manera que la Biblioteca ja obri totes les ves-
prades i tres matins. En conseqüència, l’horari ordinari 
és: dilluns, dimecres i divendres, de 10.30 a 12.30 hores 
i de 16.30 a 20.00 hores; dimarts i dijous, de 16.30 a 
20.00 hores.
Horari d’estiu:
•	Horari	de	juliol:	de	dilluns	a	divendres,	de	9.00	a	13.00	

hores i de 16.30 a 20.00 hores.
•	Horari	d’agost:	de	dilluns	a	divendres,	de	9.00	a	13.00	

hores.
Horari extraordinari de la sala d’estudi durant els pe-
ríodes d’exàmens: de dilluns a divendres, de 9.00 a 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
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14.00 hores i de 16.00 a 22.00 hores; dissabtes, de 9.00 
a 14.00 hores. Aquest horari va tenir lloc en les dates 
següents:
•	Del	27	de	desembre	de	2016	al	27	de	gener	de	2017.
•	Del	29	de	maig	de	2017	al	14	de	juliol	de	2017.

INTERLLETRA. Butlletí informatiu de la Biblio-
teca i l’Arxiu de Bocairent

Els quatre números editats durant el 2017 van mantenir 
el disseny inicial d’Interlletra; per tant, van estructurar la 
informació de la manera següent: ressenya de les inici-
atives del trimestre anterior en la portada; les seccions 
«Les novetats de la Biblioteca», «La recomanació» i «El 
nom propi» en les pàgines interiors, i «El document des-
tacat de l’Arxiu» i l’agenda d’activitats en la contrapor-
tada.

Interlletra 5	(gener	–	març	de	2017):
- «La recomanació»: escrita per Josep Calatayud Be-

neyto (president de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Al-
baida).

-	 «El	nom	propi»:	Miguel	Hernández	(1910	–	1942).
- «El document destacat de l’Arxiu»: Ordenanzas de San 

Phelipe (1750).
Interlletra 6	(abril	–	juny	de	2017):
- «La recomanació»: escrita per Blas Silvestre Navarro 

(sacerdot).
-	 «El	nom	propi»:	Virginia	Woolf	(1882	–	1941).
- «El document destacat de l’Arxiu»: Procés judicial pel 

robatori de l’església de Bocairent (1787), article escrit 
per	Xavier	Úbeda	i	Revert	(historiador).

Interlletra 7 (juliol	–	setembre	de	2017):
- «La recomanació»: escrita per Toni Gisbert Solbes (tèc-

nic municipal de Joventut).
-	 «El	nom	propi»:	Joan	Fuster	(1922	–	1992).
- «El document destacat de l’Arxiu»: documents restau-

rats de l’Arxiu Municipal.
Interlletra 8	(octubre	–	desembre	de	2017):

- «La recomanació»: escrita per Gloria Tortosa Martínez 
(becària del programa “La Dipu et beca” 2017).

-	 «El	nom	propi»:	Michel	de	Montaigne	(1533	–	1592).
- «El document destacat de l’Arxiu»: Procés criminal 

d’acusació per Pasqual Bandet, procurador fiscal de Sa 
Majestat (1596).

ACTIVITATS

Entre novembre de 2016 i octubre de 2017, van tenir lloc 
les activitats que es detallen a continuació.
•	18/11/2016:	LECTURA	PÚBLICA.	Tirant lo Blanc, a càr-

rec de l’alumnat del CEIP Lluís Vives. Biblioteca Pública 
Municipal, 18.00 hores. Organització conjunta amb el 
CEIP Lluís Vives. (Programació Divendres de biblioteca)

•	16/12/2016:	PRESENTACIÓ.	Els noms dels éssers natu-
rals. Recerques etnobiològiques a la Vall d’Albaida, a càr-
rec de Josep E. Oltra, J. Daniel Durà i Antoni Conca. Bi-
blioteca Pública Municipal, 20.00 hores. Organització 
conjunta amb l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida 
(IEVA). (Programació Divendres de biblioteca)

•	22/12/2016	 –	 05/01/2016:	 SORTEIG.	 Cistella	 de	 lli-
bres entre els usuaris de la Biblioteca. Biblioteca Pú-
blica Municipal.

•	13/01/2017:	 TALLER	 INFANTIL.	 Al	 voltant	 de	 l’expo-
sició Els nostres monstres. Una visió del patrimoni oral 
valencià, d’Andana Editorial. Biblioteca Pública Muni-
cipal, 18.00 hores. Col·laboració d’Andana Editorial. 
(Programació Divendres de biblioteca)

•	24/02/2017:	PRESENTACIÓ.	La barraca, de Vicent Blas-
co Ibáñez, a càrrec de Vicent Satorres Calabuig (tra-
ductor de l’obra al valencià). Biblioteca Pública Munici-
pal, 20.00 hores. (Programació Divendres de biblioteca)

•	03/03/2017:	 TERTÚLIA	 LITERÀRIA.	 Entre	 lectores	 i	
lectors de la novel·la Mi recuerdo es más fuerte que tu 
olvido, de Paloma Sánchez-Garnica. Biblioteca Pública 
Municipal, 17.30 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria d’Igualtat. (Programació Divendres de biblio-
teca)
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•	31/03/2017:	XARRADA.	Lectura y mirada, a càrrec de 
Miguel Calatayud (Premi Nacional d’Il·lustració). Bi-
blioteca Pública Municipal, 20.00 hores. (Programació 
Abril, el mes de les paraules)

•	08/04/2017:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Mirador de la ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores. 
Col·laboració del Centre d’Informació Juvenil. (Progra-
mació Abril, el mes de les paraules)

•	21/04/2017:	CONTACONTES.	Això va ser i era, a càrrec 
d’Almudena Francés. Biblioteca Pública Municipal, de 
17.30 hores. (Programacions Divendres de biblioteca i 
Abril, el mes de les paraules)

•	22/04/2017:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Col-
laboració del Centre d’Informació Juvenil. (Programa-
ció Abril, el mes de les paraules)

•	29/04/2017	–	30/04/2017:	X	FIRA	DEL	LLIBRE.	Plaça	
de l’Ajuntament, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 
hores (dissabte) i de 10.00 a 14.00 hores (diumenge). 
(Programació Abril, el mes de les paraules)

•	26/05/2017.	PRESENTACIÓ.	La Maledicció dels Bellvís, 
a càrrec de Noèlia Vidal. Biblioteca Pública Municipal, 
20.00 hores. (Programació Divendres de biblioteca)

•	23/06/2017:	PRESENTACIÓ.	Documents	restaurats	de	
l’Arxiu Municipal Biblioteca Pública Municipal, 19.30 
hores. (Programació Divendres de biblioteca)

•	10/07/2017	 –	 25/08/2017:	 BIBLIOPISCINA.	 Espai	 de	
lectura i tallers infantils. Piscina Municipal; dilluns, 
dimecres i divendres, d’11.00 a 13.00 hores. Col-
laboració de la Diputació de València.

