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On hi ha música, mala cosa no hi pot haver 
(dita popular)

Com sempre hem dit, no hi ha festivitat al poble que 
no compte amb la música com a element indispensable. 
Aprofitem aquestes línies per exposar-los el que ha es-
tat el nostre any musical. Si començàvem parlant sobre 
festivitats, la clau per a nosaltres és la festa a Santa Ce-
cília, ja que marca l’inici del curs. Abans de continuar, ens 
agradaria dedicar-li l’article i unes paraules de record a 
José Molina Perigüell, mosqueter, però sobretot músic, 
una pèrdua que tots sentim molt. 
La nostra història no s’entendria 
sense la seua tasca al capdavant 
de la banda.

L’any 2016, el vam tancar amb la 
festivitat a la patrona de la mú-
sica al tradicional mes de febrer. 
Tres caps de setmana on van 
participar tant els membres de 
l’AUMBocairent com els membres 
de la Banda Jove, juntament amb  
tots els familiars, socis i amistats 
que ens acompanyen a cada acte. 
Destacaríem l’inici de la festa amb 
el gran espectacle que es va re-
alitzar al pavelló Municipal d’Es-
ports. Les previsions es van des-
bordar i la Banda Jove, juntament 
amb Dani Miquel, van fer un dels 

concerts que molts dels presents recordaran per sem-
pre. El Pavelló, ple de somriures i alegria que tenien dos 
factors lligats: la joventut dels músics i el bon rotllo que 
transmet sempre Dani Miquel. En definitiva, una vespra-
da on, milers de veïns i vinguts de fora van gaudir de la 
música. Aquesta Sta Cecília, va comptar amb la Clavari 
Na Patrícia Vanyó i Vanyó, qui va mostrar la seua gene-
rositat obrint sa casa i la seua família de bat a bat. Si la 
Clavari és important, els nous músics també: Abel Be-
neyto, Marc Silvestre, David Blasco, Miquel Blasco, Víc-
tor Peidro, José Castellanos, Damián Molina, Julio Gericó, 
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Hector Francés i Lucia Bautista, sense oblidar a Blai Mo-
lina Calatayud pels seus 25 anys com a músic, així com 
a José Molina Martínez pels 50 anys els quals van ser 
també altres dels protagonistes. Any rere any celebrem 
tot allò que es genera diàriament al voltant de l’entitat: 
amistat, companyonia, alegria, música, diversió, esforç, 
superació, joventut, etc. 

El darrer cap de setmana, la banda s’encarà cap a un dels 
moments més especials per als músics: el concert extra-
ordinari a Santa Cecilia. Un concert on músics,  familiars, 
socis i amants de la música, solen assistir per gaudir de 
la música i tot allò que transmet. Un concert que s’inicià 
amb la presentació dels nous músics, els quals van ser 
rebuts per l’alcalde de la localitat, el regidor de Cultura, 
el president i director de la banda. El concert fou pre-
sentat pel músic i familiar de la Clavari: Fernando Vañó 
Fuster. Cal dir que part del programa utilitzat per la ban-
da fou interpretat a Yecla amb motiu del concert com-
memoratiu del 50 Aniversari de l’Esquadra “La Purísima 
Concepción” on va resultar un èxit i vàrem gaudir d’un 
concert amb banda i cors, els de Yecla i Almansa, jun-
tament amb el seu director Pedro Navarro. L’últim acte 
de la festa va ser portar de nou “la santeta” de la nova 
clavari 2017, Pilar Gisbert Solbes. 

Com és costum, la Banda Jove va tancar l’any amb el 
concert de Nadal. La jove formació musical  va comp-
tar amb un convidat especial per a dirigir algunes peces 
del concert. En aquest cas fou Enrique Alborch, director 
titular de l’AUM Bocairent, qui va dirigir el seu pasdo-
ble “Carmen y Enrique”, “Duendes de Juan Daniel Jover 
i “Barco Pirata” de David Postiguillo. La resta de peces 
van estar dirigides pel director titular de la banda jove, 
en Fermin Blay.

El 2017 l’obríem amb música festera. L’inici de l’any a Bo-
cairent es canvia prompte les nadales per la música dels 
nostres Moros i Cristians. El concert va estar preparat i 
dirigit en bona part pel director titular Enrique Alborch 
Tarrasó, el qual estrenava una peça en el concert. Es va 
comptar amb la presència de directors/compositors con-
vidats per fer de Bocairent la capital de la música festera 

el mes de gener. Entre els directors convidats trobàrem 
a Damián Molina Beneyto, Ramón Garcia Soler, Vicent G. 
Casanova Martínez, Salvador González i Francisco Valor 
Llorens. A més, es comptà amb la col·laboració dels dol-
çainers de l’Aljub, així com de Charo Martos (Soprano) i 
Juan Luís Gil (Baríton) per a les dues peces que tancaren 
cada part del concert. Una part del recaptat es va des-
tinar a l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer 
de Bocairent (AFAB), tant del concert fester com de l’ho-
menatge als capitans i capitanes. La Publicació, els ciris 
i les desfilades prèvies van comptar amb la música per 
poder preparar i rebre les festes amb alegria. 

Una volta passades les festes, l’abril fou el mes escollit 
perquè l’AUM Bocairent iniciara un procés de gravació 
d’un nou disc de música festera per a la celebració del 
150 aniversari de la Filà “Terç de Suavos”. La banda, s’en-
frontà a un nou repte aquest 2017 amb una nova gravació 
per a una filà local, aquest cop, amb la batuta i direcció 
de tot el procés d’Enrique Alborch. La gravació va estar 
a càrrec de Rafa Montllor (AudioArt) i amb el suport de 
Caixa Ontinyent, se celebrarà durant dos dies per poder 
enregistrar fins un total de 14 peces dedicades a la filà 
bocairentina. La tria final de totes les peces va estar far-
cida d’autors bocairentins, alguns d’ells reconeguts com-

positors de la nostra banda i 
d’autors importants d’altres 
llocs que han dedicat tam-
bé els seus pentagrames als 
“Suavos” de Bocairent. Una 
mescla de músiques festeres 
des de principis del segle XX 
fins a compositors més actu-
als abraçant un gran ventall 
d’estils, el qual, com ja s’ha 
dit, comptà amb autors locals 
com Damián Molina, Miguel 
Aparicio, Fernando Cantó, Mª 
Pilar i Mª Luz Vañó o Juan 
Calatayud, així com d’altres 
amb forts lligams amb la lo-
calitat com Luís Cuello, Gre-
gori Casasempere, Camilo P. 
Laporta o el mateix director, 
Enrique Alborch.

El concert de Primavera 2017, 
de nou, va ser un Concert Solidari a benefici de l’assem-
blea local per a la lluita contra el càncer de Bocairent. 
Concert dins de la programació cultural de l’Ajuntament 
de Bocairent per a l’any 2017. Al concert va participar, en 
la primera part la Banda Jove de l’Associació Unió Musi-
cal Bocairent, i a la segona, la Banda titular de l’Associ-
ació. Uns dies genial amb moments solidaris regats de 
bona música! La Banda Jove, aquestos mesos, va tindre 
una intensa feina. D’una banda, el dissabte 27 de maig, 
la banda jove va oferir al Patronat d’Alfafara el concert 
de fi de curs 2016-2017. Continuant amb el marc de col-
laboració entre la SIM d’Alfafara i l’AUM de Bocairent, 
els joves músics de les dos formacions van interpretar 
un programa variat i exigent. El nombrós públic que va 
assistir, va poder comprovar els progressos d’aquests xi-
cotets, però grans intèrprets, que concert rere concert 
van superant-se a ells mateixos. D’altra banda, els dar-
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rers anys, les Bandes Joves del Cer-
cle Musical Primitiva d’Albaida “El 
Gamell”, l’Agrupació Musical d’On-
tinyent i a l’Associació Unió Musi-
cal Bocairent, venen una trobada 
al mes de juny on durant un cap de 
setmana comparteixen tot un seguit 
d’activitats i lúdiques, però sobre 
tot de música amb companys de les 
tres societats. Aquest any, la troba-
da es va portar a terme a Bocairent, 
on més d’un centenar de futurs mú-
sics van gaudir d’un cap de setmana 
diferent. Es va concloure la trobada 
amb un concert per a tots els pares, 
músics, simpatitzants, i persones in-
teressades a l’Ermita de Sant Antoni 
Abad de Bocairent. 

L’estiu, com no, és un bon mes per 
poder realitzar concerts a l’aire lliu-
re. Per segon any consecutiu, es va 
fer un homenatge a la música pop-
rock-latin, dirigits pel flamant direc-
tor titular N’Enrique Alborch Tar-
rasó. Un concert temàtic, aquesta 
volta ple de ritmes llatins, melòdics 
o intensos que va fer que la gent 
que va acudir al concert no parara 
de moure’s al ritme. S’interpretaren 
peces clàssiques, arranjades per a 
banda, de grans grups i cantants 
de totes les èpoques. Per a aques-
ta ocasió es va comptar amb la col-
laboració de les veus de Juanlu Gil, 
Noèlia Sanvíctor i Clara Garcia; els 
acords rascats de la guitarra elèctri-
ca de Julio Crespo i els acompanyaments al baix elèctric 
de Víctor Ramos Vicedo o els balls dels ballarins: Paula 
Martí i Manuel Ferrer. Una data que cal guardar ja. Va 
ser, de nou, més que un concert i fou un espectacle per 
a gaudir de les nits d’estiu, de la plaça de bous, de les 
veus i els balls, dels solos de les guitarres i, com no, de 
l’AUM Bocairent.

La nostra participació en actes festers ha sigut especi-
alment prolífica enguany, hem pogut portar la nostra 
música a diversos actes al nostre poble i a Banyeres, Be-
neixama, Ibi, Ontinyent, Muro, Alcoi, Albaida, Elx o Iecla 
entre altres. En un nombre important d’elles hem estat 
més de 100 músics d’esta Societat acompanyant les ca-
pitanies de Fidel Mestre (Capità Moro de la Filà Chanos 
d’Alcoi), Uge i Mariner (Capitans de la filà Cavallers del 
Cid de Xixona), o les esquadres de les capitanies Mora i 
Cristiana de Muro d’Alcoi en les Filaes i Mare de Déus. 
Així com un punt d’orgull per la nostra aportació que 
l’esquadra Xeus de la filà Mossàrabs d’Ontinyent acon-
seguira el premi a la millor esquadra de negres de la 
Societat de Festers d’Ontinyent a l’entrada mora 2017. 
Però és important per a nosaltres no deixar de banda el 
nostre poble on hem continuat col·laborant tant en les 
desfilades de panellets, ciris, festes o processons, així 
com a altres projectes que ens han proposat. 

Setembre va estar farcit d’activitat tot i ser l’inici del curs 
(o final, segons mirem aquest mateix article). En primer 
lloc, varem rebre la invitació de la Comissió de Festes de 
Moros i Cristians d’Ibi per a participar junt a les bandes 
locals en el II Festival de Música Festera Vila d’Ibi. L’ofe-
riment era interessant i no vam dubtar en cap moment 
d’acceptar-lo. El Festival se celebrà el 30 de setembre de 
2017 en un impressionant Teatre Rio d’Ibi, un magnífic 
contenidor cultural que ens obligava a aprofitar l’opor-
tunitat. Va ser un magnífic concert, que de forma enco-
berta fou un xicotet homenatge al nostre director, N’En-
rique Alborch Tarrassó, ja que cadascuna de les bandes 
interpretà una obra seua. En segon lloc, vam participar 
a Ontinyent en la XXVII Diada Musical de la Vall d’Albai-
da. Baix la batuta del nostre director Enrique Alborch 
Tarrasó i amb la col·laboració de les dolçaines de l’Al-
jub, hem interpretat el pas-doble DAIDA composat pel 
nostre company Damián Molina Beneyto. Un total de 36 
agrupacions musicals hem participat en aquest acte tant 
important per reivindicar el que ens agrada fer, música.

Amb la ment posada en la nostra festa, tant sols ens 
queda desitjar-vos molt bones festes a Sant Blai 2018. 
Vítol al Patró Sant Blai!

Associació Unió Musical Bocairent
www.aumbocairent.com
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“Cantar és una forma de escapar. Es otro mundo.”
Edith Piaf (1915-1963)

Amb la frase de la famosa cantant, compositora i actriu 
francesa comencem aquestes línies del llibre de festes que 
ens brinda la Junta de Sant Blai, on volem transmetre a tot 
el poble de Bocairent les activitats que hem realitzat.

Al tancar aquest escrit l’any passat, estàvem preparant 
un nou repertori per a interpretar en el mes de desem-
bre. Primer la Missa Major de la Puríssima, per continuar 
amb el tradicional Concert de Nadal que oferírem el 17 
de desembre a l’Església Parroquial amb  la col·laboració 
del Quintet de vent de l’Asso-
ciació Unió Musical de Bocai-
rent. Cal dir que aquest grup 
musical ens ha acompanyat 
en tots els concerts al llarg 
de la temporada. Amb arran-
jaments del nostre mestre 
En Damián Molina Beneyto, 
interpretárem un reperto-
ri molt variat d’alta qualitat 
musical: música medieval, 
renaixentista, barroca, clàs-
sica, i divertides i tradicio-
nals nadales. La veritat és, 
que un any més aconseguí-
rem fer gaudir  a tot el públic 
assistent, malgrat el fred que 
feia. 

Tot seguit i amb la confiança 
per part de la Junta de Fes-
tes de S. Blai, preparàrem amb molta cura i molta il·lusió 
un repertori  selecte per a participar un any més en la 
solemnitat del nostre patró, on  interpretàrem la Missa 
en Honor a Sant Blai per a quatre veus mixtes, trompeta 
solista i quintet de vent composada pel nostre director, 
completant el repertori de la mateixa amb peces breus 
dels segles XVIII i XIX. Quasi sense descans, vàrem pre-
parar un concert de Música Sacra junt a la Societat Coral 
de Beneixama. Va tindre lloc a l’església parroquial el 2 
d’abril, i es van interpretar obres de polifonia religiosa 
de compositors renaixentistes, clàssics, romàntics i con-
temporanis. Per a concloure, tots junts  vàrem cantar dos 
obres immortals: el  “Ave Verum Corpus” de Mozart i la 
Coral de la Cantata 147 de Bach.

Tot seguit vàrem preparar amb molta cura l’esdeveniment 
de l’any per a nosaltres, ja que hem sigut la coral encar-
regada d’organitzar la XXV Trobada de Corals de la Vall 
d’Albaida. Amb el  recolzament que hem rebut des de la 
Regidoria de Cultura del nostre Ajuntament, la veritat és 
que va quedar tot molt bé, i vàrem donar molt bona imat-
ge a tota la comarca: preparació, actes previs, organitza-

ció, desenvolupament dels actes, etc. El dia 16 de juny 
que es va presentar el cartell anunciador en la Sala Joan 
de Joanes que va continuar amb un recital de cant a càr-
rec de la soprano Paloma Martínez junt al pianista Francis 
Blanes. El dia principal de la trobada fou el dia 1 de ju-
liol: va començar amb una recepció al patronat de totes 
les corals per assajar els cants comuns, a continuació la 
recepció per part de les autoritats locals va ser en la Pla-
ça de l’Ajuntament, i seguidament amb una cercavila que 
començà el grup de xirimiters i tabaleters “L’Aljub” ens 
va portar a totes les corals fins la plaça de bous, tacant 
aquesta la coral amfitriona, les autoritats locals i comar-
cals, i l’Associació Unió Musical de Bocairent.

Set corals foren les participants en el concert que va 
tindre lloc a la plaça de bous: el Nou Orfeó d’Ontinyent, 
l’Agrupació Coral “Llorenç Barber” d’Aielo de Malferit, el 
Cors de la SEM Santa Cecília i de l’Agrupació Escola Mú-
sical “La Nova” de l’Olleria, la Coral Inesina de Benigà-
nim, l’Agrupació vocal “Clarialba” de Montaverner, i nos-
altres. Entre el públic assistent cal ressaltar l’assistència 
de diverses autoritats municipals i comarcals, i la del 
president de la FECOCOVA. Per a concloure l’acte, totes 
juntes van cantar dos peces vocals: el famós “Alleluja” de 
G. F. Händel, i el tradicional “És l’hora dels adéus”. Amb 
un sopar de germanor, vàrem acabar la nit. 

A banda de tots aquestos esdeveniments, al nostre po-
ble seguim participant en la celebració d’algunes misses 
en festivitats a la Parròquia de Bocairent. I ara, al tan-
cament de l’edició d’aquest llibre, estem preparant un 
nou repertori per al mes d’octubre i desembre on tenim 
diverses actuacions a Nules (Castelló) i a Bocairent  

Bones festes de moros i cristians.
Agrupació Coral Bocairent

AGRUPACIÓ CORAL
BOCAIRENT
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Com cada any, el programa-revista que edita l’Associació 
de Festes de Moros i Cristians ens ofereix una immillo-
rable oportunitat per fer un balanç del que ha sigut un 
intens any d’activitat musical.

Enguany, sens dubte, són vàries les actuacions i fets que 
podem ressaltar. Així, el passat 26 d’abril, la nostra soci-
etat musical va ser la banda convidada a Mestalla, una 
cita que vam preparar amb molta il·lusió i que queda-
rà ja per a la història de la banda. De bona vesprada, 
l’autobús va eixir de Bocairent per anar a Mestalla, on 
estaven tots els músics preparats al balcó que dóna a 
l’avinguda de Suècia, per tocar l’himne del club, “Amunt 
València”, just quan arribava l’equip. Prèviament, i també 
des del mateix balcó, vam interpretar la marxa cristiana 
“Akitania” de Saül Gómez i la marxa mora “Lorena”, de 
Vicente Gabriel Casanova. Altre moment molt emotiu va 
ser el cercavila per l’avinguda de Suècia amb el pasdo-
ble “Febrer” de Juan Calatayud. A la mitja part, la banda 
va interpretar “Brisas de Mariola” de Francisco Esteve, 
mentre pels videomarcadors tot l’estadi podia llegir ben 
gran el nom de la nostra banda. Un orgull per a tots els 

músics poder tocar a un escenari tan especial i portar el 
nom del nostre poble al cap i casal.

Altra cita ineludible per a tots els músics és, com no, 
el concert de Santa Cecília. Amb la direcció de Vicente 
Gabriel Casanova, la banda ha oferit al llarg de l’any di-
versos concerts. Així, al mes de juny, el concert va estar 
dedicat a la música de cine, un concert al qual es van po-
der escoltar peces com “Aladdin”, “Star Wars”, “The aven-
gers”, etc., i que va delectar el públic que es va reunir a 
la plaça Joan de Joanes.

Sense temps per al descans, la següent cita va ser el 
concert de música festera, dins dels actes de la Festa del 
Panellet. Per a l’ocasió, la banda va comptar amb la col-
laboració del Cor del Col·legi Santa María d’Ontinyent, 
així com del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub. Va ser 
un concert preparat amb molt d’esforç, perquè així ho 
requeria l’ocasió, i al qual també van participar com a di-
rectors convidats alguns dels autors de les obres que es 
van interpretar, com és el cas de Francisco Valor, Damián 
Molina, Enrique Alborch, Juan Castelló i, per suposat, 

LA SOCIETAT MUSICAL 
VILA DE BOCAIRENT VISITA 
MESTALLA
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Agrair d’entrada aquest espai que gentilment ens cedeix 
l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai 
per a exposar el balanç anual de les nostres activitats.
Des d’un punt de vista cronològic, aquests han estat els 
principals esdeveniments que hem realitzat i que enlla-
cen amb la crònica del programa anterior.

A l’octubre de l’any passat participàvem en l’Aplec de 
Danses de la Vall d’Albaida a Llutxent amb els nostres 
amics els Cardaors. Així mateix el 15 d’octubre estàvem 
a Alzira en un dels actes anuals per excel·lència per a 
qualsevol grup del nostre país: l’Aplec de la Federació 
Valenciana de Dolçaines i Tabalets, que, magníficament 
organitzat, ens va fer passar una vesprada inoblidable. 
 
Des de la Federació Valenciana de Folklore s’havia pre-
parat un extens programa d’activitats per al dia 6 de no-
vembre a la ciutat de Carcaixent. Actuàvem a un escena-
ri en companyia de rondalles, grups de danses i corals. 
Els representants del nostre instrument autòcton vàrem 
ser nosaltres.

Hem de remarcar que durant aquest any portem realit-
zats diversos concerts d’intercanvi amb altres colles que 
fa que l’exigència i el treball siguen constants.

Maig era el moment de desplaçar-nos a València per re-
alitzar el primer concert d’intercanvi amb el grup Russa-
fa-fa. Un dia fenomenal, un gran ambient de germanor i 
uns amics que ens van facilitar la jornada.

També al mes de maig teníem l’immens plaer (i respon-
sabilitat) de rebre el grup El Regall d’Ontinyent al Tea-
tre Avenida. L’intercanvi va ser tot un èxit, el concert un 
plaer i la peça conjunta interpretada a l’escenari va ser 
molt emotiva.

Juny va deixar pas a un concert a la població de Catadau 
(Ribera Alta) en companyia d’altres colles. 

I al mes juny també ens desplaçàvem a Banyeres de Ma-
riola per a realitzar un altre intercanvi amb el grup el 
Braçal. En aquesta ocasió la Plaça Major es va quedar 
xicoteta, les cadires ràpidament van quedar ocupades, 
cosa que denotava l’interés despertat per l’esdeveni-
ment. La resposta va ser altament positiva. Gran vespra-
da de música i germanor entre colles veïnes.

Pel que fa als actes més nostrats i més usuals tenim les 
habituals col·laboracions i actuacions en el calendari fes-
tiu bocairentí: l’asguilando la Nit de Nadal, la Cavalcada 

XIRIMITERS I TABALETERS 
L’ALJUB DE BOCAIRENT

el director honorífic de la banda, 
Francisco Belda Ferre. 

A juny i juliol, la banda jove de la 
Societat Musical Vila de Bocairent 
va celebrar concerts d’intercanvi 
amb la banda de l’Agrupació Esco-
la Musical La Nova de l’Olleria. El 
primer dels concerts va ser en la 
localitat veïna, mentre que el se-
gon es va celebrar a la placeta de 
Joan de Joanes, que es va omplir 
per escoltar el concert que van 
oferir les dos formacions.

Quan estes línies vegen la llum, 
la banda ja haurà celebrat, al mes 
de novembre, una nova edició de 
la Festa de Santa Cecília, amb Mi-
guel A. Sarrió Nadal  com a nou 
director de la formació, respon-
sabilitat que va assumir l’1 de se-
tembre.
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de Reis, la Cavalcada de Sant Agustí, l’acompanyament 
de la Clavariessa i autoritats municipals a la Mascletà i 
també el Correfocs, el passacarrer del 9 d’Octubre, des-
pertaes en ermites i barris.

Enguany també hem col·laborat en el passacarrers de 
l’Aplec de Corals de la Vall d’Albaida celebrat al nostre 
poble a principis de juliol, arribant a la plaça de bous i 
rebent a totes les colles participants.

Cal mencionar també la nostra participació desinteres-
sada en els Concerts Festers, en companyia de l’Associ-
ació Musical de Bocairent que anualment realitza al mes 
de gener al Teatre Avenida donant el tret d’eixida musi-
cal a les Festes de Moros i Cristians. Amb ells també hem 
enregistrat algunes peces per al CD del 150 aniversari 
de la Filà Terç de Suavos. Així mateix enguany amb la 
Societat Musical Vila de Bocairent hem col·laborat en el 
Concert Fester del “Mig Any Fester” celebrat al juliol a 
la plaça de bous.

Com a activitats d’una altra índole, el diumenge 2 de ju-
liol a la Placeta del Repunxó vàrem fer l’audició de Final 
de Curs de l’Escola de Música Tradicional. L’alumnat va 

interpretar estudis i peces a totes aquelles persones que 
s’hi van aplegar com una mostra de tot el que s’havia 
aprés al llarg del curs escolar. Enhorabona a totes i tots 
per l’esforç!!!

A l’hora de finalitzar aquesta crònica, contar-vos que es-
tem immersos en la preparació, assajos i tensions que 
comporten un dels grans reptes d’enguany: L’Aljub hem 
estat seleccionats per al 2n Certamen Gran Colla de Dol-
çainers i Percussió Ciutat de Castalla que se celebrarà 
dissabte 28 d’octubre del 2017. De la mà del nostre di-
rector, Vicent G. Casanova, que ens esperona i motiva, 
portem uns mesos que esperem tinguen els resultats 
previstos. El treball és contant, però la il·lusió és impa-
rable. Ja ho sabreu o us ho contarem.

Finalment només ens queda oferir el nostre bagatge 
musical i la nostra experiència al servei del poble de 
Bocairent. Dir-vos que estem a la vostra disposició per a 
interpretar tot allò que el repertori fester demane. 

Bona Música i  
Bones Festes de Moros i Cristians 2018!!!
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Un año más Aculliber ha seguido su caminar 
ayudando a difundir la historia y el patrimonio 
cultural de Bocairent, Y, como siempre, mezclan-
do esta actividad con iniciativas que facilitan el 
compañerismo y la amistad entre socios y sim-
patizantes. Con este propósito hemos continuado 
con la organización de excursiones por el térmi-
no municipal, siempre coordinadas por Rafael 
Doménech y sus “colaboradores necesarios”, que 
han contado con la participación de los habitua-
les y de nuevas incorporaciones.

También realizamos la clásica de cada año en au-
tobús, La parte puramente cultural consistió en 
visitar el poblado ibérico Castellar de Meca, en 
Ayora, y la lúdica-cultural realizar un crucero por 
el rio Júcar. Ambas fueron muy satisfactorias. 

El poblado ibérico nos sorprendió por sus dimensiones, 
por las soluciones urbanas para almacenar agua y cerea-
les y, especialmente, por lo ingenioso del trazado del ca-
mino de carros,  en espiral, para superar el gran desnivel 
desde el llano hasta la cima de la montaña. En algunos 
lugares tiene ramificaciones paralelas para poder regu-
lar el tráfico de subida y de bajada, y hasta cuenta con 
una rotonda rudimentaria, muy parecida a las actuales.
Otro aspecto a destacar es la magnífica flora del lugar. 
En el grupo venían algunos expertos en la materia, que 
identificaron muchas plantas medicinales, incluida el ár-
nica, muy abundante en toda la montaña.

Después de comer embarcamos para realizar un crucero 
fluvial por el rio Júcar, encauzado entre grandes paredes 
de roca, con grandes masas forestales y mucha vegeta-
ción. Es un recorrido espectacular que permite admirar 
uno de los parajes más importante de la Comunidad Va-
lenciana, la Reserva Natural de la Muela de Cortes, muy 
desconocido para la mayoría de los valencianos.

El año anterior visitamos el Monasterio de Santa María 
de la Valldigna y el palacio Ducal de Gandía. Lo hicimos 
como homenaje a Francisco Sans de la Llosa. Realmente 
había nacido en un lugar próximo a Xátiva, pero estima-
mos que era mejor aprovechar su vínculo papal visitando 
Gandía y, de paso, el Real Monasterio. 

De los eventos pasados, el más importante fue la presen-
tación de D. Antonio Castanyer Llinares, Doctor en His-
toria y Arqueología por la Universidad de Alicante, de la 
obra y el perfil humano del sacerdote bocairentino D. José 
Belda Domínguez, el Padre Belda, fundador del Museo de 
Arqueología de la Diputación de Alicante, controvertido 
en lo personal y tenaz investigador en el mundo de la 
Arqueología, que realizó numerosas excavaciones y llegó 
a ser figura muy valorada a nivel nacional e internacional.

El acto se realizó el día 27 de mayo de 2016, pero no lo 
habíamos reseñado porque nuestra crónica anual llegó 
fuera de plazo a la redacción del programa. Fue un éxito 
de asistencia, y la charla sorprendió a los presentes que, 
en su gran mayoría, desconocían la importancia de este 
bocairentino singular. Esperamos algún reconocimiento 
municipal, como puede ser la colocación de una placa en 
su casa natal, el número 11 de la calle Mossén Hilario.

La página web sigue creciendo, cada vez tiene más vi-
sitantes, (¡¡faltan muchas biografías!!) y esperamos que 
próximamente podamos paliar el retraso incorporando 
los artículos que han aparecido en los programas de las 
Fiestas de Sant Blai y Sant Agustí en los últimos años.

SEGUIMOS NUESTRO CAMINO



ASSOCIACIONS I ENTITATS

274

Les activitats comencen al mes d’octubre amb la prepa-
ració del XV Concurs Nacional de Pintura Joan de Joanes, 
amb el patrocini del MI Ajuntament i la col·laboració 
d’empreses locals. Inauguració exposició 21-11-2016.

En abril de 2017 fem l’Exposició de Primavera, amb mo-
tiu de la festa del llibre del 23 d’abril, amb pintures i 
fotos exposades al llarg d’un mes als balcons de la plaça 
de l’Ajuntament. Estes pintures també han sigut exposa-
des als balcons de les poblacions següents: Muro, Biar, 
Almansa i Aiora.

Hem col·laborat en la preparació de l’exposició a càrrec 
del Foto-Club València, celebrada a la sala de cultura 
Joan de Joanes (17-6-2017).

Al mes d’agost, coincidint amb les festes de Sant Agustí 
hem fet la Mostra d’Estiu de pintura i fotografia” (22-8-
2017) i el taller de gravat, impartit per Manolo Granado.

Cal remarcar que els membres de l’associació han obtin-
gut nombrosos premis en concursos de pintura, fotogra-
fia, cartells... en diverses poblacions. Fem des d’ací una 
crida a tots els amants de les arts plàstiques (pintura, 
fotografia, escultura, ceràmica...) per a que s’integren en 
l’ASSOCIACIÓ ART-92.

AcTIVITATS REALITZADES AL cURS 2016-17

25 ANyS D’ART-92
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fa 25 anys

XV CONCURS DE PINTURA JOAN DE JOANES

1r premi, David Escarbajal

2n premi Inelbo, Alberto Márquez

2n premi Helioprint, Paco Carpena

Menció d’honor, Gonzalo Romero

Menció d’honor, Miguel Soro

Menció d’honor, Rafael Tarres

Accèssit, Pepi Sevilla
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- Exposició Moros i Cristians (Fireta d’octubre) 
- Exposició de Sant Agustí a la sala dels Cardaors i la 

Coral de Bocairent.
- Xarrada sobre fotografia nocturna al Sant Crist dirigi-

da al GRUP DE MUNTANYA i amb la col·laboració del 
M.I. Ajuntament.

- Col·laboració activa de l’AFB en l’elaboració de la pà-
gina web de turisme del M.I. Ajuntament i altres publi-
cacions aportant les fotos que necessiten. 

- Eixides fora del poble: A València visitant el Bioparc, a 
les salines de Torrevella i excursió al Monte Arabí de 
Yecla.

- Eixides nocturnes pel poble i el terme municipal per a 
fotografiar moments i detalls del nostre entorn: Alt dels 
Collets, Torreta de Mariola, Cova de Bolumini, Cava Ar-
quejada, naixement del riu Vinalopó, Sta. Bàrbara, Pla 
de Nones, mas de Bodí, El Xiprer, Font de Mariola…

- Col·laboració amb la Junta de Festes aportant fotos 
per al programa  i participant activament al 4t concurs 
de fotografia de Moros i Cristians.

- Col·laboració activa en el facebook i flickr, aportant 
diariament fotos. 

- Hem participat com a jurat al segon marató de foto-
grafia a Bocairent

RELAcIó D’AcTIVITATS 2016-17 

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA 
BOCAIRENT
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L’elaboració anual de l’estadística relativa al Museu Ar-
queológic Vicent Casanova ens proporcionarà les dades 
necessàries per veure l’evolució i les característiques 
dels visitants, el seu nombre i lloc de procedència, 
adults i xiquets, locals i foranis. El present estudi s’ini-
cia l’1 d’octubre de 2016, coincidint amb l’exposició de 
la col·lecció permanent i amb l’exposició temporal “del 
Lleó Ibèric” que es va clausurar el 8 de gener de 2017, i 
finalitza el 30 de setembre de 2017. Aquesta circumstàn-
cia explica l’augment del nombre de visitants que va ha-
ver-hi durant l’últim trimestre de 2016 respecte als que 
va haver-hi la resta de l’any 2017, produint un balanç de 
visitants a favor dels mesos de 2016 que distorsiona el 
resultat final.