•	24/07/2017	 –	 31/07/2017:	 TALLER	 DE	 NARRACIÓ	
ORAL. A càrrec d’Almudena Francés. Pati de la llar dels 
jubilats, de 19.00 hores a 21.00 hores. Col·laboració de 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai. (Pro-
gramació Lletres al carrer)

•	02/08/2017:	CONTES	A	LA	FRESCA.	A	càrrec	de	nar-
radors locals i d’Almudena Francés. Davant de la font 
d’Ereta de Penya, 21.30 hores (sopar baix braç) i 22.30 
hores (espectacle de contacontes). Organització con-
junta amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida i patrocini del SARC Diputació de València. 
(Programació Lletres al carrer)

•	19/08/2017:	PUNTS	D’INTERCANVI	DE	LLIBRES.	Parcs	
del carrer Dos de Maig i de la Canaleta, mirador de 
la ronda Sud i jardí de la Torre dels Portuguesos, de 
10.00 a 20.00 hores. (Programació Lletres al carrer)

•	01/09/2017:	 PRESENTACIÓ.	 Deliri, novel·la de Josep 
Penadés guardonada amb el Premi de Literatura Erò-
tica de la Vall d’Albaida. Jardí de l’ermita de la Mare 
de Déu d’Agost, 23.00 hores. (Programació Lletres al 
carrer)

•	20/09/2017	 –	 20/10/2017:	 PRESENTACIÓ	 DE	 TRE-
BALLS. I Concurs de microrelats “Bibliocontes”.

•	20/09/2017	 –	 20/10/2017:	 PRESENTACIÓ	 DE	 TRE-
BALLS. II Concurs d’eslògans per al foment de la lec-
tura.

•	21/10/2017:	TALLER	INFANTIL.	Decoració	de	la	Bibli-
oteca entre totes i tots. Biblioteca Pública Municipal, 
d’11.00 a 12.30 hores. (Programació Viu la biblio!)

•	23/10/2017:	CONTACONTES.	Contes de bressol, a càr-
rec d’Ana Canet. Biblioteca Pública Municipal, 17.30 
hores. (Programació Viu la biblio! )

•	23/10/2017	 –	 27/10/2017:	 VOTACIÓ.	 Proposta	 gua-
nyadora del II Concurs d’eslògans per al foment de la 

lectura i del I Concurs de microrelats “Bibliocontes”. 
Biblioteca Pública Municipal, en horari d’atenció al pú-
blic. (Programació Viu la biblio! )

•	24/10/2017:	 TERTÚLIA.	 30 mujeres fascinantes de la 
historia de Valencia, amb l’assistència de les autores 
del llibre. Biblioteca Pública Municipal, 19.00 hores. 
(Programació Viu la biblio! )

•	25/10/2017:	TALLER.	Creació	literària	de	contes,	a	càr-
rec de Clarió Recursos Lúdico-educatius. Biblioteca de 
l’IES Bocairent, de 13.00 a 15.00 hores. Organització 
conjunta amb l’IES Bocairent. (Programació Viu la bi-
blio!)

•	26/10/2017:	INTERCANVI	SOLIDARI.	Porta	un	aliment	
(llet, oli, galetes, cereals o cacau soluble) i agafa un 
llibre. Biblioteca Pública Municipal, de 17.00 a 20.00 
hores. Organització conjunta amb Cáritas Parroquial 
de Bocairent. (Programació Viu la biblio!)

•	28/10/2017:	CLOENDA.	Reconeixement	a	les	persones	
més lectores de la Biblioteca i lliurament de premis a 
les persones guanyadores del concurs d’eslògans i de 
micro-relats. Biblioteca Pública Municipal, 12.00 ho-
res. (Programació Viu la biblio! )

•	04/11/2017:	 PRESENTACIÓ.	Això era i no era un lleó. 
Antologia de relats inspirats en la figura del lleó ibèric 
de Bocairent. Biblioteca Pública Municipal, 19.30 hores. 
(Programació Viu la biblio!)

VISITES

La col·laboració entre la Biblioteca Pública Municipal i 
els centres escolars es concreta, entre altres accions, en 
la visita de l’alumnat a les instal·lacions de la BPM Bo-
cairent. Durant l’any 2017, aquestes es van dur a terme 
entre els mesos de març i maig, període temporal en què 
es van programar visites per a l’Escola Infantil Municipal 
i per al CEIP Lluís Vives, amb sessions per a xiquetes i 
xiquets d’educació infantil (5 anys) i d’educació primària 
(de 1r a 6é curs). En cada cas, la bibliotecària va elaborar 
material específic i va treballar amb l’alumnat contin-
guts apropiats a l’edat.

Dades estadístiques
Es recullen les dades vinculades al període comprés en-
tre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

•	Usuaris	Internet:	254.
•	Consultes	bibliotecàries:	816.
•	Usuaris	de	la	Biblioteca:	5188.

- Homes: 1209.
- Dones: 2090.
- Xiquets: 917.
- Xiquetes: 972.

•	Nombre	total	de	préstecs:	3731.
- Valencià: 983.
- Castellà: 2727.
- Anglés: 21.

•	Nous	lectors:	50.
•	Nombre	total	de	lectors:	2106.
•	Adquisicions	i	donacions	noves,	ja	catalogades:	555.
•	Bibliopiscina:

- Préstecs: 94.
- Participants en els tallers infantils: 162.
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REGIDORIA DE JOVENTUT
Els òrgans que impulsen i coordinen les accions locals 
en matèria de Joventut són el Consell Municipal de la 
Joventut, la Regidoria de Joventut i el Centre d’Informa-
ció Juvenil. Durant l’any 2017, aquestes tres instàncies 
van impulsar la redacció del I Pla Municipal de la Joven-
tut, que s’implementarà durant el període 2018-2019 
i que preveu línies d’actuació en matèria d’educació i 
formació, ocupació i activitat emprenedora, emancipa-
ció, salut i benestar, oferta d’oci, voluntariat, igualtat i 
participació.

En paral·lel a l’elaboració del Pla, es van dur a terme un 
seguit de programacions i activitats dirigides a les tres 
franges amb què treballen els agents locals vinculats a 
les polítiques de Joventut: infants (fins a 11 anys), ado-
lescents (entre 12 i 16 anys) i joves (més de 16 anys). A 
continuació, es detallen les iniciatives desenvolupades 
entre novembre de 2016 i octubre de 2017.