L’estimació del nombre de visites al museu s’ha realitzat 
comptabilitzant directament el nombre de visitants en 
el moment de l’adquisició de l’entrada.

En el període analitzat (12 mesos) han visitat el museu 
1.775 persones, el 73.2% (1.299) eren adults i el 26.8% 
(476) xiquets. El 93,6% dels visitants adults eren espa-
nyols i el restant 6,4% estrangers.

Del territori nacional han visitat el museu 1.691 perso-
nes, 248 (14,6%) eren de la localitat, 1.285 (75,9%) de la 
Comunitat Valenciana i 198 (11,7%) de la resta d’Espa-
nya.

Els britànics són els estrangers que més han visitat el 
museu (36,1%), seguits dels francesos (12%) i dels no-
ruecs (9,6%).

El museu ha estat obert tots els caps de setmana i fes-
tius, amb torn de matí i vesprada mentre estava l’exposi-
ció temporal i amb torn de matí només, a partir del 9 de 
gener de 2017. També s’han realitzat visites concertades 
de grups entre setmana (almenys 5). En general, els dies 
de major afluència han sigut diumenge i festius.

Finalment, crec necessari incidir en la importància que 
tenen les exposicions temporals com a element dinamit-
zador de les visites.

Isabel Collado Beneyto

VISITES ocTUBRE 2016- SETEMBRE 2017 

MUSEU ARQUEOLòGIC 
VICENT CASANOVA

LOCALS ESTRANGERSCOMUNITAT
VALENCIANA

RESTA
D’ESPANYA

Nombre de visites ADULTS

LOCALS ESTRANGERSCOMUNITAT
VALENCIANA
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Como todos los años, aquí esta-
mos esta asociación contando 
nuestra labor, que no es otra que 
la de formar e informar a nuestras 
asociadas, que por cierto cada año 
somos más y con más ganas de sa-
ber y estar en forma por medio de 
nuestras actividades entre las que 
figuran talleres, charlas de forma-
ción y como no viajes culturales 
que hacemos durante el año por 
toda España.

La asociación durante este año ha 
colaborado con la Cruz Roja de 
Banyeres, el centro de acogida de 
S. Francisco de Asís de Gandia, así 
como, el Ayuntamiento, la Parro-
quia, la Residencia, AFAB, la Agru-
pación Coral y Dones Bicibles.

Hemos tenido la satisfacción de 
hacer realidad una ilusión que teniamos desde hace tiem-
po, la de tener a nuestra patrona Santa Rita en nuestra 
parroquia por medio de una vidriera que bendijo nuestro 
párroco D. Benjamin, con la asistencia de la junta y socias.

En la actualidad ofrecemos talleres de gimnasia, labo-
res, password, manualidades, pintura en tela y al oleo, 
informática, cultura general y natación en la piscina de 
Ontinyent. Por cierto, que si te interesa alguna actividad 
que no tengamos, se admiten sugerencias, puedes soli-
citarlo y lo intentaremos solucionar.

Os damos las gracias a todas las socias que haceis posi-
ble esto por medio de vuestra participación y de hacer 
cada día más grande nuestra asociación. También nos 
gustaría dar las gracias especialmente a las socias que 
no pueden asistir y sin embargo siguen colaborando.
Hasta el año que viene. VITOL AL PATRÓ SANT BLAI.

ASSOCIACIÓ D’AMES DE 
CASA I CONSUMIDORS 
TyRIUS BOCAIRENT
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No recorde bé com va començar la conversa però van 
acabar preguntant-nos quina diferència hi ha entre rega-
lar un animal o donar-lo en adopció. Nosaltres ho tenim 
molt clar: les coses o objectes es compren i quan ja no les 
volem es tiren o es regalen. Els animals no són objectes 
sinó éssers vius que poden sentir i patir, no els podem 
tirar –o abandonar– ni regalar. Adoptar un animal signi-
fica que ens comprometem a fer-nos càrrec d’ell durant 
tota la seua vida. És una decisió important que s’ha de 
meditar, hem de pensar bé si estem disposats a assumir 
la responsabilitat durant tots els anys que viurà l’animal; i 
comptant en que, a l’igual que les persones, l’animal enve-
llirà, el que suposa que cada dia requerirà més atencions. 
Vivim en una societat molt consumista on qualsevol cosa 
es pot adquirir amb diners. I que per desgràcia, segueix 
considerant els animals com a “cosa”. Recordeu que, en-
cara que es consideren erròniament els animals com a 
“cosa”, ells passen fam, set, fred, tenen por, passen nervis, 
pena, ansietat, etc.

I és precisament per això, perquè tenim claríssim que els 
animals no són coses, perquè sabem que són capaços de 
sentir i patir, volem que els animals del poble tinguen una 
vida el més digna possible. Així que, per a donar-los-la 
estem establint a diferents zones del poble colònies feli-
nes controlades (a dia de hui, tenim controlades algunes 
zones del Barri Vell). Al controlar el nombre d’habitants 
de la colònia els donem una bona qualitat de vida, ja que 
hi ha recursos per a tots. A més al controlar la població 
de gats, també evitem plagues d’altres animals, com in-
sectes, serps, etc. Pensem que és un projecte que està 
beneficiant a tots els veïns i veïnes, ja que tenim un barri 
molt més nét, tranquil i agradable de visitar. Nosaltres no 
hem posat els gats allí, ells sempre estaran. Si llevem els 
que ara estan, prompte en vindran més d’altres zones.
 
Durant el passat any 2016, hem esterilitzats 17 femelles 
i 13 mascles, que ara segueixen vivint on estaven, però ja 
no poden reproduir-se. A més hem donat en adopció 38 
animals, que ara viuen de meravella en les seues noves 
cases. Estos animals no podien seguir vivint al carrer per 

diverses raons. Per exemple, hi havia una gateta que van 
atropellar i va quedar coixa, un gat invident, també hi ha-
via un gos que van abandonar; i altres casos semblants. 
A més , a part de controlar la població, també procurem 
que els membres de la colònia estiguen en bon estat de 
salut; per això vam haver de portar al veterinari 43 gats 
que tenien diferents malalties. Vos podríem seguir donant 
més dades, però les xifres no són el que importa. Ara bé, 
si passegeu qualsevol dia pel Barri Vell notareu la milloria 
notable en l’estat de salut dels seus felins, i això és el que 
de veritat ens importa.

Tot açò que hem aconseguit –que és moltíssim– ha sigut 
possible gràcies a totes les persones, comerços, organit-
zacions i institucions que, d’una o altra forma, col·laboren 
amb nosaltres. Per això no volem deixar passar aques-
ta ocasió per agrair-los públicament la seua ajuda, sense 
elles este projecte no haguera pogut existir. Moltes grà-
cies a tots! Menció especial mereixen els seus voluntaris, 
que sempre estan a punt per a treballar i al peu del canó. 
Per cert, són pocs, si algú s’anima a ser voluntari sereu 
molt però que molt ben rebuts. També podeu col·laborar 
amb nosaltres de moltes maneres diferents: fent-se soci, 
fent de casa d’acollida, anant a portar i a recollir gats del 
veterinari per a esterilitzar-los i cuidar-los les dos nits que 
tarden en recuperar-se de la cirurgia, ajudant-nos quan 
fem fires i esdeveniments (cosa que fem per a autogesti-
onar-nos) ja siga venint a l’esdeveniment o fent manuali-
tats i coses per a vendre. I a més, tot el que se t’ocórrega 
es pot comentar amb nosaltres: algú ens podria fer una 
pàgina web, dissenyar tríptics, ajudar-nos a organitzar 
events, donar material d’oficina, etc. Podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina de 
facebook: https://www.facebook.com/bekigat/

Per acabar vos deixem una interessant reflexió final. Ja 
fa uns quants anys el cèlebre savi Mahatma Gandhi va 
escriure: “la grandesa d’un país, d’una civilització i el seu 
progrés moral es poden jutjar per la forma en què tracta 
als seus animals”. Si ens férem un exercici d’autocrítica, 
què podríem pensar de nosaltres mateixos?

ASSOCIACIÓ 
BEkIGAT

Joan SempereAlbert Doménech



ASSOCIACIONS I ENTITATS

280

ARTICULO 50 de la Constitución Española 

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. 
Asimismo y con independencia de las obligaciones fa-
miliares, promoverán su bienestar mediante un sistema 
de servicios sociales que atenderán sus problemas espe-
cíficos de salud, vivienda, cultura y ocio.

El 31 de Octubre de 1978 (al amparo del artículo 50 de 
nuestra constitución), un grupo de Jubilados y Pensionis-
tas de Bocairent decidieron  pedir al Ayuntamiento que 
les cediese un local donde poder reunirse y pasar una 
horas de ocio. En Julio de 1979 nos cedieron un pequeño 
local y, el 12 de Noviembre se procedió a la votación 
para eligir la primera Junta.

A partir de aquella fecha, se inició la confección del Re-
glamento que se entregó en  Secretaría del Ayuntamien-
to para que lo revisaran y subsanaran si alguna cosa no 

se ajustara a la legalidad vigente,  el 7 de Octubre de 
1981 nos lo devuelven; con la desagradable sorpresa por 
nuestra parte de estar desestimado.

Ante esta situación y viendo que las cosas no avanzaban, 
el 14 de Diciembre de 1981 y en acta suscrita por el Pre-
sidente y Secretario de nuestra Junta Provisional, Sres. 
Manuel Ferre y José Vañó junto con el Presidente y Secre-
tario de la Comarcal, Sres. José Cebrián y Tomás Arroyos 
se constituyó la Sección de Bocairent Inscrita a la ASO-
CIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE VALENCIA.

El 8 de Diciembre de 1981  ante nuestra insistencia, el 
Ayuntamiento nos cedió un local más grande, (con la 
condición de que el equipamiento del mismo corriera 
por nuestra cuenta)

La primera Asamblea General se celebró el 17 de Di-
ciembre de 1981, en la cual entre otras cosas se infor-
mó de los gastos de equipamiento del nuevo local, “que 
costó 80.000 pesetas”. Y a propuesta de la Junta de la 

BREVES APUNTES DEL INIcIo 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I 
PENSIONISTES SANT BLAI  
DE BOCAIRENT
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Asociación se llegó a los siguientes acuerdos: hacer una 
aportación con carácter extraordinario de 500 pesetas 
por cada socio y pagar una cuota anual de 400 pesetas.

El 20 de Julio de 1982 y después de innumerables gestio-
nes (tanto en entidades públicas como privadas),  nos vi-
mos recompensados en nuestra perseverancia recibien-
do 50.000  pesetas de la Caja de Ahorros de Valencia y 
otras 20.000 del Gremio de Fabricantes de la localidad.

En Julio de 1984 celebramos los primeros Juegos en el 
Hogar, en las siguientes modalidades y ganadores de las 
mismas:
AJEDREZ: Campeón, Hermenegildo Reig Olcina.
DOMINÓ: Campeones, Dionisio Cardós y Santiago Cres-
po.
RONDA: Campeones, Rafael Domínguez y Manuel Ferre.
GUIÑOT: Vicente Tortosa y Guillermo Castelló.
TRUC: Dionisio Cardós y Manuel Pascual.

En Pascua de 1988 empezamos a dar una mona a cada 
socio (en la actualidad se sigue dando). En Octubre de 
1989 celebramos la primera Semana Socio Cultural.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de Enero de 
1993, se propone y es aceptado por unanimidad el  au-
mento de  cuota a 1.000 pesetas anuales.

En 1993 La Comunidad Europea proclamó el año 1993 
como año de las Personas de Edad Avanzada y de la So-
lidaridad entre Generaciones. Con este motivo nuestra 
Asociación organizó junto con el Ayuntamiento una serie 
de eventos de los cuales resumimos parte de los mismos:
-  Concurso del cartel anunciador.
-  Lunes 21 de Junio:  En el colegio Lluís Vives se proyec-

tó el documental “Cómo se fabrica el vidrio”. 

-  Martes 22 de Junio: A las 19 horas en el Hogar del Pen-
sionista Mesa Redonda, con representación de todos 
los estamentos Sociales y Culturales de la localidad.

-  Miércoles 23 de Junio: A las 18,30 horas conferencia 
a cargo del Doctor Lorenzo Verdú, médico geriatra de 
Alcoy.

-  Jueves 24 de Junio: Visita a los museos de la localidad.
-  Viernes 25 de Junio: Representación Teatral a cargo de 

la compañía, “La Farsa de Murcia”.
-  Sábado 26 de Junio: En el Camping Font de Mariola, 

Fiesta de Convivencia para todos los mayores y sus 
familiares (que los quieran acompañar), con diversi-
dad de juegos y concursos para todas las edades. A 
las 22,30 horas en el Teatro Avenida, clausura del Año 
Europeo con actuaciones diversas.

Al cerrar esta breve Memoria,  solo nos queda dar las 
gracias a todos los componentes de las distintas Juntas  
y personalizar nuestro agradecimiento en en quienes las 
han presidido.

PRESIDENTES: desde su fundación hasta la actualidad

1 Manuel Ferre Calatayud: Noviembre 1979 / Enero 1983    
2 Bautista Colomer Bolumar: Enero 1983 / Marzo 1990
3 Ángel Vañó Vañó: Marzo 1990 / Mayo 1990
4 Manuel Pascual Beneyto: Mayo 1990 / Noviembre 

1991
5 Carmen Cardós Sanjosé: Noviembre 1991 / Junio 1996
6 Hilario Sempere Gisbert: Junio 1996 / Julio 2003
7 Vicente Vañó Silvestre: Julio 2003 / Febrero 2008  
8 Vicente Vicedo Ferre: Febrero 2008 / Abril 2015 
9 José Vicente Tortosa Pérez: Abril 2015 hasta la actua-

lidad. 

La Junta
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Nuestra droga es el teatro.  
Deberíamos asistir a una cura de  

desintoxicación, pero no queremos. 
(Concha Velasco)

El 20 de novembre de 2016 vam posar 
en escena el sainet valencià “Deixa’m la 
dona, Pepet”. A més, la representació va 
tenir un caràcter solidari, ja que la recap-
tació va ser íntegrament per a l’Associa-
ció de Familiars i Malalts d’Alzheimer. Per 
tant, acabades les vacances ens posàvem 
de nou en marxa i començàvem a cremar 
etapes per oferir una bona actuació a fi-
nals de novembre. Així, primer procedí-
rem a la lectura (després que el director haguera fet el 
repartiment de papers), en la qual anàvem polint el text 
i assimilant a poc a poc el caràcter de cada personatge. 
Després ja xafàrem l’escenari, encara amb el text en la 
mà, però començant a situar-nos en escena en cada mo-
ment (la qual cosa no sempre és senzilla de coordinar 
amb la lectura). Passat un temps prudencial, ens marcà-
rem un límit i començàrem a assajar sense papers, recol-
zant-nos en la importantíssima tasca de les apuntado-
res. I així, a base d’assajos i d’insistir, arribàrem al 20 de 
novembre, on una vegada més vam tindre la grandíssima 
sort de comptar amb una nombrosa presència de públic, 
que va poder gaudir d’una vesprada divertida alhora que 
solidària.

Sense temps de descans començàrem a preparar la re-
presentació del sainet fester. En aquest cas de l’obra “En 
busca de la banda perduda”, dels joves autors Jaume 
Martínez i Pablo Doménech. L’obra tenia una caracterís-
tica que la feia distinta de la majoria de sainets, i és que 
la trama no se situava en el clàssic saló de casa, sinó que 
es tractava d’un maset, en concret el de la filà de Moros 
Marins. Així, el mes de desembre i en especial el període 
nadalenc van estar marcats pels assajos que portàrem 
a terme. 