Consell Municipal de la Joventut
En l’actualitat, el Consell està integrat per dotze col-
lectius locals més els responsables municipals en ma-
tèria de Joventut. Les convocatòries d’aquest òrgan de 
participació serveixen per a definir les programacions 
juvenils que es desenvolupen al llarg de l’any i per a 
fixar àmbits estratègics de treball, com ara la redacció 
i implementació del I Pla Municipal de Joventut. En el 
període que abraça la present memòria, el Consell Muni-
cipal de la Joventut es va reunir en quatre ocasions:
•	03/12/2016
•	25/02/2017
•	03/06/2017
•	30/09/2017

Nadal Jove
La programació d’oci vinculada al període de Nadal va 
tenir lloc entre el 17 de desembre de 2016 i el 5 de gener 
de 2017 amb les cites següents:

•	17/12/2016:	TALLER.	Treballs	manuals	de	Nadal.	Mer-
cat Municipal, d’11.00 a 12.30 hores. Organització con-
junta amb la Regidoria Sociosanitària. [Per a infants]

•	23/12/2016:	CONCERT.	A	càrrec	d’Andreu	Valor.	Casa	
de la Joventut, a les 20.30 hores. Organització conjun-
ta amb la Regidoria de Cultura. [Per a adolescents i 
joves]

•	26/12/2016:	 VIATGE	A	 EXPOJOVE.	 Eixida:	 9.30	 hores	
(des del CEIP Lluís Vives). Tornada: 18.00 aprox. [Per a 
infants i adolescents]

•	27/12/2016:	COMPETICIONS.	Bàdminton,	ping-pong	i	
voleibol. IES Bocairent (gimnàs), de 17.30 a 19.30 ho-
res. [Per a adolescents i joves]

•	28/12/2016:	 TALLER	DE	DOLÇOS.	 Galetes.	 Tasca-ca-
feteria Rabet de Gat, de 17.30 a 18.00 hores. [Per a 
infants]

•	28/12/2016:	 TALLER	 DE	 DOLÇOS.	 Cupcakes. Tasca-
cafeteria Rabet de Gat, de 18.30 a 20.00 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	29/12/2016:	 TALLER.	 Iniciació	 a	 la	 fotografia.	 Sala	
Joan de Joanes, de 17.00 a 20.00 hores. [Per a adoles-
cents i joves]

•	30/12/2016:	 CINEMA.	Buscando a Dory, projecció 3D. 
Centre d’Interpretació Turística de Bocairent i la Serra 
Mariola, a les 17.00 hores. [Per a infants]

•	31/12/2016:	 L’HOME	DELS	NASSOS.	 Taller	 i	 cercavi-
la per a buscar l’home que té tants nassos com dies 
queden a l’any. Sala Joan de Joanes (taller) i cercavila 
fins a la plaça de l’Ajuntament, a les 11.00 hores. Col-
laboració del Casal Jaume I de la Vall d’Albaida, de la 
Coordinadora	de	la	Vall	d’Albaida	per	la	Defensa	i	Ús	
del Valencià, del Grup de Teatre l’Arcà i del Grup de 
Xirimiters i Tabaleters l’Aljub. [Per a infants]

•	31/12/2016:	 CAMPANADES	 A	 LA	 PLAÇA.	 Animació	
musical per a celebrar l’any nou. Plaça de l’Ajunta-
ment, de 23.00 a 1.30 hores. [Per a adolescents i joves]

•	02/01/2017:	ANIMACIÓ.	Mariall l’espantall, a partir dels 
personatges de La Maria no té por i Els amics del Butoni. 
Sala Joan de Joanes, a les 17.00 hores. [Per a infants]

•	03/01/2017:	COMPETICIONS.	Billar,	 futbolí	 i	videojoc	
FIFA. Bar de la Joventut, de 17.30 a 19.30 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	04/01/2017:	CINEMA.	Ninja Turtles. Fuera de las som-
bras, projecció 3D. Centre d’Interpretació Turística de 
Bocairent i la Serra Mariola, a les 17.00 hores. [Per a 
infants]

•	04/01/2017:	CINEMA.	Cien años de perdón. Centre d’In-
terpretació Turística de Bocairent i la Serra Mariola, a 
les 19.15 hores. [Per a adolescents i joves]

•	05/01/2017:	BENVINGUT,	2017!	Festa	de	benvinguda	
a l’any nou amb inflables i tallers. IES Bocairent (gim-
nàs), de 10.30 a 13.30 hores. Col·laboració de l’Associ-
ació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai, l’IES Bo-
cairent i els Juniors Sant Blai Bocairent. [Per a infants]

Futur Jove
Aquesta proposta està orientada a la franja de joves i 

pretén oferir eines de caràcter formatiu a les persones 
majors de 16 anys.

•	27/12/2016:	TALLER	AMB	DINÀMIQUES	GRUPALS. Si-
gues creatiu i supera les teues barreres, impartit per Mª 
José Molina. Sala Joan de Joanes, de 12.00 a 13.30 ho-
res.

•	28/12/2016:	PUNT	D’INFORMACIÓ.	Programes	forma-
tius i recursos d’orientació laboral. Sala Joan de Joa-
nes, de 12.00 a 13.30 hores.

•	29/12/2016:	 TALLER	 AMB	 DINÀMIQUES	 GRUPALS.	
Com et perceben els altres? Habilitats de comunicació, 
impartit per Mª José Molina. Sala Joan de Joanes, de 
12.00 a 13.30 hores.

Pasqua Jove
La segona programació d’oci de l’any 2017 va tenir lloc 
entre el 18 i el 24 d’abril. Pasqua Jove va incloure aques-
tes propostes:
•	18/04/2017:	 ESCACS.	 Vine	 a	 jugar	 a	 cavall.	 Mirador	

de la Ronda Sud, de 17.30 a 19.00 hores. Organització 
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conjunta amb el Club d’Escacs de Bocairent. [Per a in-
fants]

•	18/04/2017:	 TALLER.	 Crea-motion:	 aprén	 a	 fer	 pel-
lícules amb la tècnica d’animació stop-motion. Sala 
Joan de Joanes, de 19.00 a 21.00 hores. [Per a adoles-
cents i joves]

•	19/04/2017:	TALLER.	Dolços	amb	xocolate.	Bar	de	la	
Joventut, de 17.30 a 19.00 hores. [Per a infants]

•	19/04/2017:	TALLER.	Dolços	amb	xocolate.	Bar	de	la	
Joventut, de 19.15 a 20.45 hores. [Per a adolescents i 
joves]

•	20/04/2017:	TALLER	PATINATGE.	Vine	a	divertir-te	ju-
gant. Parc dels Vilars, de 17.30 a 19.00 hores. [Per a 
infants]

•	21/04/2017:	CONTACONTES.	Això va ser i era. Biblio-
teca Pública Municipal, a les 17.30 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Cultura. [Per a infants]

•	21/04/2017:	CONCERT.	Actuació	del	grup	Karma. Bar 
de la Joventut, a les 20.00 hores. [Per a adolescents i 
joves]

•	21/04/2017:	SOPAR	JOVE.	En	acabar	el	concert,	sopem	
baix	braç!	Bar	de	la	Joventut,	a	les	21.30	hores.	[Per	a	
adolescents i joves]

•	22/04/2017:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Or-
ganització conjunta amb la Regidoria de Cultura. [Per 
a infants]

•	22/04/2017:	PAINTBALL.	Càmping	Mariola,	a	les	17.30	
hores. [Per a adolescents i joves]

•	23/04/2017:	EIXIDA	EN	BICICLETA.	Excursió	a	l’ermita	
de la Mare de Déu de la Llum (Alfafara). Aparcament 
de l’hotel L’Estació, 9.00 hores. Col·laboració del Club 
Ciclista de Bocairent. [Per a infants i adolescents]

•	23/04/2017:	 CINEMA.	 Vaiana, projecció 3D. Centre 
d’Interpretació Turística de Bocairent i la Serra Mari-
ola, a les 17.00 hores. [Per a infants]

•	23/04/2017:	CINEMA.	Tarde para la ira. Centre d’Inter-
pretació Turística de Bocairent i la Serra Mariola, a les 
19.15 hores. [Per a joves]

•	24/04/2017:	 GIMCANA	 D’ORIENTACIÓ	 I	 AVENTURA.	
Placeta Sant Vicent, d’11.00 a 13.00 hores. [Per a in-
fants]

Estiu Jove
Entre el 4 de juliol i el 8 de setembre de 2017, es va de-
senvolupar la programació juvenil d’estiu, que va estar 
formada de les cites següents:

•	04/07/2017:	 VESPRADA	 D’OCI	 ESPORTIU.	 Sessió	 de	
fanky i hip-hop. Parc de l’Estació, de 19.00 a 20.00 ho-
res. [Per a adolescents i joves]

•	06/07/2017:	DIJOUS	 INFANTILS.	Sessió	de	patinatge.	
Parc dels Vilars, de 19.00 a 20.00 hores. [Per a infants]

•	10/07/2017	 –	 25/08/2017:	 BIBLIOPISCINA.	 Espai	 de	
lectura i tallers infantils. Piscina Municipal; dilluns, 
dimecres i divendres, d’11.00 a 13.00 hores. Organit-
zació conjunta amb la Regidoria de Cultura (Biblioteca 
Pública Municipal) i col·laboració de la Diputació de 
València. [Per a infants]

•	11/07/2017:	 VESPRADA	 D’OCI	 ESPORTIU.	 Sessió	 de	
txikung. Parc de l’Estació, 19.00 a 20.00 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	12/07/2017	–	26/07/2017:	TÀNDEM	LINGÜÍSTIC.	Pare-
lles per a conversar un o diversos idiomes. Dimecres. 

Bar de la Joventut, de 19.00 a 20.00 hores. [Per a ado-
lescents i joves]

•	13/07/2017:	DIJOUS	INFANTILS.	Sessió	manualitats	en	
fang. Placeta Lleó Ibèric, de 19.00 a 20.00 hores. [Per 
a infants]

•	15/07/2017:	TREKKING	AQÜATIC.	Itinerari	pel	riu	Cla-
riano. Aparcament del Pou Clar, de 10.00 a 14.00 ho-
res. [Per a adolescents i joves]

•	18/07/2017:	VESPRADA	D’OCI	ESPORTIU.	Sessió	d’ae-
ròbic. Parc de l’Estació, de 19.00 a 20.00 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	19/07/2017:	TALLER	DE	CUINA.	Centres	de	fruites.	Bar	
de la Joventut, de 18.30 a 20.00 hores. Patrocini del 
SARC Diputació de València. [Per a joves]

•	20/07/2017:	 DIJOUS	 INFANTILS.	 Circuit	 de	 bicis	 bo-
ges. Carrer Diputació, de 19.00 a 20.30 hores. [Per a 
infants]

•	22/07/2017:	AUTOBÚS.	Correfocs	i	revetla	de	Banye-
res de Mariola. Anada: 22.30 hores (des de la Batalla 
de Lepanto). Tornada: 5.00 hores. [Per a adolescents i 
joves]

•	25/07/2017:	 VESPRADA	 D’OCI	 ESPORTIU.	 Sessió	 de	
ioga. Parc de l’Estació, de 19.00 a 20.00 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	27/07/2017:	DIJOUS	INFANTILS.	Sessió	de	manualitats	
amb escaiola. Parc de la Derrota, de 19.00 a 20.30 ho-
res. [Per a infants]

•	31/07/2017:	TALLER	DE	DANSA	ORIENTA.	Placeta	Sant	
Vicent o de la Presó, de 19.30 a 20.30 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	01/08/2017:	 VESPRADA	 D’OCI	 ESPORTIU.	 Sessió	 de	
zumba. Parc de l’Estació, de 19.00 a 20.00 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	01/08/2017	–	31/08/2017:	MOSSET	 JOVE.	 Premi	 es-
pecial per a joves de 18 a 35 anys en la ruta de tapes 
Mosset de plaer. Organització conjunta amb la Regido-
ria de Turisme. [Per a joves]

•	02/08/2017:	 TALLER	 DE	 DANSA	 ORIENTA.	 Placeta	
Sant Vicent o de la Presó, de 19.30 a 20.30 hores. [Per 
a adolescents i joves]

•	03/08/2017:	PISCIVESPRADA	DIVERTIDA.	Jocs	amb	ai-
gua. Piscina Municipal, d’18.00 a 19.30 hores. [Per a 
infants]

•	05/08/2017:	TREKKING	AQÜATIC.	Itinerari	pel	riu	Cla-
riano. Aparcament del Pou Clar, de 10.00 a 14.00 ho-
res. [Per a adolescents i joves]

•	05/08/2017:	 AUTOBÚS.	 Revetla	 d’Alfafara.	 Anada:	
23.30 i 0.30 hores (des de la ronda Sud). Tornada: 4.00 
i 5.00 hores. [Per a adolescents i joves]