No va ser l’única actuació que vam fer el Nadal de 2016. 
El dia 31 de desembre participàrem en el taller i cerca-
vila preparat per l’Ajuntament de Bocairent per buscar a 
l’home dels nassos, una activitat divertida i amena diri-
gida als més menuts. Després de fer el taller a la casa 
de la Joventut (que va incloure dibuixar i també una nar-
ració a càrrec de Carme Domènech), la cercavila va anar 
passant pel Ravalet, on en diferents ubicacions es feia 
una parada i es preguntava a algunes persones si havien 
vist passar l’home dels nassos. La parada final es va fer 
a la plaça del’ Ajuntament, on els xiquets van descobrir 
que l’home dels nassos ja havia eixit cap a Ontinyent.

Així doncs, encetàrem 2017 amb la representació del 
sainet fester a l’acte de l’homenatge als capitans i fes-
ters amb 75 i 50 anys en actiu, que per sort es va fer 
de nou al Teatre Avenida. I diem per sort perquè per a 
nosaltres és molt més fàcil la representació a l’Avenida 
que al pavelló d’esports, tant pel que respecta als assa-
jos com a les possibilitats de la posada en escena que 
ens ofereix l’Avenida. De fet, un final d’obra com el que 
vam fer amb “En busca de la banda perduda” difícilment 
l’haguérem pogut fer al pavelló. 

L’objectiu aleshores era l’obra que faríem el diumenge 
de rams. En aquest cas “La Dama del Alba”, d’Alejandro 
Casona. Començàrem de nou el procés habitual. Lectura 
i “neteja” de text (en moltes ocasions ens veiem obli-
gats a retallar un poc les obres per ser massa llargues), 
aprenentatge individual en les hores lliures, assajos amb 
papers en la mà, a poc a poc anar deixant els papers 
per guanyar en seguretat i per poder moure´s millor per 
l’escenari... Tot això sense oblidar altres tasques impres-
cindibles en aquest tipus de representacions, com son 
el vestuari i l’ambientació escènica, a més de l’elecció 
de la música que serviria per donar èmfasi a diferents 
moments de la representació. Totes les hores i il·lusions 
invertides van veure´s amplament recompensades amb 
la calorosa acollida que va tindre l’obra, representada la 
vesprada del 9 d’abril.

Després d’aquest periple tant continuat, ens vam agafar 
un merescut descans. Però sempre amb la vista posada 
en el repte següent, perquè una de les senyes d’identi-
tat d’aquest grup de teatre és que no podem estar mas-
sa temps parats. Necessitem tindre alguna cosa entre 
mans. La següent obra elegida va ser “Teràpia de grup”, 
altre repte per a la companyia. Però del seu resultat ja 
parlarem l’any que ve.

VITOL AL PATRÓ SANT BLAI!!

GRUP DE TEATRE
‘L’ARCÀ’



ASSOCIACIONS I ENTITATS

283

Per segon any consecutiu, des de la seua creació l’any 
2016, Dones Bicibles està present al Programa de Fes-
tes per tractar de fer resum de les activitats que hem 
realitzat.

L’any passat ens presentàvem ací mateix com associació 
i aquest any, continuem sent associació i a més estem fe-
derades com a  Club Ciclista Dones Bicibles. Àrdua ha si-
gut la tasca i no poca l’activitat que s’ha realitzat aquest 
any des de Dones Bicibles.

Començarem citant les reunions amb les autoritats que 
tan bé ens van rebre, primer amb Isabel Garcia, diputada 
d’Igualtat, Esports i Joventut i després amb Josep Miquel 
Moyà Torres, Director General d’Esports, amb l’alcaldia 
de totes les poblacions per on va transcorre la Marxa. 
També amb Amadeo Olmos, president de la Federació 
Valenciana de Ciclisme, amb tots els clubs ciclistes per 
programar les proves de la Comunitat Valenciana, i amb 
la Guàrdia Civil de Tràfic en València.
 
Hem tingut presència en molts esdeveniments que s’han 
celebrat a la nostra comunitat. Congrés Estatal Dones i 
Esport, La Setmana Ciclista Valenciana, III GP Dia de la 
Dona en Beneixama, Marxa Ale Cicling en Gandia, Cam-
pus Ciclored per Ziortha Villa i Joseba Beloki, Ruta de los 
Castillos en Ayora, Copa Espanya Fémines en Calp, Tour 
del Juguete en Ibi, Bicifest València, acte de presentació 
del Club Esportiu d’Ontinyent, Triatló d’Antella...
 
El recopilatori en l’àmbit esportiu, tampoc ha sigut poca 
cosa. Les gestes més destacables: participació a la Que-
brantahuesos, on el club ha tingut molt bona represen-
tació amb 4 membres. Hem completat la Flecha Ibérica, 
de 368 km amb equip integre femení, Brevet de Massa-
magrell, de 200 km amb 3 membres del club, Polar Gran 
Fondo La Mussara igualment amb 3 membres i, com a 
colofó final, el Campionat d’Espanya d’Ultraciclisme en 
Xest amb un resultat immillorable, guanyant el 3r lloc 
en la general i 1r lloc en Master 50. La participació en 
trails de muntanya ha aportat al club trofeu en el trail 
de Bocairent i pòdium Segona Femenina en la General 
d’Agullent. Per últim, també hi ha hagut participació en 
el triatló de València i al d’Alacant on també la nostra 
participant va poder pujar al pòdium quedant 2a.

Hem assistit a la Gala de premis Emprèn Esport, i la nos-
tra presidenta ha rebut el premi SLA, Sense Límits Aven-
tura. Vam celebrar el mig any bicible, on vam presentar el 
cartell per l’edició 2017 i estrenàrem la nova ruta. Hem 
preparat vestuari bicible aquest any, amb l’equipament 
bicible d’hivern i d’estiu, samarreta i falda pantaló. Hem 
preparat una jornada en Bocairent per la “Mobilitat” amb 
el seu Manifest Bicible per la Mobilitat.

La nostra activitat més important i principal i a la qual de-
diquem tots els nostres esforços ha sigut organitzar, pla-
nificar i promocionar la Marxa Cicloturista Dones Bicibles.
Aquest any hem volgut envoltar al poble de Bocairent de 
Dones Bicibles en un cap de setmana intensíssim on dis-
sabte 2 de setembre començàrem amb la projecció del 
curt documental Campeonas Invisibles, presentat per la 
seua directora Paqui Mendez i on va participar  Mª José 
Silvestre, presidenta del CC Dones Bicibles, Alba Pastor, 
campiona de gimnàstica rítmica, Noelia Vañó 2a tinent 
d’alcalde i Tere Saurí, entrenadora del València C.F. 

Diumenge 3 de setembre, amb 89 ciclistes i superant el 
nombre de participants de l’any passat, vam fer l’eixi-
da de la Marxa des de la plaça de Bous de Bocairent 
i arribada a la plaça de l’Ajuntament, lloc on també hi 
havia activitats per als més menuts. I oferírem un dinar 
al carrer en la plaçeta Joan de Joanes, amb el propòsit, 
com hem dit, de fer partícep al poble i per altra banda 
promocionar llocs tan emblemàtics de Bocairent.

Volem agrair el suport imprescindible per part de l’Ajun-
tament de Bocairent, la Diputació de València i Genera-
litat Valenciana, la inestimable col·laboració de la Creu 
Roja, Protecció Civil de Bocairent, GC tràfic, l’Associació de 
Comerciants, l’Associació Festes Moros i Cristians Bocai-
rent, Més que Dones i els Ajuntaments i Policía local de 
les poblacions per on passa la prova, Ontinyent, Agullent, 
Benissoda, Albaida, Atzeneta d’Albaida, El Palomar, Aielo 
de Malferit, Moixent, Fontanars dels Alforins i a totes les 
empreses que han aportat i ens permeten tenir regals per 
a totes les Bicibles, a l’exèrcit de voluntaris que posa el seu 
treball a disposició de l’esdeveniment perquè tot marxe a 
la perfecció, i la participació del poble que ens recolza i 
ens acomiada en l’eixida, ens anima en l’arribada. Moltes 
gràcies Bocairent, continuarem treballant per l’any vinent!

DONES BICIBLES
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Un any més continuem treballant per la igualtat 
real d’oportunitats i contra tot tipus de masclis-
mes, en especial contra una llaga en carn viva 
que pateix la nostra societat, la violència de gè-
nere. Precisament, i amb motiu del dia internaci-
onal (25 de novembre), Més que Dones ens vam 
sumar al projecte “Madejas contra la violencia 
sexista” que l’Ajuntament de Bocairent va portar 
al nostre poble. El projecte naix en 2014 a Asti-
garraga (Guipúskoa) de la idea de reunir-se per a 
teixir mentre es conversa sobre el tema. En cada 
reunió, dones i homes van teixint un tros de bu-
fanda que després uniran en una sola. I tots els 
metres teixits s’uneixen a la bufanda inicial, que 
actualment ja fa més de 4 quilòmetres. 

Coincidint també amb aquesta data assenyala-
da, l’escriptora Tere Mollà va vindre a presentar 
el seu llibre “Pensamientos, reflexiones, rabias y 
protestas”. Aprofitem aquest espai per a felicitar a Tere 
pel merescut premi Basset, atorgat per la seua trajectò-
ria en favor dels drets de les dones.

Després del parèntesi obligat del Nadal i les festes de 
Sant Blai, el 18 i 25 de febrer, al mercat municipal s’or-
ganitzaren dues sessions del taller “Brodant la revolta”, a 
càrrec de l’artista Lluci Juan. Ací, una vegada més, la reu-
nió al voltant d’una feina tradicionalment femenina i poc 
visibilitzada, com és teixir o brodar, és el motiu per a fer 
una acció reivindicativa. El treball fruit d’aquestes sessi-
ons i d’altres realitzades en més pobles de la Vall d’Albai-
da es va poder veure a l’exposició que es va inaugurar a la 
sala Joan de Joanes el 3 de març, amb el títol “Feminismes 
plurals: brodant la revolta”.

Al mes de maig s’obria el període d’al·legacions per a 
presentar les Danses de Sant Agustí com a BICI (Bé d’In-
terès Cultural Immaterial) per part de l’Ajuntament de 
Bocairent. Més que Dones en presentà algunes centra-
des en la discriminació que pateixen les dones fadrines 
front a les casades (no poden ser cap de dansa i queden 
relegades als llocs inferiors del rogle) i al fet que una 
dona no puga ser majoral, és a dir, organitzar la festa. 
Les al·legacions foren exposades a la reunió del Con-
sell Municipal de Cultura del mes de maig i, malgrat 
que s’introduïren algunes modificacions al text final del 
projecte, la Junta de Majorals no ha volgut afrontar el 
problema i les normes de funcionament de la festa con-
tinuen igual. A més de les nostres al·legacions, a títol 
personal, una dona balladora també en va presentar una 
semblant, que va ser desestimada. Des d’ací volem mani-
festar el nostre suport a unes danses que bé es mereixen 
la declaració de BICI, però al mateix temps reclamem 
que les tradicions s’adapten als nostres temps si suposen 
una desigualtat d’oportunitats per raons tan poc objecti-
ves com l’estat civil o el sexe.

Coincidint amb la celebració de les Danses, l’associació 
organitzà la segona ruta de lectura de poemes pel barri 
medieval. El 26 d’agost, una vegada acabada la dansà, 
férem una passejada pel barri on es van llegir poesies 
escrites per dones, majoritàriament valencianes, i acom-
panyades per la música del tabal i la dolçaina de l’Aljub.

Uns dies després, el 3 de setembre, vam aportar el nos-
tre granet de sorra a una iniciativa meravellosa: la III 
Quedada de Dones Bicibles, organitzada per la bocairen-
tina Mª José Silvestre i el club de Dones Bicibles, amb 
l’objectiu de visibilitzar l’esport femení.

A l’octubre organitzàrem les II Jornades Feministes de 
les Comarques Centrals, centrades en el lideratge feme-
ní, i realitzades a les instal·lacions de l’IES de Bocairent. 
Al matí, vam fer una sessió de treball amb Coto Talens i, 
després d’una pausa-café, les responsables dels EFI (En-
contres Feministes Intergeneracionals) ens van explicar 
aquesta interessant iniciativa. Per la vesprada les assis-
tents ens dividírem entre els tres tallers previstos: taller 
de teatre “Empoderar-se i percebre’s com a subjecte his-
tòric de drets”, a càrrec de Verónica Pastor i Joana Valls; 
taller “L’estratègia de les complicitats”, a càrrec de Coto 
Talens; i taller sobre els Consells Locals de les Dones, a 
càrrec de Mar Vicent. A continuació es va fer una posada 
en comú de les conclusions finals de les jornades i, com 
a cloenda, Patricia Sornosa ens va treure un bon grapat 
de riallades amb el seu espectacle “Género fresco”. Un 
dia ple de descobriments, sororitat, complicitats i bon 
rotllo.

Per últim, volem felicitar una vegada més a Carmen 
Doménech pel premi 9 d’Octubre d’enguany a la seua 
extensa trajectòria en el món de l’ensenyament, l’associ-
acionisme i la defensa del valencià. Orgulloses de tindre 
una companya tan especial. Enhorabona!!

ASSOCIACIÓ 
MéS QUE DONES
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Un any més  aprofitem aquesta pàgina per a mostrar les 
activitats que hem realitzat els socis i sòcies d’aquest 
club durant l’any 2017.

SECCIÓ DE MARXES 
Com és costum el CEB és fidel a les marxes que realitzem 
durant tot l’any, aquest any varen realitzar la travessia 
de la Mariola al mes de desembre 2016, de la població 
de Muro fins a Bocairent, 60 components. Marxa circular 
a la serra del Bèrnia, 54 components. Marxa Pasquera: 
100 components. Travessia de dos dies per la serra d´ 
Espadà: 40 components. Marxa d’Estiu: 50 components. 
Gràcies a tots el que heu participat en aquestes marxes, 
sense vosaltres el CEB no seria possible.

SECCIÓ DE MUNTANYA
D’entre altres, aquests són alguns dels cims que han co-
ronat els membres del CEB al llarg de la península: PO-
SET 3.370mts, PERDIGERO 3.222mts, ANETO 3.404mts, 
PICA D’ESTATS 3.143mts, BALAITUS 3.144mts, VIGNA-
MELE 3.298mts, CULEBRA-VALLIBIERNA 3.059mts, TEM-
PESTADES 3.296mts, FORQUETA 3.007mts, REMUÑE 
3.041mts, MOLIERES 3.010mts, MULHACEN 3.479mts, 
MOTBLANC ALPS FRANCESOS 4.810mts. 

SECCIÓ D’ESPELEOLOGIA 
En aquesta secció este any li han llevat la pols a les 
cordes, ja que està un poc paradeta, les cavitats visi-

tades: YENCA DEL SERRANO -45mts, AVENC CAMPI-
LLO -54mts, AVENC DEL CAVALL -57mts, SIMA BAL-
DO -45mts, AVENC DE PAQUITO -140mts, AVENC DEL 
MIJT -50mts, SIMA AVENCO -110mts, AVENC DE JERONI 
-75mts, AVENC DE QUATRETONDA -150mts, SIMA EL RE-
BALSO- 82mts, SISTEMA TONIO CAÑUELA I TRAVESSIA 
COVENTOSA (CANTABRIA).

SECCIÓ CURSES DE MUNTANYA 
En el CEB cada volta participa més gent a les curses de 
muntanya. Aquestes carreres són algunes en què hem 
participat: BOTAMARGE 70km (2a absoluta femenina), 
MARATÓ PUIG CAMPANA, MARATÓ DEMENTS, MARA-
TÓ DE VALENCIA, SNOWTRAIL 25KM (3a absoluta fe-
menina), MARATÓ CONFRIDES (1a sènior femenina), 
TRAIL2HEAVEN 50KM (3a absoluta femenina), MARATÓ 
VIELHA MOLIERES, MARATÓ LA SAGRA i un bon grapat 
de mitges maratons de muntanya per tot el territori va-
lencià.

Convidar a tot el poble de Bocairent perquè ens acompa-
nyen per la nostra muntanya i pels voltants. 

SALUT I MUNTANYA
VÍTOL AL PATRÓ  SANT BLAI 

CENTRE EXCURSIONISTA
BOCAIRENT
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Un año más me ha tocado por sorteo 
el tener que contar las aventuras y 
desventuras de un grupo de “chalaos”, 
que no hacen más que correr como si 
les fuera la vida en ello, emulando al 
mismísimo Forrest Gump, un loco ma-
ravilloso que, como sabéis los que ha-
béis visto la película, un día empezó a 
correr sin saber muy bien el por qué y 
ya no pudo parar.

Lo que no dice la película es por qué 
paró de correr. Pero la verdad es que, 
como les pasa a casi todos los corredo-
res a los diez años de empezar a par-
ticipar en carreras, también se lesionó, 
y esta forma tan manida y humana de 
colgar las zapatillas, le hubiera quitado 
un poco de encanto a la maravillosa historia de Forrest.
 
Ya hace una treintena de años que un tío carnal me es-
petó. ¡Pero estáis chalaos o qué, correr sin balón es de 
tontos¡ Y qué razón tenía, para correr al principio sí que 
se requiere algo de chaladura, pero lo que él no sabía es 
el motivo por el cual se sigue corriendo, y es que correr  
te acerca a la felicidad y sin lugar a dudas te hace mejor 
persona. ¿Te parece extraña esta afirmación? Tú mismo 
lo puedes comprobar si quieres ser más feliz.

También mantengo a pies juntillas que haciendo ejer-
cicio/deporte podemos jubilar anticipadamente a todos 
los psiquiatras, si bien también vamos a necesitar más 
traumatólogos.

Ya ha pasado un año, y espero que no faltéis ninguno 
de los que leéis “de pe a pa“ el Libro de Fiestas. Aunque 
alguno ya no estáis con nosotros, también es cierto que 
este año seguro que algún chiquillo va a leer por prime-
ra vez el Libro de Fiestas. Un recuerdo para los que se 
han ido este año y también dar la bienvenida a los que 
se incorporan a la lectura.

De esta temporada 2016/2017, me gustaría destacar que 
el club concedió por unanimidad el premio de deportista 
destacada a Amparo Bordería, premio que recogió en la  
gala del deporte celebrada en septiembre de 2016. Para 
el club este galardón no supone un premio competitivo, 
no lo concedemos por ser el más rápido o el que más 
kilómetros corre o en menos tiempo. Además de lo de-
portivo, hay años que añaden una historia personal. Es 
el caso de Amparo, que empezó a correr por acompañar 
a su hijo Arnau, y que jamás se había imaginado el poder 
correr una maratón como así lo hizo en la de Valencia de 
2016. Recuerdo hace ya un tiempo cuando se iba a estre-

nar en la media maratón de Almansa, y todo eran dudas 
sobre el poder acabar la prueba. Pues  no solo la media, 
ya tiene la maratón. La Gala del Deporte 2016 fue vivida 
por Amparo con nervios pero también con mucha ilusión 
y emoción, sentimientos que trasladó a los asistentes a 
la gala que difícilmente pudieron contener las lágrimas. 
Gracias y enhorabuena Amparo.

Como todos los años, hemos celebrado en Bocairent 
las dos pruebas tradicionales: con más años de historia, 
la Volta a Peu, que pese a su edad goza de muy bue-
na salud y que está integrada en el Circuit de La Vall 
d’Albaida, se celebró en el mes de junio de 2016 con 500 
participantes, y la Trail Bocairent, que con la ilusión de 
los recién casados y lo digo por la juventud de la prueba, 
se celebró en octubre de 2016, hasta ahora no repitien-
do en ninguno de los tres años el mismo recorrido, lo 
cual tiene cosas a favor y cosas en contra. En La Volta a 
Peu también hubo algún año en el que se intentó cam-
biar el recorrido, creo que sin éxito. Hay que pensar que 
el corredor que vuelve otro año a una carrera, tiene el 
recorrido en mente y si se lo cambias cada año, creo que 
es más fácil que deje de venir. No siempre lo nuevo es 
mejor, aunque esto es una apreciación personal y no del 
club, pero como soy yo el que escribe, pues eso.
 
Agradecer a todos los colaboradores y a las empresas e 
instituciones que nos ayudaron para poder llevar a cabo 
ambas carreras.

Me despido, como no podía ser de otro modo, desean-
do a todos los festeros y sobre todo a los que ostentan 
cargo que paséis muy buenas fiestas de Sant Blai 2018.

Jorge Mazcuñan

CLUB ATLETISME
BOCAIRENT



ASSOCIACIONS I ENTITATS

288

Exigix-te una vegada i un altra.  
No cedisques ni un centímetre  

fins que sone la botzina
(Larry Bird, llegenda del bàsquet)

Un altre any més el C.B. Patronato Bocai-
rent es presenta davant de tot el poble 
per explicar en unes breus línies el que 
ha sigut el seu any en totes les seues ca-
tegories i competicions. 

Com ja comentem al llarg d’estos anys no 
és gens fàcil (encara que sí gratificant, i 
molt) fer funcionar la maquinària del club 
amb els seus preparatius: en primer lloc, 
saber de quants jugadors i jugadores es 
disposa, després la persona/es que s’han 
de fer càrrec de l’equip, més tard quadrar 
entrenaments amb el consens de tots, i 
ja posar-se en marxa per a començar una 
altra temporada apassionant de veritat.

Sempre intentem tindre representació en 
el màxim de categories possibles, però 
en més d’una ocasió al ser un poble amb 
un nombre d’habitants no massa ampli, 
ens veiem obligats a botar alguna cate-
goria per a poder completar equips. Al principi sol ser 
un aprenentatge complicat, però amb el pas dels partits 
i dels anys, es veuen els fruits plasmats en les catego-
ries superiors. Allà on anem la gent ens respecta i ens 
admira per la nostra capacitat de treball i sacrifici, és 
una constant que sempre expliquem en este article, però 
sincerament és molt difícil mantenir este nivell durant 
tant temps i amb un nombre de jugadores molt limitat

El treball comença amb els més menuts, on les germa-
nes Eva i Esther Garcia, ensenyen  tots els dissabtes al 
matí, com iniciar-se en este esport i plasmar en la festa 
del club quin ha sigut els seu treball al llarg de tot l’any. 
Esta temporada tenim majoria de jugadors masculins, 
una dada que des que tenim en marxa l’escola no s’havia 
produït.

Els més ‘xicotets’ jugant ja competició oficial, són els de 
benjamins, entrenats per Mar i Hugo, que enguany han 
jugat en la categoria de Benjamí mixt IR, on han tingut 
un balanç de 2 victòries i 6 derrotes, mostrant el que 
serà un futur més que esperançador, on els partits han 
estat d’un nivell molt bo.

També han disputat diversos tornejos, un en la locali-
tat veïna de Banyeres, un altre organitzat ací, pel mateix 
club, i com no la participació en la festa del Patronato, 

on es viu un ambient d’esport sa i distés. Esperem gaudir 
en futurs anys d’este xicotet gran equip.

Pel que fa a la categoria Infantil, van començar la tem-
porada en nivell 2, enfrontant-se a equips de gran nivell, 
però donant tota una lliçó de treball i sacrifici, passant 
a la fase 2, on ja es van trobar equips d’una exigència 
física prou més dura i no podent aconseguir cap victò-
ria. Encara així els donem un 10 perquè han demostrat 
ser un gran equip tant dins com fora de la pista, sempre 
es trauen conclusions positives de les derrotes, un apre-
nentatge dur però fructífer.

Pujant un escaló més ens trobem amb la categoria ca-
det, competint de tu a tu amb equips de ciutats prou més 
grans en nombre d’habitants que nosaltres (recalquem 
molt esta dada, perquè vertaderament, ens veiem jugant 
en pavellons de ciutats com Alzira, Xàtiva, Ontinyent, 
Alcoi... i plantem cara) fent un gran bàsquet i acabant 
la temporada classificant-se per a la segona fase, amb 
un balanç final de 4 victòries i 10 derrotes. Enguany a 
seguir i a intentar no baixar el nivell.

Pel que correspon al júnior masculí, enguany els xics han 
realitzat una grandíssima temporada, quedant classifi-
cats en un meritori quint lloc, de 14 equips participants, 
amb un balanç de 16 victòries i 10 derrotes. Ens han de-

CLUB DE BÀSQUET
PATRONATO
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mostrat una gran actitud en la pista, i ens 
han deixat un bàsquet d’un gran nivell, molt 
ben dirigit des de la banqueta per part de 
Bruno. Un excel·lent per a ells.

I ja per últim el sènior femení, equip que 
cada any es reinventa, per diferents i di-
verses circumstàncies, però que sempre 
complix les expectatives, inclús les supera. 
L’equip de Juan Vañó no para de donar ale-
gries, enguany en la lliga regular han quedat 
campiones, i en la fase final en un grandís-
sim tercer lloc del campionat autonòmic. Es-
tos magnífics resultats han donat un premi 
a nivell individual a la nostra jugadora Eva 
García, que va ser guardonada MVP de la 
categoria, un reconeixement més que me-
rescut per a una jugadora que s’entrega al 
100% en cada partit, i que és un espectacle 
en la pista, enhorabona!!!

A banda d’este repàs al que ha sigut la tem-
porada de tots els equips del club, volem 
ressaltar, el campionat en què van participar 
els equips aleví i infantil, la Copa Pirineos 
que va tindre lloc en Jaca, amb més d’un cen-
tenar d’equips de tot el país, en el que les 
nostres xiques van quedar classificades en 
la categoria aleví en sèptima posició de 21 
equips, i en la categoria infantil en novena 
posició de 19 equips. Sens dubte una experi-
ència de les que fan equip i marca a les juga-
dores. Esperem repetir en pròximes edicions  
i continuar treballant per a aconseguir-ho.

També va tindre lloc el 15 de Juliol, el cam-
pionat de bàsquet mixt de 3x3, que estos 
últims anys compta amb diversos equips de 
les localitats veïnes, i que ens regala un bàs-
quet refrescant i diferent en ple estiu. Espe-
rem poder repetir molts anys ja que es crea 
un gran ambient entre tots els participants. 

Per acabar, i fent referència a la gala de l’es-
port d’enguany, novament la nostra juga-
dora Eva García, va ser nomenada per part 
de totes les entitats participants en la gala, 
millor esportista de la present temporada. 
Sens dubte el colofó al que ha sigut un any 
magnífic, s’esgoten els qualificatius. I a ni-
vell de club, enguany la nominació va cor-
respondre a Ana Belen Aledo Martínez, una 
jugadora molt activa dins del club, ja que 
sempre està disposada a tirar una mà en el 
que faça falta, i que compagina açò amb el 
seu treball i ser mare, sens dubte una juga-
dora que li trau tot el suc a les 24 hores del 
dia, moltes gràcies Ana!

Sense més que afegir, agrair als que s’han pres la mo-
lèstia de llegir estes línies, i desitjar a tot el poble i als 
seus visitants que gaudisquen d’unes magnífiques festes 

Vitol al Patró Sant Blai!
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Un any més, el Club Ciclista Bocairent dóna a conéixer, 
a través d’estes pàgines les activitats dutes a terme du-
rant l’any anterior. L’any 2017, podem dir que és l’any en 
què s’han consolidat dos grans grups en les eixides de 
dissabtes. Era previsible, i així ha acabat sent-ho, que un 
grup de membres que cada vegada entrena més per a 
competicions regionals, nacionals i internacionals aca-
bara separant-se del grup de dissabtes que sol eixir a 
fer una volteta i esmorzar. És per això que podem dir 
que ara cada dissabte tenim dos eixides diferents. Una 
més senzilla i tranquil·la per a aquells a qui els agrada 
disfrutar de la bicicleta, de l’esport i de la natura. I una 
altra per a aquells ciclistes que volen anar a més i poder 
competir amb garanties amb altres ciclistes de fora del 
poble. Però, no obstant això, el Club ha continuat pro-
gramant una sèrie d’activitats que relatem a continuació.

L’1 de juliol de 2017, un centenar de ciclistes amb bicis 
de muntanya ens vam desplaçar a Dénia per la via ver-
da i després pels caminals de tarongers fins arribar a la 
platja. Ja s’ha convertit en una eixida habitual que fina-
litza amb un bon dinar i tornada en autobús. 

El 22 de juliol 2017, per a ciclistes de totes les edats, 
vam fer una eixida nocturna de Bocairent a Gaianes per 
camins.

El 24 de agost de 2017 vam col·laborar en la Marxa po-
pular amb bici de muntanya per a ciclistes de totes les 
edats, grups d’amics, famílies i altres aficionats. L’eixida 
es va fer des del poble fins a l’ermita de Sant Antoni. A la 
tornada vam fer un esmorzar amb activitats.

Per a la Gala de l’Esport que organitza l’Ajuntament cada 
any, el Club va proposar com a millor esportista del Club 
Manuel Blázquez, membre destacat del Club Ciclista Bo-
cairent on ha sigut durant molts anys el tresorer i orga-
nitzador de moltes activitats. És un ciclista enamorat de 
la bicicleta, especialment de la de carretera, però no per 
això ha eixit moltes vegades en bicicleta de muntanya 
i ha col·laborat en l’organització de tots els esdeveni-
ments que ha organitzat el club, tant per als de carre-
tera com per als de muntanya. I com a millor esportista 
local vam proposar Josep Blasco Vañó, que va començar 
a córrer l’any 1995 i en la seua llarga carrera en solitari 
ha aconseguit premis regionals, nacionals i bones posi-
cions internacionals. El seu palmarés és d’aquells que 
provoquen enveja entre els ciclistes aficionats, un premi 
al seu esforç que l’ha portat a competir amb els millors 
d’Europa i amb els millors del món en el Campionat del 
Món de BMX a Birmingham.

La bicicleta, cada vegada més, continua sent un esport, 
però també un mitjà de transport. Això ha provocat 
l’aparició de la bicicleta elèctrica. Tant per a fer munta-
nya com per a desplaçar-se, especialment en llocs com 
el nostre poble, podem trobar ja a preus assequibles ba-
teries i bicicletes que suposen una ajuda que facilita els 
llocs empinats. L’única cosa que hem de tindre en comp-
te és el pes que portem de més, ja que en cas que s’aca-
be la bateria, la bici es fa molt més pesada. Però estes 
bicicletes permetran que s’amplie molt més la comunitat 
de ciclistes a tot tipus de persones.

LA JUNTA

cLUB cIcLISTA BocAIRENT

PEDALANT LA SERRA I  
ELS CAMINS
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El club de pesca Bocairent vol agrair un any més l’opor-
tunitat que ens ofereix l’associació de festes a Sant Blai, 
al poder difondre les activitats realitzades pel nostre 
club al llarg de l’any.

Dins de totes les activitats realitzades pel nostre club 
amb motiu de la celebració del 25 aniversari i com a co-
lofó, es va realitzar un concurs de caràcter especial en la 
Z.P.C. de Fortaleny (riu Xúquer), amb el següent resultat:

CLASSIFICACIÓ NOM QUILOS
1r GONZALO CASTELLO GISBERT 4,380
2n JAVIER TORMO ALBERO 2,600
3r LUIS FERRER SANCHEZ 2,120

A continuació, volem destacar el bon moment pel qual 
està travessant el nostre club, amb la incorporació de 
set nous socis en esta passada temporada i la participa-
ció de cinc d’ells en les competicions a nivell provincial. 
Quatre d’ells en la modalitat de cebador, classificant-se 
dos d’ells per a la següent fase de l’autonòmic, en el qual 
Jose Miguel Juan Alcaraz (Mikele), es va proclamar sub-
campió autonòmic i amb això va aconseguir una plaça 
directa per al nacional. El nacional es va celebrar del 2 
al 4 de juny en el Canal de Castrejón, en la Puebla de 
Montalbán (Toledo), quedant en una merescuda huite-
na posició individual i subcampió d’Espanya per equips 
i amb això, va aconseguir ascendir a l’alta competició 
Nacional. I Luis Ferrer Sánchez en la modalitat de coup 
U25, passant els previs del provincial i l’autonòmic i clas-
sificant-se per al nacional, celebrat del 14 al 15 de juliol 
a Fortaleny (riu Xúquer), quedant en una merescuda vint-
i-tresena plaça i campió d’Espanya per equips.