•	06/08/2017:	 CINE	D’ESTIU.	 Projecció	 de	 la	 pel·lícula	
Vuelta a casa de mi madre. Parc dels Vilars, a les 22.30 
hores. Organització conjunta amb la Regidoria de Cul-
tura. [Per a infants, adolescents i joves]

•	07/08/2017:	I	TORNEIG	DE	LA	FALLERA	CALAVERA.	El	
joc de cartes valencià. Piscina Municipal, de 17.00 a 
20.00 hores. [Per a adolescents i joves]

•	08/08/2017:	VESPRADA	D’OCI	ESPORTIU. Pool Party: 
Sport, Music and food. Piscina Municipal, de 19.00 a 
22.30 hores. Organitzada conjunta amb les regidori-
es Ludicoesportiva i de Turisme i la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall d’Albaida. [Per a adolescents i jo-
ves]
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•	10/08/2017:	 PISCIVESPRADA	 DIVERTIDA.	 Inflables	
aquàtics. Piscina Municipal, d’17.00 a 20.00 hores. [Per 
a infants i adolescents]

•	11/08/2017:	 II	 BEKIRENT	 RAP.	 Concert	 de	 grups	 de	
rap. Parc de la Derrota, de 21.00 a 2.00 hores. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria de Cultura. [Per a 
adolescents i joves]

•	13/08/2017:	 CINE	D’ESTIU.	 Projecció	 de	 la	 pel·lícula	
Es por tu bien. Parc dels Vilars, a les 22.30 hores. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria de Cultura. [Per a 
adolescents i joves]

•	14/08/2017:	I	NIT	DE	MÚSICA	JOVE	EN	VALENCIÀ.	Ac-
tuació dels grups Tesa i Kontaminació Akústica. Car-
rers pintores Maragrida i Dorotea Joan de Joanes, a 
les 22.30 hores (sopar baix braç) i a les 24.00 hores 
(concert). Organització conjunta amb la Regidoria de 
Cultura, col·laboració de la Junta de Majorals de Sant 
Agustí i patrocini de la Generalitat Valenciana. [Per a 
adolescents i joves]

•	18/08/2017:	PISCINA	MUSICAL.	Sessió	de	bany	ame-
nitzada per DJ Tremor. Piscina Municipal, de 18.00 a 
22.00 hores. Organització conjunta amb les regidories 
Ludicoesportiva i de Cultura. [Per a adolescents i jo-
ves]

•	21/08/2017:	MICRÒFON	OBERT.	Jam session amb mú-
sics i grups locals que vulguen compartir la seua músi-
ca amb el públic. Mirador de la Ronsa Sud, a les 20.00 
hores. Organització conjunta amb la Regidoria de Cul-
tura. [Per a adolescents i joves]

•	24/08/2017	–	26/08/2017:	SANT	AGUSTÍ	DE	CONTE.	
Contacontes per a les xiquetes i els xiquets. Plaça Ju-
lián Herrero Alexandre, 20.15 hores. Organització con-
junta amb la Junta de Majorals de Sant Agustí i les 
regidories Ludicoesportiva i de Cultura, i patrocini del 
SARC Diputació de València. [Per a infants]

•	29/08/2017	–	31/08/2017:	TALLER	INFORMÀTIC.	Ses-
sions per a la creació i edició de vídeos de Youtube. 
Telecentre, de 10.00 a 11.30 hores. [Per a adolescents 
i joves]

•	02/09/2017:	II	Marató	de	Fotografia	Jove.	Museu	Muni-
cipal Antonio Ferri, de 9.00 a 10.30 hores (inscripcions) 
i de 10.30 a 14.00 hores (realització de les fotografies). 
Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. 
[Per a joves]

•	08/09/2017:	 ESPECTACLE	DE	CLOENDA.	Xavi Castillo 
News!. Plaça de Bous, 23.00 hores. Organització amb 
la Regidoria de Cultura. [Per a joves]

Altres activitats
Tot seguit, trobareu una sèrie d’activitats puntuals orga-
nitzades per la Regidoria de Joventut entre novembre de 
2016 i octubre de 2017.

•	Novembre	 i	desembre	de	2016:	Taller.	Amor no m’es-
times tant, estima’m millor. Taller dirigit a l’alumnat de 
3r ESO. IES Bocairent, en horari lectiu. Organització 
conjunta amb l’IES Bocairent i la Regidoria d’Igualtat. 
[Per a adolescents]

•	23/11/2016:	XARRADA-TALLER:	La influència del llen-
guatge en els mitjans de comunicació: taller per a reco-
néixer el sexisme. Sala Joan de Joanes, a les 19.30 ho-
res. Organització conjunta amb la Regidoria d’Igualtat. 
[Per a adolescents i joves]

•	01/12/2016:	DIA	MUNDIAL	DE	LA	SIDA.	Material	i	pu-
blicitat disponibles als llocs d’oci. [Per a adolescents i 
joves]

•	03/12/2016:	AUTOBÚS	AL	BOU	D’ONTINYENT.	Per	a	la	
joventut. Eixida a les 15.30 hores des del carrer Batalla 
de Lepanto (Residència). Tornada a la 1.00 de la mati-
nada. [Per a adolescents i joves]

•	05/12/2016:	 CINEFÒRUM	 I	 SOPAR	 BAIX	 BRAÇ.	 Amb	
motiu del Dia Mundial de la Sida. Bar de la Joventut, a 
les 20.30 hores. [Per a adolescents i joves]

•	27/12/2016	 –	 27/01/2017:	 Sala	 d’estudi	 en	 període	
d’exàmens. Biblioteca Pública Municipal; de dilluns a 
divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i 
dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjun-
ta amb la Regidoria de Cultura. [Per a joves]

•	18/02/2017:	CINEMA.	Ice Age 5: El gran cataclismo, pro-
jecció 3D. Centre d’Interpretació Turística de Bocairent 
i la Serra Mariola, a les 17.30 hores. Organització con-
junta amb la Regidoria de Cultura. [Per a infants]

•	18/02/2017:	CINEMA.	Cien años de perdón. Centre d’In-
terpretació Turística de Bocairent i la Serra Mariola, a 
les 19.30 hores. Organització conjunta amb la Regido-
ria de Cultura. [Per a adolescents i joves]

•	25/02/2017:	 AUTOBÚS	CARNESTOLTES	PEGO.	 Eixida	
a les 22.30 hores des del carrer Batalla de Lepanto 
(Residència). Tornada a la 6.00 de la matinada. [Per a 
joves]