Dins de les activitats realitzades en la pasada tempora-
da, cal diferenciar els concursos oficials que consten de 
nou proves puntuables de ciprínids en forma de lligeta, 
després, les dotze hores de pesca que están patrocina-
des pel Excel·lentíssim Ajuntament de Bocairent, el con-
curs de Black Bass, els especials de Sant Blai i Nadal, el 
nocturn que cada vegada té més acceptació, i després 
totes les nombroses activitats que de forma lliure realit-
zem entre tots els socis al llarg de nombrosos escenaris.

Cal resaltar la rivalitat que ha tingut la lliga. Es va arri-
bar a l’últim concurs amb la classificació molt ajustada 
i amb molts pescadors amb opcions de poder entrar en 
l’anhelat pòdium. Aquesta passada temporada i per mè-
rits propis, el guardonat en la gala de l’esport, va ser: 
Blai Sanchis Cantó, guanyador de les tres últimes tem-
porades en la categoria Infantil. 

Solament ens queda animar a tota eixa gent que sent 
inquietud o curiositat per aquest bell esport i recordar 
que les portes les tenim obertes tots els divendres de 

l’any, en el carrer santa Àgueda, des de les 20 hores, fins 
a les 21’30 hores, per a qualsevol consulta o aclariment  
que necessiten.

A continuació els presentem les classificacions perta-
nyents a la passada temporada:

Classificació de les XII hores temporada 2016-17

SÉNIOR
CLASSIFICACIÓ NOM QUILOS
1r Luis Ferrer Sánchez 15,980
2n Julio Lozano Pérez 9,200
3r Javier Tormo Albero 8,740
4t Antonio José Pérez Peñalver 8,280
5é Fco. José Pérez Vilaplana 7,420

Classificació general temporada 2016/2017

SÉNIOR
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r José Miguel Juan Alcaraz 123 67,610
2n Julio Lozano Pérez 105 41,220
3r Vicente Martínez Santamaría 103 45,540
4t Javier Tormo Albero 97 40,075
5é Vicent Tormo Albero 88 41,390

JUVENIL
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r Blai Sanchis Cantó 32 14,215

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r Miguel Ángel Pina Cantó 75 1,980
2n Pablo Guerrero Tudela 50 5,880

Premis especials
Peça major: Vicent Tormo Albero (amb una carpa de 
3,940 quilos).

CLUB DE PESCA
BOCAIRENT

Mikele, campionat d’Espanya en el canal de Castrejón (Toledo) 
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Cuando empieza una temporada, un campeonato, se 
llena de ilusiones tanto en jugadores, como directivos, 
aficionados,.. Luego los resultados son los que son pero 
lo que no se pierde es el trabajo y la competitividad y 
eso es lo que manda en el C.E. Bocairent, como siempre, 
un club donde hay muchos equipos y resultados de todo 
tipo, pero de todos se aprende, siempre con un objetivo, 
el de mejorar para ser un equipo campeón. 
Resumen de la temporada:

El equipo alevín “A”
Quedó 10º y se notó que poco a poco van cogiendo ex-
periencia y saber estar en el terreno de juego, yendo de 
menos a más. El futuro es muy ilusionante pues tienen 
clase, ganas e ilusión y por tanto dicho futuro es muy 
esperanzador. El equipo estuvo entrenado por Jordi San-
tonja.

El equipo alevín “B”
De la mano de Marc Sampedro y Dima, sufrieron por 
el gran salto que han dado estos jovencísimos jugado-
res. De venir del patronato a competir en una liga de 
federados, el trabajo de los entrenadores es básico y a 
la vez un poco complicado, han de olvidarse de malas 
costumbres como por ejemplo que en el patronato no 
existe el fuera de juego, saber colocarse en las nuevas 
dimensiones del campo, etc,.. Pero poco a poco los cha-

vales van adquiriendo el saber estar en un partido, con 
apoyo de todos, y la entrega e ilusión, se consiguen los 
objetivos; de verdad que vale la pena verlos jugar, sin 
duda alguna.

El equipo cadete
Entrenados por José Carlos Eulalia y Toni Belda queda-
ron en un 7º puesto en la clasificación, no está nada mal, 
aunque por el juego desplegado y por el buen equipo 
que había se merecieron una mejor clasificación, pero ya 
se sabe que cuando la pelota dice que no entra por muy 
buen juego que hagas te castiga y te priva de victorias 
que estaban aseguradas y merecidas y eso también for-
ma parte del juego. Pero lo que sí está claro es que tanto 
los chavales como el cuerpo técnico lo han dado todo: 
entrega, sacrificio y trabajo a tope.

El equipo juvenil
Entrenado por Andreu Vañó cuantos buenos partidos 
nos dieron, con una plantilla un poco corta, la unión 
entre entrenador y jugadores y la entrega dieron como 
resultado un dignísimo campeonato quedando octavos 
en la clasificación: brillantes partidos, gran actitud, de-
mostrando el buen fútbol que tienen, y que de poder 
haber contado con una plantilla más amplia seguro que 
hubieran quedado entre los cinco primeros clasificados.
Excelente trabajo de Andreu y sus muchachos.

CLUB ESPORTIU
BOCAIRENT
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El equipo amateur
De la mano de Vicente Puerto, como 
siempre, estuvo toda la temporada en 
la parte alta de la clasificación, ter-
minando en 4ª posición. A pesar de 
una primera vuelta un poco irregular, 
resaltamos que la segunda fue espec-
tacular, perdiendo tan sólo dos parti-
dos, uno de los cuales escoció mucho, 
fue el enfrentamiento contra nuestro 
máximo rival, el Banyeres U.E., en un 
campo lleno con cerca de 1.000 per-
sonas y con un ambiente digno de 2 
grandes aficiones, 2 grandes pueblos. 
El partido se lo llevó el Banyeres U.E. 
ganando por 2-3, alegría per als del 
castell y decepción per als del campa-
nar. Y decir que para este gran partido 
Rubén Carbonell hizo las delicias de 
todos los asistentes lanzándose en 
parapente desde la Creueta de Sant 
Jaume y aterrizando en el centro del 
campo de fútbol llevando el balón con 
el que se iba a jugar el partido, lo que 
hizo mucho más grande el ambiente; 
el Sax U.D. y el Rayo Ibense “B” son 
los equipos que lograron el ascenso 
de categoría. Enhorabuena a los dos.

Y como es tradicional el 10 de junio se 
celebró el tercer torneo alevín de fút-
bol “Vila de Bocairent” con la partici-
pación de 12 equipos de las comarcas 
de la Vall d’Albaida, l’Alcoià, el Vinalo-
pó y la Ribera; como siempre especta-
cular el ambiente, con gran afluencia 
de aficionados/adas de toda la comar-
ca proclamándose campeón el C.D. 
Alcoyano, ganando en la final por 2-1 
al Petrelense (equipo campeón en las 
pasadas ediciones), donde nuestros 
alevines, el C.E. Bocairent alevín “A” fue 
eliminado en semifinales por el que se-
ría el campeón del torneo, y el C.E. Bocairent alevín “B” 
fue eliminado en cuartos de final, realizando nuestros 
dos equipos un digno papel en el torneo, a pesar de la 
calidad mostrada por los grandes equipos que participa-
ron en dicho campeonato. 

Y dentro de la gala del deporte, el deportista premiado 
por nuestro club, fue David Molina “Vegi”, defensa del 
C.E. Bocairent, jugador disciplinado, con una gran entre-
ga por el escudo y colores del C.E. Bocairent y todo un 

referente dentro y fuera del campo, gran jugador, la en-
horabuena David.

Y para terminar dar las gracias a todos los patrocina-
dores, colaboradores, concejalía de deportes del M.I. 
Ayuntamiento, aficionados/adas, sin olvidarse del apoyo, 
cánticos y ánimos que nos dan partido tras partido la 
peña “la Recta Nord”

Amunt el sentiment blanc i blau del CE Bocairent!!

Alevín B, ganador del Torneig Local de Futbol Base d’Aielo de Malferit

Equipo juvenil
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El Club Deportivo Karate Bocairent ha realizado durante 
el año 2017 diversas actividades deportivas.

El día 5 de marzo del 2017 el club organizó el VIII Cam-
peonato de Katas y Kumite en categorías desde infantil 
hasta juveniles, en donde asistieron 120 competidores 
repartidos entre un total de 15 clubes provenientes de 
Sevilla, Barcelona, Alaurin de la Torre (Málaga), Alican-
te, Muro de Alcoy, Catarroja, Valencia, Alcoy, Castelló de 
Rugat, y por supuesto Bocairent. 
 
Nuestros competidores locales como Rafael Asensio y 
Gaizka Blasco consiguieron una segunda posición en ku-
mite en sus categorías (cadete masculino de 14-15 años 
con más de 70 kg y juvenil masculino de 16-17 años de 
65 a 70 kg, respectivamente) y en kumite Amaya Amez-
cúa obtuvo un tercer lugar en alevín femenino de 8 y 9 
años.

El día 3 de junio de 2017 participarón Gaizka Blasco y 
Sergi Rico en el II Campeonato Nacional Ciudad de Alcoy 
en la modalidad de combate, donde Sergi quedó en 4º 
puesto y Gaizka en un tercer puesto. 

Del 24 al 25 de junio del 2017 organizamos junto con 
los karatekas del Club Bodokai de Alcoy una acampada 
en el camping El Teularet (Navalón) en donde de forma 
amena y distraída se trabajó la parte física, así como la 
parte técnica tanto en karate como en kobudo (armas). 
 
Por la noche se organizó un juego por equipos de bús-
queda de “animales” por todo el camping, en el cual par-
ticiparon los padres de los karatekas, y donde nuestro 
“extraterrestre Paul” fue uno de los protagonistas. 

Para lo que resta de año 2017 el club tiene previstas 
otras actividades como un “master class” dirigido a los 
padres/madres de los karatekas, entrenamiento especial 
de navidades, y asistencia a cursos de perfeccionamien-
to en otras localidades, así como campeonatos.

Carlos Pardo Ruiz
Presidente Club Deportivo Karate Bocairent.

CLUB DEPORTIVO
kARATE BOCAIRENT
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Any rere any, el club de Tennis ha 
tingut una intensa activitat, entre 
la que cal destacar, com sempre, el 
Rànquing Social. Aquesta edició, pel 
tal d’integrar més participants, es va 
obrir la inscripció a no-socis. El cam-
pió absolut va ser Ximo Blasco, tot i 
que era el seu primer any de partici-
pació. Aquesta victòria l’ha portat a 
ser el premiat a la Festa de l’Esport 
per aquesta entitat. En la Segona ca-
tegoria el campió va ser Jordi Molina, 
actual vicepresident del Club. Final-
ment, la tercera categoria va estar 
liderada per Àngel Castelló. 

El passat juliol de 2017 es va cele-
brar l’assemblea per a l’elecció de 
nou president. La persona elegida 
pels socis assistents va ser Joan Cas-
telló, qui a la vegada, va elegir com a 
membres de la nova junta directiva 
a Jordi Molina Puerto, Jordi Molina 
Peidro, Ricardo Pascual, Ricard Pas-
cual, Pep Genís Sanz, Josep Cabanes i 
Andreu Vañó. 

Entre les activitats celebrades cal 
destacar el 8é Torneig de Pàdel de 
Sant Agustí i les tradicionals 24 ho-
res de Tennis, així com la festa de 
l’escola que ve celebrant-se anys ar-
rere cap a les primeres setmanes de 
juliol. 

El 8é Torneig de Pàdel de Sant Agustí 
2017 va tenir com a protagonistes a: 

Juan Antonio Vicedo i Alejandro Crespo
Campions de 1a categoria

Javi Cabanes Ferre i Ricard Pascual Gandia
Subcampions de 1a categoria

Jordi Molina Peidro i Víctor Cabanes Ferre
Campions de 2a categoria

Fernando Vañó Fuster i Juan Molina Molina
Subcampions de 2a categoria

Les 24 hores de tennis del passat 2017 van acollir un 
gran nombre de participants. La novetat d’aquesta edi-
ció va ser incloure dos noves categories: juvenil i feme-
nina. Amb un total de 40 participants, els guanyadors 
van ser els següents: 

Ricard Pascual Campió de 1a categoria masculina
Sergio Borredà Subcampió de 1a categoria
Josep Cabanes Campió de 2a categoria masculina
Antonio López Subcampió de 2a categoria
Marta Galbis Campiona femenina
Maria Galbis Subcampiona femenina
Víctor Peidro Campió de categoria juvenil
Baltasar Castelló Subcampió de categoria juvenil

Finalment, convidar a totes i tots a la pràctica de l’es-
port, i en especial del tennis. Apropeu-vos a les instal-
lacions del Club de Tennis per poder gaudir de les ma-
teixes, viure l’ambient de les activitats i poder gaudir de 
l’oferta que proposa la nostra escola! 

CLUB DE TENNIS
BOCAIRENT
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Un any més agraïm a l’Associació de Festes de Moros i 
Cristians de Sant Blai aquest espai al Programa de Fes-
tes per a informar-vos de l’activitat anual de la Penya 
Barcelonista Bocairent.

Com és preceptiu, els membres de la Junta Directiva han 
hagut de desplaçar-se a diferents llocs del nostre país 
per a assistir a les Assemblees de Penyes i així coordinar 
les activitats i la programació que el Club envia puntu-
alment i que a través de les reunions sectorials donen 
els fruits esperats.

Enguany no hi va haver visita al santuari del Camp Nou 
perquè se n’acabava de fer una el novembre anterior i la 
marxa de l’equip tampoc no ho aconsellava. Ara, en can-
vi, ja se n’està preparant una de nova per veure el nostre 
Messias particular, qui va enviar una foto dedicada a la 
penya amb els cinc balons d’or. Tot un detall del jugador 
més gran, gràcies Messi.

Queda pendent, per tant, una pròxima visita on l’expe-
dició bocairentina tornarà a visitar l’emblemàtica porta 
72 de l’Estadi i on es troba ubicada per sempre més la 
placa que ens acredita com a Penya Oficial del Barça. 
Espectacular imatge.

L’Assemblea General Ordinària es va celebrar el 4 de 
març de 2017, encara que corresponia a l’any natural de 
2016, allà es van traçar les línies generals de la tem-
porada, els precs, els suggeriments i les preguntes, així 

com les altes i baixes dels associats. Assistiren unes 50 
persones i després vam gaudir d’un àpat copiós al Bar 
Les Coves, seu habitual de la penya. 

El 15 de juliol es va celebrar la tradicional festa de la 
penya al Camp de Futbol Municipal amb el títol: Setena 
festa final de temporada. Va haver-hi un partit entre dos 
equips penyistes de totes les edats, atès que l’adversari 
previst -la Penya Barcelonista de Banyeres- no va assis-
tir-hi. Després va haver el sopar de germanor habitual, 
amb la presència de gairebé 30 penyistes i al preu in-
creïble de 10 euros. Vam torrar carn i vam beure bon vi. 
Germanor penyista a tope!

Un fet significatiu va ser la marxa de l’entrenador Luis 
Enrique que només es va poder celebrar amb una agre-
dolça Copa del Rei contra l’humil Alabés de Gasteiz. Va 
ser l’únic títol de la temporada però que va servir per a 
acomiadar un gran entrenador i rebre’n un altre: Ernesto 
Valverde, al qual li demanem que aprete i ens proporci-
one títols i bon joc.

Finalment des de la Junta volem remarcar, com sempre, 
la possibilitat de fer-se sòcia o soci i poder beneficiar-se 
dels avantatges de ser penyista oficial a l’increïble preu 
de 10€ anuals. No pots deixar de passar aquest oportu-
nitat!!!

Endavant amb el sentiment blaugrana!
Visca el Barça i Bones Festes de Moros i Cristians!!!!