•	09/03/2017:	Taller-Xarrada. Ser jove i ser dona a Haiti. 
IES Bocairent. Organització conjunta amb el Fons Va-
lencià per la Solidaritat, l’IES Bocairent i la Regidoria 
d’Igualtat. (Programació amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dona) [Per a adolescents i joves]

•	11/03/2017:	REUNIÓ	OBERTA.	Persones	 interessades	
a reactivar Ràdio Bocairent. Bar de la Joventut, a les 
11.30 hores. [Per a adolescents i joves]

•	25/03/2017:	 REUNIÓ	 OBERTA.	 Joves	 que	 tinguen	 un	
grup musical no professional o que estiguen interes-
sats a crear-lo. Bar de la Joventut, a les 11.30 hores. 
[Per a adolescents i joves]

•	08/04/2017:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Mirador Ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores. Or-
ganització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Pro-
gramació Abril, el mes de les paraules) [Per a infants]

•	22/04/2017:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Or-
ganització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Pro-
gramació Abril, el mes de les paraules) [Per a infants]

•	30/04/2017:	 Tallers	 infantils.	 Plaça	 de	 l’Ajuntament,	
d’11.00 a 12.00 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria de Cultura. (Programació X Fira del Llibre) 
[Per a infants]

•	12/05/2017:	XARRADA. Camins cap a la igualtat. Un vo-
luntari bocairentí per terres bolivianes, a càrrec de Toni 
Gisbert Solbes (tècnic de joventut de l’Ajuntament de 
Bocairent). Sala Joan de Joanes, a les 19.00 hores. Or-
ganització conjunta amb el Fons Valencià per la Soli-
daritat i la Regidories d’Igualtat. [Per a joves]

•	17/05/2017:	 TALLER.	La baralla del reciclatge. Bar de 
la Joventut, a les 17.30 hores. Organització conjunta 
amb Recicla amb els cinc sentits i la Regidoria d’Es-
pais Públics i Naturals. (Programació amb motiu del 
Dia Mundial del Reciclatge) [Per a infants]

•	29/05/2017	 –	 14/07/2017:	 Sala	 d’estudi	 en	 període	
d’exàmens. Biblioteca Pública Municipal; de dilluns a 
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divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i 
dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjun-
ta amb la Regidoria de Cultura. [Per a joves]

•	23/07/2017:	 TERTÚLIA.	 Entre	 lectors	 i	 lectores	 d’El 
triangle rosa, novel·la juvenil de Silvestre Vilaplana. 
Bar de la Joventut, 18.00 hores. Organització conjunta 
amb la Regidoria d’Igualtat. [Per a adolescents i joves]

•	01/09/2017:	SORTEIG	DEL	PREMI	MOSSET	JOVE.	Pre-
mi especial per a joves de 18 a 35 anys en la ruta de 
tapes Mosset de plaer. Organització conjunta amb la 
Regidoria de Turisme. [Per a joves]

•	01/10/2017	–	15/10/2017:	EXPOSICIÓ.	Obres	selecci-
onades en la II Marató de Fotografia Jove. Mirador de 
la Ronda. Organització conjunta amb la Regidoria de 
Cultura. [Per a joves] (Programació amb motiu del 9 
d’Octubre)

•	03/10/2017:	PRESENTACIÓ.	I	Pla	Municipal	de	Joven-
tut. Sala Joan de Joanes, a les 19.30 hores. [Per a joves] 
(Programació amb motiu del 9 d’Octubre)

•	07/10/2017:	 MOCADORADA	 INFANTIL.	 Taller	 per	 a	
les xiquetes i els xiquets. Mercat Municipal, d’11.30 a 
12.30 hores. Organització conjunta amb les regidories 
Sociosanitària i de Cultura. (Programació amb motiu 
del 9 d’Octubre) [Per a infants]

•	09/10/2017:	XOCOLATADA.	Per	a	les	xiquetes	i	els	xi-
quets. Col·legi Lluís Vives, 10.30 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Cultura i col·laboració 
del CEIP Lluís Vives. (Programació amb motiu del 9 
d’Octubre) [Per a infants]

•	09/10/2017:	GLOBOTADA.	Placeta	Joan	de	Joanes,	en	
arribar la cercavila a aquest punt de l’itinerari. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Pro-
gramació amb motiu del 9 d’Octubre) [Per a infants]

•	09/10/2017:	 ESPAI	 INFANTIL.	 Inflables	 per	 a	 les	 xi-
quetes i els xiquets. Plaça de l’Ajuntament, de 12.00 
a 14.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria 
de Cultura. (Programació amb motiu del 9 d’Octubre) 
[Per a infants]

Instal·lacions municipals destinades a joves
Bar de la Joventut
Horari: De dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 hores. 
Dissabte, de 17.00 a 23.00 hores.

Millores durant l’últim període:
•	Ampliació	de	 l’oferta	d’oci	amb	l’adquisició	de	video-

jocs nous.
•	Actuacions	per	a	la	millora	de	la	climatització.
•	 Intervencions	per	a	evitar	filtracions	d’aigua.
•	Pintura	i	condicionament	de	tot	l’espai.

Centre d’Informació Juvenil
Horari: Dilluns, de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores. 
De dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 hores.

Accions:
•	Assessorament	 personalitzat,	 informació	 i	 tramitació	

de documentació i carnets.
•	Elaboració	de	material	adreçat	a	la	joventut	local.
•	Col·laboració	amb	els	centres	educatius,	les	diferents	

àrees municipals, altres Centres d’Informació Juvenil i 
les institucions relacionades amb la promoció d’activi-
tats destinades al jovent.

•	Coordinació	del	Consell	Municipal	de	la	Joventut.
•	Actualització	de	la	pàgina	web	(www.cijbocairent.es)	i	

de les diferents xarxes socials.