PENyA BARCELONISTA
BOCAIRENT
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Aquest any 2017 és un any especi-
al per al Motoclub Nicogass, ja que 
celebrem el 10è aniversari del Mo-
toclub. Un motoclub que va nàixer 
amb la il·lusió de molta gent i amb 
les ganes que traspassara barreres, 
que fóra conegut i que esdevingue-
ra un motoclub referent. Després de 
deu anys hem organitzat diverses 
proves, com ara matinals moteres, 
concentracions de vehicles antics, 
i campionats de trial autonòmic i 
nacional, de resistència d’enduro i 
d’enduro autonòmic i nacional. En 
moltes d’aquestes proves hem sigut 
guardonats per la Federació Valen-
ciana de Motociclisme com a millor 
club organitzador. A més, d´aquest 
Motoclub han sorgit campions i 
sots-campions en diverses de les 
categories, tant de trial com d’en-
duro i de resistència d’enduro. I el 
que és el més important de tot per 
a nosaltres: la família motera que 
hem format, tant de la gent local 
com d’arreu del món, les amistats 
que hem creat al món del motor i 
que han portat a Bocairent com a 
poble referent del trial nacional.

El 26 de març d’aquest mateix 2017 
es va disputar a la nostra localitat 
el IV Trial Vila de Bocairent puntua-
ble per al campeonat autonòmic de 
la Comunitat Valenciana. En total 
participaren 67 pilots en les categories següents:  nou 
en grocs, vint-i-quatre en verds, dihuit en blaus, huit en  
rojos i cinc negres. Hi havia un total de 17 zones per a les 
diferents categories, les de major espectació es concen-
traren  dalt de les Covetes i al pont del Sant Crist, ja que 
són unes de les zones més atractives per al public pel 
fàcil accés i per com de boniques resulten per a gaudir 

de l’habilitat dels pilots. Va ser un 
matí de temperatura molt agrada-
ble, cosa que va contribuir a acon-
seguir un trial brillant i una jornada 
memorable.

El dies 1 i 2 de juliol se celebrava al 
País Basc, concretament a la locali-
tat de Gordexola, la prova d’enduro 
extrema “Gordexola Extrem”, a la 
qual es desplaçaren vint membres 
del motoclub Nicogass per donar 
suport als pilots Ruben Beneyto, 
Sergio Vañó i Rafa Gramage, que 
participaven en la prova més dura 
de tot el territori nacional de la mo-
dalitat d’enduro extrem. Va ser una 
prova especialmente dura, ja que 
durant la setmana d’abans va estar 
plovent, cosa que va fer que el ter-
renys foren pràcticament impracti-
cables. No obstant això, com que es 
tractava d’una prova extrema, l’or-
ganització va decidir no modificar el 
recorregut, la qual cosa va truncar 
l’expectativa de molts participants 
ja que molts no arribaren a passar ni 
de la segona trialera; comptant que 
n’hi havia 14, imagineu la duresa de 
la prova que ni tan sols gent pre-
parada per aquest tipus de proves 
no van aconseguir fer una actuació 
suficientment reeixida. Els nostres 
pilots, malgrat que no la pogueren 
completar sencera, sí que arribaren 

al refueling, això suposa una gran fita considerant les 
condicions en què estava el terreny. Finalment, sols aca-
baren 3 pilots dels 130 inscrits i al refueling només n’ar-
ribaren 44. Tanmateix, a pesar de no obtindre els resul-
tats esperats, va ser un cap de setmana de bon ambient 
amb la gran família de l’enduro del Motoclub Nicogass, i 
això paga molt la pena. Tornarem!!!

10é ANIVERSARI

MOTOCLUB NICOGASS
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Un any més des d’aquestes línies ens 
dirigim a tots vosaltres. Com acostu-
ma a ser habitual entre les nostres 
activitats, enguany hem tornat a 
realitzar la campanya de volunta-
riat 2017 en prevenció d’incendis 
forestals, en la qual hem participat 
uns 40 voluntaris des d’abril, coinci-
dint amb la setmana santa i pasqua, 
fins al 12 d’octubre. La sequera que 
portem acumulada els darrers anys, 
juntament amb el canvi climàtic, fa 
que la temporada de risc alt d’incen-
di forestals s’allargue més del que 
hauria de durar; això es produeix a 
causa de les altes temperatures i de 
l’absència de pluges. Sembla que 
cada vegada hi ha més conscienci-
ació respecte de les restriccions de 
l’ús del foc entre la societat; encara 
que no s’ha de baixar la guàrdia perquè hem de preser-
var la nostra serra que tant ens aporta a tots i a la nostra 
població. 

A banda de la vigilància en prevenció d’incendis, podem 
dir que, per fi, el pla local de prevenció d’incendis de 
Bocairent, aprovat per la conselleria, comença a vore la 
llum, gràcies als treballs forestals realitzats a la serra. 
Aquests treballs consisteixen en la creació de faixes 
auxiliars aprofitant els camins que recorren la serra. 
Aquestes faixes queden com a infraestructures vitals per 
als mitjans d’extinció d’incendis, en cas de produir-se. 
La seua funció principal és aportar seguretat al mitjans, 
ja que el fet d’haver menys vegetació fa que aquests 
puguen circular evitant el risc d’atrapament alhora que 
facilita l’atac directe en cas d’incendi: a menys vegeta-
ció, menys intensitat de foc. Volem expressar la nostra 
satisfacció per la realització d’uns treballs esperats que 
poden marcar la diferència en cas d´incendi.

Respecte del grup d’extinció Acif Mariola Verda, vos in-
formem que al llarg de 2017 hem continuat formant-nos 
als cursos que ens ofereix l’Institut Valencià de Segure-
tat Publica i Emergències (IVASPE) amb l’objectiu d’ad-
quirir coneixements tant en l’extinció d’incendis com 
en altre tipus d’emergències com ara buscar persones 
desparegudes i fer rescats, resoldre situacions produïdes 
arran de nevades, etc. Aquests cursos han fet que el grup 
haja crescut fins a situar-se en vint components formats 
i preparats per a respondre a qualsevol emergència del 
nostre àmbit.

Finalment, pel que fa als incendis forestals, 2017 de mo-
ment ha sigut un any tranquil ja que sols hem patit tres 
conats: dos a causa de raig en el mateix dia de la tem-
pesta, que gràcies a la ràpida resposta dels mitjans no 
van anar a més, i un altre conat que es va produir en una 
caseta per causes desconegudes. Esperem que continue 
així. 

MARIOLA 
VERDA
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Entre los días 13 y 22 de Enero de 2017, se celebró el 65º 
CAMPEONATO MUNDIAL DE ORNITOLOGÍA, valedero 
para el CAMPEONATO DE ESPAÑA COE, en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Roquetas de Mar (Almería), 
organizado por la Federación Ornitológica de Andalucía, 
bajo la supervisión de la Confederación Ornitológica 
Mundial.

Participaron criadores de 22 países, con un total de 
3.124 participantes que presentaron a concurso y expo-
sición 25.953 ejemplares, logrando España por segundo 
año consecutivo liderar el medallero del Mundial, por 
delante de países con más tradición ornitológica como 
Bélgica, Holanda, Italia, Francia, etc, confirmando una 
vez más la solidez y pujanza de nuestra ornitología de-
portiva, con el aumento de la presencia de aficionados 
jóvenes que se van incorporando a esta apasionante afi-
ción.

Gran ambiente con numerosa asistencia de aficionados 
nacionales y también de numerosos países europeos y 
americanos, permaneciendo abarrotado el recinto ferial 
el fin de semana, donde se hacía complicado el mover-
se con facilidad entre los pasillos de la exposición, así 
como por el pabellón donde estaban ubicados los stands 

de las casas comerciales, con las últimas novedades so-
bre alimentación y productos varios dedicados exclusi-
vamente a la ornitología.
Los aficionados locales fuimos partícipes del éxito de 
España, aportando Miguel Vañó Sempere, 1 Medalla de 
Plata en Individual en canarios de Postura Merihenger y 
Miguel Colomer Pérez, 2 Medallas de Oro, 7 de Plata y 
3 de Bronce, en la variedad de canarios de color, consi-
guiendo ser de entre todos los españoles participantes, 
el segundo más premiado.

Las puntuaciones obtenidas en el Mundial, eran homo-
logables para el CAMPEONATO DE ESPAÑA COE, por 
lo cual Miguel Vañó Sempere, consiguió 1 Medalla de 
Plata, y Miguel Colomer Pérez, 10 Medallas de Oro, 3 
de Plata y 5 de Bronce, consiguiendo un año más ser el 
criador más galardonado en el Campeonato de España.

Al finalizar el Mundial que cierra la temporada de con-
cursos, empezamos una nueva temporada de cría, con 
la ilusión puesta en el próximo Nacional y Mundial, a 
celebrar en Sevilla y Cesena (Italia).

Sólo nos queda desear unas Felices Fiestas al pueblo de 
Bocairent.

GRUPO DE AFICIONADOS 
LOCALES A LA ORNITOLOGíA 
DEPORTIVA
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DONANTS DE SANG 
DE BOCAIRENT

Un any més el Centre de Transfusió i la Junta Local de 
Donants de Sang de Bocairent, a través del programa de 
festes, volem desitjar a tots unes molt bones festes de 
Sant Blai, i reiterar el més sincer agraïment a totes aque-
lles persones que molt generosament donen la seua 
sang per salvar vides.

El passat mes de març es va celebrar al Teatre Avenida 
el reconeixement a tots els donants de sang del nostre 
poble per part del Centre de Transfusió de la Comunitat 
Valenciana.

L’acte va ser conduït pel president de la Federació de Do-
nants de Sang de la Comunitat Valenciana, el doctor En 
Roberto J. Roig i pel Sr. Batle En Josep Vicent Ferre Do-
mínguez. A l’acte es van lliurar les medalles i diplomes a 
tots els donants del nostre poble, atorgant: 40 medalles 
d’or als donants amb més de 50 donacions i 104 meda-
lles de plata als de més de 25 donacions.

Cada vegada són més el joves que de manera lliure, vo-
luntària, solidària i desinteressada decedeixen fer-se do-
nants, formant part d’un acte de responsabilitat i deure 
social.

En Manuel Doménech, en nom del Centre de Transfusió 
de la Comunitat Valenciana, mitjançant la següent carta 
també ha volgut agrair la solidaritat de tots els donants.

La Junta local de Donants de Sang

En primer lloc, agrair la possibilitat que em donen 
per poder escriure unes paraules en el llibre de festes 
a Sant Blai 2018.

El passat mes de març, concretament el dia 23, se ce-
lebrà a Bocairent un acte que anomenem POBLE DEL 
MES. És un acte de reconeixement als donants de la 
localitat. L’acte consistix en l’entrega de diploma als 
qui tenen més de vint-i-cinc donacions i medalla de 
plata, i en especial, als donants que tenen més de 
cinquanta donacions, medalla d’or i també diploma.

També agraïm la col·laboració de la Junta Local de 
Donants de Sang de Bocairent, a l’Ajuntament i a la 
Regidora de Sanitat Begoña Perigüell que ens ajudà 
perquè tot anara perfecte.

Va ser un acte molt emotiu i acollidor, perquè ens 
sentírem com a casa. Per una vegada els donants de 
sang van ser els protagonistes. Sempre que hem rea-
litzat actes a la població ens han rebut molt bé.

Una vegada més agraïm la col·laboració dels donants 
de sang de Bocairent, en una tasca tan important 
com és la donació de sang.

Vos desitgem que disfruteu moltíssim de les festes 
de Sant Blai.

Manuel Doménech
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ASSOCIACIÓ BALLS DE SALÓ 
DE BOCAIRENT

Un año más la Associació Balls de Saló de Bocairent si-
gue en su empeño de fomentar la afición al baile y a la 
música. Aún siendo éste el principal objetivo, no es el 
único.

En las clases aprendemos nuevas figuras dentro de los 
muchos ritmos que nos ofrece la música, siguiendo las 
instrucciones de nuestro excelente profesor Jesús Con-
dés. También organizamos diferentes eventos para pla-
cer y diversión de todos los componentes. Mensualmente 
celebramos una cena en nuestra sede social. Al término 
de cada uno de los dos cursos realizamos una cena de 
gala en un restaurante. Una vez al año hacemos una ex-
cursión y almuerzo en la sierra de Mariola, completando 
el día con la comida de una sabrosa paella en un maset 
de la localidad. Nos desplazamos un fin de semana a 
la turística Benidorm, donde abundan los sitios para la 
danza. Actuamos en diversos festivales benéficos en di-
ferentes poblaciones. La particularidad de todos estos 
acontecimientos es que siempre terminan amenizadas 

con música y baile, donde practicamos las diferentes y 
bonitas figuras aprendidas en las clases.

Otra principal finalidad de esta asociación es organizar 
un festival de bailes de salón a beneficio de la asocia-
ción de enfermos de Alzheimer, que este año ya va por 
su XIV edición. El día 28 de octubre pasado, tuvo lugar 
la celebración de dicho festival con un lleno absoluto 
de público. La actuación de los diferentes grupos estuvo 
muy acertada, ante una audiencia que se veía satisfecha 
por el desarrollo del espectáculo. El resultado económi-
co fue muy bueno, entre la taquilla y la rifa se consiguió 
recaudar un beneficio neto de 4.012 euros que fueron 
donados en su totalidad a AFAB.

Desde aquí, animamos a las parejas jóvenes con inquie-
tud y sensibilidad por el baile a que se incorporen a estas 
clases. Seguro que no les defraudará.

La Junta 

Fotos: Blai Vanyó
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PEñA TAURINA ESPLá DE BocAIRENT 

175 ANIVERSARIO DE LA 
PLAzA DE TOROS (1843-2018)

Estamos ante el reto de la celebración del 175 aniver-
sario de nuestra plaza de toros, con trabajo, ilusión y la 
cooperación de todos los bocairentinos y de asociacio-
nes culturales de toda índole, taurinas, administrativas, 
locales y regionales que harán que este aniversario sea 
un éxito.

El 150 aniversario fue todo un éxito. En esos momentos 
el factor económico en la zona era boyante y por la ini-
ciativa de un grupo de industriales, un empresario ilu-
sionado, la Peña Esplá y el Excelentísimo Ayuntamiento 
se confeccionó un cartel para la corrida aniversario com-
puesto por Manzanares padre, Enrique Ponce y Gregorio 
De Jesús, cartel con categoría para cualquier plaza de 
primera. El reto está servido, ninguno de los argumentos 
que se dieron en la celebración del 150 aniversario para 
que fuese un éxito son posibles en estos momentos.

La plaza tiene 25 años más y se merece mas reconoci-
miento. En 25 años han pasado muchas cosas en ella, 
es donde se celebran más del 50% de los actos de toda 
índole que se llevan a cabo en el pueblo.

Hace un tiempo, la Peña Esplá, empezó a diseñar una 
estrategia con el fin de hacer partícipes de nuestras in-
quietudes a los medios de comunicación tanto regiona-
les cómo nacionales: asociaciones taurinas, culturales, 
organismos administrativos locales y regionales, con el 
fin de informarles y pedirles su colaboración, obtenien-
do una predisposición positiva y de colaboración en todo 
aquello en que nos puedan ayudar. En el 175 aniversa-
rio es necesario que todos los bocairentinos también se 
impliquen, es su plaza, su espacio. En alguna ocasión de 
sus vidas la habrán disfrutado, pueden presumir de ella, 
cuantos más seamos mejor saldrá todo, superáremos el 
listón, vuestra plaza os espera.

Quisiéramos mencionar, que hace unas fechas, falleció 
Paquito Esplá, padre de los titulares de nuestra Peña. Un 
grupo de aficionados de la Peña se desplazó a Alicante 
para dar el pésame a la familia Esplá por tan sentida 
pérdida. 

J.L. Cuerda
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CRòNICA PARROQUIAL 
2017

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la 
oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El 
fruto del amor es el servicio. El fruto del servi-
cio es la paz”. 