ACTIVITATS:
•	11	de	novembre:	Taller	infantil	‘Reutili-fem’	a	càrrec	de	

Recicla amb els cinc sentits al mercat municipal amb 
motiu de la Setmana europea de la prevenció de resi-
dus

•	17	de	gener:	Jornada	de	poda	de	l’ametller	a	càrrec	de	
l’Institut valencià d’investigacions agràries (IVIA)

•	18	de	febrer:	Jornada	de	neteja	del	llit	del	riu	Clariano	
al seu pas pel nucli urbà

•	17	de	maig:	Taller	de	reciclatge	a	càrrec	del	parc	d’edu-
cació vial i ambiental de la Mancomunitat de munici-
pis de la Vall d’Albaida al mirador de la ronda Sud amb 
motiu del Dia mundial del reciclatge

• Dia mundial del Medi ambient
- 27 de maig: Activitat d’anellament en família ‘Desco-

breix les aus de Mariola’ a càrrec de Pep Cantó i de 
Vicent Ferri

- Del 2 a l’11 de juny: Exposició ‘Aus de Mariola: amb 
pinzell i obturador’ amb il·lustracions de Pep Cantó 
i fotografies de José Antonio Bernat, Fran Asensio, 
Vicent Julià i Vicent Ferri

- 7 de juny: Taller ‘La llauneta presumida’ per a les 
persones del taller de memòria del centre de dia 
AFAB

- 7 de juny: Taller ‘Polseres RAEEs’ per a les persones 
del centre de dia AFAB

- 8 de juny: Taller ‘Les carioques voladores de paper’ 
per a les persones del taller ocupacional

- 8 de juny: Taller ‘Les carioques voladores de paper’ 
per a les persones residents en la residència munici-
pal de la 3a edat

- 9 de juny: Eixida a la llum de la lluna fins l’ermita del 
Sant Crist amb el Grup de muntanya i l’Associació 
fotogràfica de Bocairent

REGIDORIA D’ ESPAIS 
PÚBLICS I NATURALS
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INVERSIONS

INVERSIONS COMPROMESES PER A 2018 FINANçAMENT IMPORT

Millora de la trama urbana de la zona del Repunxó Subvenció de la Diputació de València 55.000,00 €

Urbanització del c. del Vinalopó Subvenció de la Diputació de València 14.500,00 €

Adequació del mur del c. de Pius XII Subvenció de la Diputació de València 18.000,00 €

Millora de la trama urbana de Subvenció de la Diputació de València 55.721,98 € 
la Canaleta-el Regadiu

Continuació del c. d’Alcoi fins el c. dels Clots Subvenció de la Diputació de València 91.740,87 €

Nou col·lector general (fase municipal) Inversió directa de l’Ajuntament de Bocairent 185.598,61 €

Nou col·lector general (fase DG de l’Aigua) Inversió directa de la Generalitat Valenciana 498.839,43 €

TOTAL  919.400,89 €

* Actuacions conjuntes en els polígons industrials del Pontarró i del Regadiu

- 10 de juny: Representació teatral i taller al voltant 
del reciclatge ‘Eco-briki’ a càrrec d’Escenoart en el 
paratge de l’ermita de sant Antoni de Pàdua

•	4	d’agost:	Xerrada	informativa	#stopalfoc	a	la	urbanit-
zació del Pinatell

•	31	d’agost:	Taller	 ‘Les	3	erres	per	uns	hàbits	de	con-
sum responsables’ a càrrec del Consorci de residus V5 
i Ecoembes al parc dels Vilars

•	21	al	24	de	setembre:	37	Congrés	de	la	Federació	in-
ternacional de fotògrafs de vida salvatge i de natura-
lesa a la sala Joan de Joanes

PROJECTES EXECUTATS DURANT 2017 FINANçAMENT IMPORT

Adequació de la zona de vianants del Subvenció de la Diputació de València 6.675,54 € 
c. del Palleter (les ‘costeretes’)

Condicionament de la planta baixa del Subvenció de la Diputació de València 8.089,00 € 
mercat municipal

Enllumenat passarel·la i diferencials Subvenció de la Diputació de València 14.729,77 €

Pluvials Santa Àgueda Subvenció de la Diputació de València 21.487,40 €

Banys públics en el parc de l’Estació Subvenció de la Diputació de València 26.882,15 €

Pluvials Joan Beneyto Bernàcer Subvenció de la Diputació de València 28.463,45 €

Reparació façana nord de l’Ajuntament Subvenció de la Diputació de València 47.439,07 €

Reparació mur de la residència de la 3a edat Subvenció de la Diputació de València 30.961,22 €

Renovació del parc de Pius XII Subvenció de la Diputació de València 18.537,13 €

Reparació del paviment de la plaça dels Omets i  Subvenció de la Diputació de València 3.697,63 € 
del c. de Sor Pietat de la Creu 

Ruta saludable Subvenció de la Diputació de València 56.663,88 €

Recuperació ambiental baixada cova d’En Gomar Diputació de València i Ajuntament de Bocairent 50.000,00 €

Renovació teulada de la cooperativa agrícola Inversió pròpia de l’Ajuntament de Bocairent 11.985,01 €

Rehabilitació teatre Avenida (7a fase) Conveni entre la Generalitat Valenciana i 18.790,84 € 
 l’Ajuntament de Bocairent

Sistema de vigilància* Generalitat Valenciana i Ajuntament de Bocairent 107.560,18 €

Obra civil i millora sistema de prevenció d’incendis* Generalitat Valenciana i Ajuntament de Bocairent 199.135,22 €

Millora enllumenat públic* Generalitat Valenciana i Ajuntament de Bocairent 177.255,00 €

Millora zones verdes* Generalitat Valenciana i Ajuntament de Bocairent 54.258,71 €

Asfaltat camí vell de Banyeres i de les Foies Subvenció de la Diputació de València 32.038,12 €

Formigonat camí de les Monges, Alborets, etc. Subvenció de la Diputació de València 40.698,60 €

Adequació camí del Pinar del Parat per pluges Inversió pròpia de l’Ajuntament de Bocairent 1.754,50 €

Adequació camins Inversió pròpia de l’Ajuntament de Bocairent 14.433,29 € 
(pla de les Ànimes, font d’En Ferrís, etc.)

TOTAL  971.535,71 €
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A poc a poc, la celebració del Dia del Poble Valencià 
s’ha consolidat a Bocairent. Hi ha contribuït la continuï-
tat que ha tingut la programació especial del 9 d’Octubre, 
que, durant l’última dècada, ha oferit, any rere any, pro-
postes culturals, lúdiques, institucionals… per a totes les 
franges d’edat. En aquest sentit, 2017 no va ser una ex-
cepció i, des del 29 de setembre fins al 9 d’octubre, veïns 
i visitants van poder gaudir de les iniciatives promogudes 
tant per diverses àrees de l’Ajuntament com per persones, 
entitats i establiments que van decidir sumar-s’hi.

Dins d’aquest marc, un dels actes locals més relle-
vants va tornar a ser la gala de lliurament dels premis 
9 d’Octubre, celebrada el diumenge 8 d’octubre al teatre 
Avenida. La cita, que va arrancar a les 19:30 i va tenir una 
durada aproximada de dues hores, va estar presentada 
per Júlia Molina Casanova i va disposar de l’acompanya-
ment musical del grup Vila Ensemble, que va preparar per 
a l’ocasió l’espectacle poeticomusical Homenatge a Joan 
Valls. Així, es va recordar el poeta alcoià en el centena-
ri del seu naixement i, d’alguna manera, també el músic 
bocairentí Blai Maria Colomer (1833-1917), de qui es van 
interpretar diverses obres.

Però, sens dubte, els grans protagonistes de la vetlada 
van ser els premiats: d’un costat, l’alumnat local amb mi-
llor expedient acadèmic en el curs 2016/2017, i, de l’altre, 
els premis individual i col·lectiu atorgats a proposta del 
Consell Municipal de Cultura. Pel que fa als premis aca-
dèmics, el reconeixement va ser per a Aitana Vañó Moli-
na, Marta Galbis Tormo i Simón Doménech Carpena, en la 
modalitat d’educació primària; Marta Vañó Calatayud, en 
la modalitat d’educació secundària obligatòria, i Gerard 
Ramon Francés Álvarez, en la modalitat de batxillerat. 

Un audiovisual elaborat per Blai Vanyó Vicedo va mos-
trar l’itinerari personal i acadèmic de tots ells, abans que 
la regidora d’Educació, Noelia Vañó Sanchis, i l’alcalde, 
Josep-Vicent Ferre Domínguez, els lliuraren els diplomes 
acreditatius. A l’últim, va intervenir Gerard Ramon Francés 
Álvarez, en nom dels premiats, per agrair el reconeixe-
ment i també per reivindicar la consecució dels somnis i 
les aspiracions personals.

La segona part de l’acte va estar centrada en la figura 
de Carmen Domenech Boscà, premi 9 d’Octubre 2017 en 
la modalitat individual, i en la trajectòria de l’Associació 
Art 92, premi 9 d’Octubre 2017 en la modalitat col·lectiva. 
En el primer cas, es va reconéixer la dedicació cívica, cul-
tural i social de la premiada i, en el segon cas, l’aportació 
del col·lectiu d’artistes locals durant els vint-i-cinc anys 
d’activitat. Els audiovisuals elaborats per la Colla dels Di-
monis de darrere la Vila i la Junta de Majorals de Sant 
Agustí, respectivament, així ho van posar de manifest. 
Com també ho van fer les emotives intervencions de la 
mateixa Carmen Domenech Boscà i de Juan Sanz Ferre, 
president d’Art 92, després de rebre el diploma de mans 
del regidor de Cultura, Xavier Molina Martí, i de l’alcalde.

Precisament, aquests dos representants de l’Ajunta-
ment van ser els encarregats dels parlaments institucio-
nals de la gala. Xavier Molina Martí, en el seu discurs de 
benvinguda, va posar de manifest que totes les societats 
es forgen a partir dels esforços individuals de persones i 
col·lectius com els que es reconeixien amb els premis 9 
d’Octubre. Al seu torn, Josep-Vicent Ferre Domínguez, que 
va tancar l’acte, va contextualitzar la celebració del Dia del 
Poble Valencià en la realitat sociopolítica del moment i 
sobretot va posar en valor els homenatjats de 2017: la de-
dicació dels premis acadèmics, que va voler fer extensiva a 
les famílies de cadascun d’ells i als professionals dels cen-
tres escolars locals; el compromís de Carmen Domenech 
Boscà, que suposava la primera dona que rebia el guardó 
individual, i la continuïtat de l’activitat d’Art 92, que havia 
fet una aportació decisiva a la vida cultural de Bocairent.

El colofó a l’acte va ser un sopar de germanor al restau-
rant El Cancell, on es van reunir autoritats, persones pre-
miades, representants del món educatiu i cultural, i veïns i 
veïnes a títol individual. Així, es va posar punt i final a una 
vesprada-nit carregada d’emoció i en què es va tornar a fer 
palés que són moltes les persones i col·lectius que, des del 
seu dia a dia, contribueixen a construir Bocairent. Persones 
i col·lectius que, a poc a poc, cal anar reconeixement, tal 
com ho fan els premis 9 d’Octubre des de fa nou anys.

PREMIS 9 D’OCTUBRE 2017
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Per segon any consecutiu, el Consell Municipal de la Jo-
ventut i l’Ajuntament de Bocairent, a través del Centre 
d’Informació Juvenil, van organitzar la Marató de Foto-
grafia Jove. Aquesta proposta, inclosa dins de les progra-
macions Estiu Jove i Refresca’t amb la cultura, va consistir 
en una convocatòria oberta per a les persones entre 16 
i 35 anys que estigueren disposades a fotografiar Bocai-
rent en relació amb un tema concret i sorgit d’un sorteig 
amb tres opcions. En aquest sentit, els participants en 
l’edició de 2017, celebrada el dissabte 2 de setembre, 
van haver-hi de recórrer el terme municipal a la recerca 
de les millors instantànies relacionades amb les portes.

Els inscrits van tenir entre les 10.30 i les 14.00 
hores per a fer les fotografies i en van poder 
lliurar a l’organització un màxim de tres entre 
les 12.00 i les 14.00 hores del mateix dia de 
la Marató. Així doncs, el jurat integrat per tres 
membres de l’Associació de Fotografia de Bo-
cairent (AFB) i el tècnic municipal de Joventut, 
que actuava com a secretari, va fer una prime-
ra selecció de deu imatges:

•	Calma. Autora: Tania Pascual Peidro
•	Porta al pont romà. Autor: Rubén Beneyto 

Botella
• Llegint. Autora: Jana Beneito Molina
•	Som lliures. Autora: Jennifer Gisbert  

Talboom
•	Porta que porta a una porta. Autora: Sara 

Gisbert Beneito
•	Toc-toc!. Autor: Pablo Gisbert Beneito
• Bellesa o vellesa. Autor: Xavi Beneito Molina
•	Engabiada. Autora: Carmen Verdú Barceló
•	Símbol. Autora: Esther Blázquez Casanova
•	El desnivell. Autor: Alex Calatayud  

Calatayud

Aquestes fotografies van formar part de l’ex-
posició de gran format que es va inaugurar 
el 30 de setembre de 2017 al mirador de la 
Ronda Sud. L’acte d’inauguració va servir per a 
lliurar els premis: 150 euros en el cas del pri-
mer premi i 75 euros en el cas del segon; tots 
dos patrocinats per l’Ajuntament de Bocairent 
(Regidoria de Joventut). Les fotografies gua-
nyadores de la II Marató de Fotografia Jove 
van ser:

•	Primer	premi:	Engabiada. Autora: Carmen 
Verdú Barceló

•	Segon	premi:	Som lliures. Autora: Jennifer 
Gisbert Talboom

II MARATÓ DE  
FOTOGRAFIA JOVE

Primer premi: Engabiada. Autora: Carmen Verdú Barceló

Segon premi: Som lliures. Autora: Jennifer Gisbert Talboom