Mare Teresa de Calcuta

2017 ha estat un any d’intensa activitat parroquial a 
Bocairent. Des d’estes línies en fem un xicotet resum, 
d’aquelles activitats més destacades, al marge del que 
són les celebracions i accions ordinàries de la nostra 
parròquia: festes i celebracions a les ermites i altres 
esglésies del poble, curs escolar de la parròquia (cate-
quesi, júniors, confirmació, itineraris pastorals,...), l’acció 
formativa (Escola Hogar Parroquial), l’activitat esportiva 
(campionat futbol infantil, Club de Bàsquet Patronato 
Bocairent,..), el manteniment i conservació d’esglésies 
i ermites, el nostre patrimoni posat en valor per al tu-
risme (Monestir, Campanar, Església Parroquial, Museu 
Parroquial, Museu d’Oficis i Costums), l’activitat litúrgica 
i pastoral, la gestió del Cementeri Parroquial i una llarga 
llista d’activitat diària que porta endavant la Parròquia 
de l’Assumpció de Nostra Senyora i al seu capdavant el 
rector de la Parròquia amb la col·laboració i la implicació 
d’un nodrit grup de dones i homes que treballen dia a dia 
per fer present el missatge de l’evangeli al nostre poble.
Així doncs, anem a centrar aquesta crònica resumida en 
aquelles activitats que d’una manera especial han desta-
cat durant el transcurs del 2017.

L’any començava amb el Panellet de la Parròquia, tot just a 
un mes del començament de les nostres festes patronals.

L’11 de febrer se celebrava un any més la Festa Mare de 
Déu de Lourdes i Processó de les Torxes. Càritas habilità 
cotxes per a les persones amb mobilitat reduïda que de-
sitgen participar en la celebració.

El 29 de gener i després de 9 mesos, la Parròquia i la 
Junta de l’Ermita del Sant Crist presentaven els resultats 
del treball de rehabilitació de l’ermita del Sant Crist:  im-
permeabilització d’una bona part de les teulades (amb 

una ajuda de la Diputació de València) i neteja, pintada i 
habilitació d’espais que a partir d’ara estaran disponibles 
(per primera vegada totes les filaes disposaran d’espai 
en festes per al dia del Sant Crist. S’han habilitat dos 
nous espais per a les filaes de Contrabandistes i Moros 
Marins). Tot açò ha estat realitat gràcies a l’ajuda eco-
nòmica i personal de moltes persones, entitats, filaes... 
Dissabte 29 de gener, a les 16.30 h va tindre lloc la bene-
dicció dels nous espais i una vesprada de portes obertes 
a tot el poble. Després de la reforma de les cobertes, 
en les hostatgeries s’han condicionat els serveis i s’han 
millorat alguns espais. A més a més, s’ha fet una instal-
lació d’aigua per als serveis i una instal·lació de llum en 
tots els espais habilitats.

El més destacat de febrer finalitzava divendres 24, amb 
la celebració del SOPAR DE LA FAM al maset dels Espa-
nyoletos. Amb un donatiu per part dels participants de 
6 €, destinats a accions de caritat, perquè “la fam només 
es combat amb menjar”.

Ja al mes de març, el dia 15 va tindre lloc una nova sessió 
del camí espiritual de Santa Teresa de Jesús, a càrrec del 
prevere Blas Silvestre, a l’Església de la Santa Creu, en 
este cas a partir de “Las Moradas” de Santa Teresa.

El dia 2 d’abril encetàvem l’activitat de la Parròquia, amb 
el concert de música sacra que van oferir la Societat Co-
ral Beneixama i l’Agrupació Coral Bocairent, que va tin-
dre lloc a l’Església Parroquial a les 18.30h.

Amb la proximitat de la Setmana Santa i Pasqua, al mes 
d’abril es van reiniciar les visites guiades al Monestir Ru-
pestre, després d’uns mesos tancat al públic per treballs 
de millora i condicionament de l’espai per al seu ús turístic. 
La Parròquia ha habilitat la zona de recepció de visitants 
amb un espai de descans, lavabo i atenció al turista al 
Monestir de Bocairent. A més a més s’ha millorat l’acces-
sibilitat, habitilitant-se l’accés primitiu del Monestir, con-
dicionant la cova de l’entrada, s’ha millorat la il·luminació 
de tot el conjunt i s’ha obert el pas al jardí del Monestir 
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des del rupestre. Durant la Setmana Santa, el Monestir ja 
es va poder visitar entre les 11 h i les 13.30 h de Dijous 
Sant, Dissabte Sant, Diumenge i Dilluns de Pasqua. Diven-
dres Sant va estar obert entre les 16 h i 18 h. El Monestir 
Rupestre, excavat en la roca, és un monument únic que no 
pots deixar de visitar si véns a Bocairent. 

Els dies 20 i 21 de maig l’Ermita del Sant Crist vivia la 
celebració en record de la finalització de la pandèmia de 
còlera que va assotar el nostre poble en 1885, conegu-
da popularment com “La Festa del Còlera”. El 23 d’agost 
d’aquell any, a causa del còlera, la imatge del Sant Crist 
va ser baixada a l’església on va romandre fins al 13 de 
setembre. Enguany, després dels treballs de restauració 
i millores a les dependències de les hospederies del Sant 
Crist, tant el sopar com l’esmorzar de la festa ja es van 
poder celebrar en aquestes instal·lacions.

Maig finalitzava amb la tradicional Festa del Patronat (fi 
de curs de la Parròquia). Dissabte 27 i diumenge 28, el 
Patronato va ser un any més el focus de l’activitat cul-
tural i esportiva de Bocairent durant aquest cap de set-
mana: bàsquet, futbol, exposicions, jocs i activitats in-
fantils, diana, esmorzar, missa, tallers,…Una tradició que 
perdura en el temps en una institució EL PATRONATO, 
amb més de cent anys d’història dedicada principalment 
als xiquets i joves de Bocairent.

Es dies 3 i 4 la parròquia encetava el mes de juny i l’estiu 
amb un cap de setmana replet d’activitat: missa de final 
de curs de l’Associació d’Ames de Casa, Convivència dels 
joves de Confirmació, celebració del Dia Júnior i com no 
el Panellet del mes, en este cas un Panellet molt espe-
cial: el de la Filà Terç de Suavos, en l’any del seu 150 
aniversari.

El sopar de final de curs de la Parròquia, un costum ja 
consolidat els darrers anys, va tindre lloc el dissabte 24 
de juny, coincidint també amb la festa de Sant Joan. El 
sopar es va realitzar a les 21.30 a la Placeta de Joan de 
Joanes (es van vendre tiquets de col·laboració per im-
port de 5 €). Després de sopar, la Societat Musical Vila 
de Bocairent va oferir a la mateixa placeta un magnífic 
concert de música de cinema.

La celebració de Sant Jaume a finals de juliol, a més de la 
pròpia missa de Sant Jaume (antic Patró de Bocairent), en-
guany va comptar també amb un sopar-encontre de pere-
grins del Camino de Santiago, al Patronato. Al sopar varen 
poder compartir les seues experiències. Cal recordar que 
a la Parròquia de Bocairent podeu aconseguir la vostra 
credencial per fer el “Camino”. Podeu recollir-la a l’Abadia 
en l’horari d’atenció al públic els dissabtes de matí.

El 28 de juliol ens arribava la notícia del nomenament 
del Rector de la Parròquia de Bocairent Rvd. Sr. Benja-
mín Fayos Olivares, com a rector també de les Parrò-
quies d’Alfafara i Agres. Així mateix, el Rvd. Sr. Alberto 
Martínez Borrás va estar nomenat el mateix dia Vicari 
parroquial de les parròquies de Bocairent, Agres i Alfa-
fara. El Rvd. Sr. Enrique Pascual Vañó va estar nomenat 
per col·laborar en el servei pastoral de les parròquies 
de l’Arxiprestat “Mare de Déu d’Agres”.  Per la seua ban-
da, l’anterior rector de Bocairent, Rvd. Sr. Ángel Miguel 
Olivares Alís ha sigut nomenat rector de la Parròquia 

Nostra Senyora de Lepanto de València-Castellar. L’Ar-
quebisbat va fer públics els nomenaments eclesiàstics 
anunciats pel Sr. Cardenal Arquebisbe de València.

Encetàvem el mes d’agost amb el Campament dels Jú-
niors de la Parròquia de Bocairent, de l’1 al 5 d’agost, 
a l’Alberg Serra d’Ador (al municipi d’Ador – La Safor). 
Uns dies per compartir moments plens de companyonia, 
emocions, pau, solidaritat ... A més, els xiquets/es van fer 
noves amistats amb els membres del Grup Scout Resur-
rección, amb els quals vam compartir les instal·lacions.

El dijous 10 d’agost un nombrós grup de bocairentins 
van rememorar la primera missa a l’ermita del Sant Crist, 
que es remunta al 10 d’agost de 1536. En primer lloc es 
va fer un sopar baix braç a les hostatgeries i després el 
Rvd. En Ramón Micó Colomer va celebrar l’Eucaristia. 

El 15 d’agost la Parròquia vivia un dia de Festa Major, 
amb la celebració de la Festa de la titular de la Parrò-
quia: l’Assumpció de la Mare de Déu. A les 11.30h va tin-
dre lloc la processó pels carrers de Bocairent i després la 
Santa Missa. Després de missa es va presentar el calen-
dari parroquial de l’any 2018 i la celebració va finalitzar 
amb un refresc a l’eixida de l’església. 

Luis Asensio i Marcel·lí Sempere van organitzar per a la 
Parròquia una interessantíssima exposició per a les nits 
de Danses i Sant Agustí “Te’n recordes? Una retrospec-
tiva dels anys 50 i 60 del s. XX, al Monestir (locutori i 
entrada del Monestir).

L’inici de setembre el marcava a la Parròquia la cele-
bració de LA DESPERTÀ pels carrers de Bocairent. A les 
5.30h de la matinada del 9 de setembre, des de la porta 
principal de l’Església Parroquial, va iniciar-se la Desper-
tà, finalitzant a l’Església del Monestir a les 7.30h amb el 
res del Rosari i després amb missa a les 8h.

Dissabte 30 de setembre, la missa de la vesprada a la 
Parròquia es va celebrar a les 18.30 h. Una missa espe-
cial perquè, a més de ser la de l’inici del curs parroquial, 
va ser també la missa de presentació del nou vicari par-
roquial de Bocairent: Rvd. Sr. Alberto Borrás.

L’endemà, encetàvem el mes d’octubre amb la presa de 
possessió del Rvd. Sr. Benjamín Fayos com a rector de 
les parròquies d’Agres i Alfarara i la del Rvd. Sr. Alberto 
Borrás com a vicari de les dues parròquies. Les misses es 
van celebrar a les 10 h a Alfafara i a les 12 h a Agres. El 
mateix dia, el Rvd. Sr. Juan Verdú celebrava la seua últi-
ma missa a la Residència, en acció de gràcies pels 6 anys 
de servici que ha dedicat a la Parròquia de Bocairent.

I si aquesta era una crònica molt resumida d’alguns dels 
fets i celebracions més destacats durant 2017 a la Par-
ròquia de Bocairent, no ens agradaria finalitzar aquest 
escrit, sense fer un resum del que ha suposat el treball 
de Càrites Parroquial durant aquest any. Deia la Mare 
Teresa de Calcuta que “A veces sentimos que lo que hace-
mos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos 
si le faltara una gota”. Seguint eixa mateixa premissa, el 
treball que de manera silenciosa realitza Càrites Parro-
quial Bocairent a favor dels més necessitats és el que tot 
seguit resumim.
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La Campanya institucional que s’ha desenvolupat en el 
període 2014-2017 es va presentar sota el tema: AMA I 
VIU LA JUSTÍCIA. En aquest passat curs 2016-2017, ter-
cer any de la campanya, el lema ha sigut: «Anomenats a 
ser comunitat». Centralitat de la comunitat, del compro-
mís, de la participació. 

«Els creients vivien tots units i ho tenien tot en comú; 
venien possessions i béns i ho repartien entre tots se-
gons la necessitat de cadascun. Diàriament freqüenta-
ven el temple en grup; partien el pa en les cases i men-
javen junts lloant a Déu amb alegria i de tot cor». (Hch. 
2, 44-47).

Treballem per la justícia, però la caritat transcendeix la 
justícia, no solament ens demana donar a cadascun el 
«seu», sinó donar també del «nostre» per a compartir 
amb l’altre el que tenim i som. 

«La “ciutat de l’home” no es promou només amb relaci-
ons de drets i deures sinó, abans i més encara, amb rela-
cions de gratuïtat, de misericòrdia i de comunió». Tant és 
així que «l’amor —Càrites— sempre serà necessari, fins i 
tot en la societat més justa».

Amb l’objectiu de sensibilitzar, animar i treballar en l’en-
fortiment de les nostres comunitats parroquials, l’equip 
de Càrites de la nostra parròquia al costat dels equips 
de les parròquies que formen l’Arxiprestat “Mare de Déu 
d’Agres” hem compartit moments d’oració, activitats i 
formació durant tot el passat curs.

Comencem el curs compartint una oració. Càrites forma 
part de la Plataforma Pobresa Zero que convoca diver-
ses mobilitzacions en la Setmana contra la Pobresa. Amb 
aquest motiu tots els equips l’Arxiprestat celebràrem, en 
la parròquia de Banyeres de Mariola, una vigília d’oració 
el 17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la 
Pobresa.

Totes les Càrites d’Espanya vam ser convocades a prepa-
rar el “Pla Estratègic” per als pròxims anys 2018-2022. 
Per açò cada equip parroquial de l’Arxiprestat durant el 
mes de novembre ens reunim per a treballar el qüestio-
nari proposat i realitzar aportacions.

Al desembre, en vespres de Nadal, vam tenir la presen-
tació de la campanya institucional de Càrites d’enguany. 
Un aspecte important és la formació dels equips per la 
qual cosa vam tenir en el mes de gener una sessió de 
formació a Alfafara amb el tema “Relació d’ajuda”.

Tots els equips de l’Arxiprestat vam posar en comú les 
aportacions de totes les parròquies -preparades en la 
sessió de novembre- realitzades al Pla Estratègic per a 
plasmar-ho en un únic qüestionari a nivell arxiprestal.

Dissabte 1 d’abril vam celebrar la Trobada de Càrites 
Rectoria VI. Va tenir lloc en el Seminari Menor de Xàtiva. 
En aquesta trobada que se celebra cada any ens reunim 
els equips parroquials de tots els arxiprestats de la Rec-
toria. És un moment de trobada, enriquiment i animació 
mútua. Aquest curs va ser especial per celebrar-se el 20 
aniversari d’aquestes trobades.

La preparació de la setmana de la Caritat va tenir lloc 
en el mes de maig. Càrites celebra el Dia de la Caritat 
coincidint amb el dia del Corpus Christi que enguany va 
ser el 18 de juny en el qual el moment essencial és la ce-
lebració de l’Eucaristia. El divendres anterior 16 de juny 
va tindre lloc en el patronat la projecció de la pel·lícula 
documental Fràgil Equilibri de Guillermo García López, 
narrada per l’expresident d’Uruguai José Múgica.

A més de les accions dutes a terme cada mes, la parrò-
quia a través de Càrites pretén sensibilitzar a la comuni-
tat cristiana amb accions concretes com la participació 
en l’Eucaristia del segon diumenge de cada mes i, de ma-
nera especial, en Nadal i Corpus. 

Els voluntaris que formen l’equip de Càrites duen a ter-
me l’atenció primària (serveis d’acolliment, acompanya-
ment i ajuda) i l’animació de la comunitat. Es realitzen 
també dues campanyes de recollida de roba, sabates i 
complements en els mesos d’octubre-novembre i març-
abril a més de la recollida permanent en el contenidor 
de Càrites instal·lat en el carrer Pío XII.

El curs passat va concloure amb una trobada festiva de 
tots els equips de l’Arxiprestat a  La Canyada en el qual 
compartirem l’oració, l’avaluació del curs i el sopar.

Volem caminar com a comunitat que treballa per un 
desenvolupament humà integral fent tot el possible per 
satisfer les necessitats, el sentit vital de les persones i la 
participació en la construcció d’una comunitat humana 
que estableix les seues relacions des de la solidaritat, la 
comunió amb els altres i el diàleg fratern que fa possible 
la pau.

Molt bones festes de Sant Blai a tot el poble de Bocai-
rent i a tots els qui ens visiten en festes. Vítol al Patró 
Sant Blai.
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