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Per José M. Beneyto Micó

14.12.2012: Remodelació del museu parroquial
La Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora va presentar el 14 de desem-
bre del 2012 la remodelació del seu museu realitzada pels tècnics de la fun-
dació La llum de les imatges amb la presència de l’arquebisbe de València, 
Carlos Osoro. El fons està compost per 200 peces de totes les èpoques (des del 
segle XV fins al XX) i de tot tipus (teles, pintures, escultures, etc.) distribuïdes 
per sis sales.

19 i 26.01.2013: Finals del 10é Campionat d’hivern de 
raspall de la Mancomunitat de municipis de la 
Vall d’Albaida
El carrer d’Azorín va ser l’escenari per primera vegada de les finals d’un cam-
pionat comarcal de raspall, en concret, de la desena edició d’hivern. Així, el 19 
de gener es van disputar les partides de benjamí, d’alevins i d’infantils mentre 
que el dia 26 es resolgueren els guanyadors de cadets i de 2a, 3a i 4a catego-
ria. A continuació, el lliurament de trofeus va tancar la competició en la qual 
Bocairent va comptar amb doble representació en semifinals.

29.01.2013: Prevenció de drogodependències
Més de 230 alumnes de l’institut van conèixer les experiència dels membres 
del grup teatral de la presó de Villena dins d’una activitat de prevenció de les 
drogodependències. 14.02.2013: Solta d’aus rapaces a Mariola

Un total de 18 aus rapaces de huit espècies van ser soltades a la serra de Mari-
ola després de ser tractades de diverses patologies a un centre de recuperació 
de fauna.

20.02.2013: Trobada empresarial sobre lideratge
L’hotel l’Estació va acollir el 20 de febrer al voltant de 60 representants econò-
mics de la Vall d’Albaida dins d’una trobada empresarial organitzada per l’esta-
bliment hostaler mateix i la confederació empresarial comarcal. L’acte central 
va comptar amb una conferència sobre lideratge a càrrec de Vicente Fernández.
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11 i 12.05.2013: 3.354,41 euros en la recaptació con-
tra el càncer
La recaptació a favor de la lluita contra el càncer va deixar el 2013 pràctica-
ment la mateixa quantitat que l’any anterior: 3.354,41 euros.

20.05.2013: Oficina de promoció de rodatges
El 20 de maig es va signar el conveni pel qual Bocairent obria una oficina per 
a la promoció de rodatges inclosa en la xarxa autonòmica fomentada per La 
ciutat de la llum.

24.03.2013: Campionat d’Espanya de trial
Bocairent va viure 17 anys després una nova prova del Campionat d’Espanya 
de trial. Així, 128 pilots van haver-hi d’afrontar les quinze zones preparades 
pel motoclub Nicogass el 24 de març. Un dispositiu de més de cent persones 
van fer possible aquest repte que va comptar amb el beneplàcit tant de la Reial 
Federació espanyola de motociclisme (RFME) i de l’autonòmica (FMCV) com 
del nombrós públic present, inclòs el campió del món Nico Terol.

28.03.2013: Homenatge a Francisco Molina
La corporació municipal va homenatjar l’exregidor Francisco Molina en un acte 
íntim al despatx d’Alcaldia el 28 de març amb presència de les seues dos filles, 
Flora i Júlia. El reconeixement estava previst abans de la mort de Molina ocor-
reguda el 20 de desembre del 2012 però no s’havia pogut dur a terme.

27.04.2013: 9é Aplec de danses dels pobles de la 
Mariola
La boira i un suau plugim van acompanyar els participants dels nou municipis 
presents al 9é Aplec de danses dels pobles de la Mariola celebrat a Bocairent 
el 27 d’abril. El grup de dolçainers i de tabalers l’Aljub va iniciar l’acte seguit 
dels cabets de Beniarrés i, a continuació, els dansadors de Beneixama, Planes, 
Agres, Banyeres de Mariola, Cocentaina, Muro, Alcoi i els membres de Carda-
ors, com a col·lectiu amfitrió.

20 i 21.04.2013: 6a Fira del llibre
La literatura amb tota la seua extensió va ser la protagonista del cap de setma-
na del 20 i 21 d’abril amb la celebració de la 6a Fira del llibre. Un total de huit 
expositores s’instal·laren a la plaça de l’Ajuntament que també va viure el lliu-
rament dels guanyadors del 5é Concurs de cal·ligrames entre altres activitats.
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29.07.2013: 4a Jornades de turisme d’interior
“El desenvolupament del turisme en l’àmbit de la serra de Mariola” i “com 
posar en valor el patrimoni” van ser els temes que van centrar la 4a Jornada de 
turisme d’interior de Bocairent que va comptar amb més de 50 participants al 
llarg de tota la sessió. La presentació de la web serramariola.org i una visita al 
museu parroquial van completar l’activitat.

21.08.2013: Retorn al 21 d’agost del 1707
Quatre tropes austriacistes partidàries de l’arxiduc Carles d’Àustria i dos de 
borbòniques defensores del duc d’Anjou van recrear el 21 d’agost el setge i la 
capitulació de Bocairent a Felip V el mateix dia del 1707 davant l’atenta mirada 
de centenars d’espectadors. La representació va començar a la plaça de l’Ajun-
tament i va recórrer el centre històric a més de disputar sengles batalles a la 
Torre dels portuguesos i a la plaça de Julián Herrero.

24.06 a 12.07.2013:  
Treballs arqueològics al Cabeçó de Mariola
Un equip de vint persones coordinat per Ignasi Grau, de la Universitat d’Ala-
cant, i per Josep Maria Segura, director del Museu arqueològic d’Alcoi, van 
dur a terme diferents treballs d’investigació al Cabeçó de Mariola que van 
confirmar l’existència d’un poblat fortificat de l’Edat de Bronze (segle IX aC) 
que va durar fins l’època ibèrica (segle I aC).

1.06.2013: 26 Trobada d’escoles en valencià de la 
Vall d’Albaida
Bocairent va acollir la 26 Trobada d’escoles en valencià de la Vall d’Albaida que 
va estar a punt de no realitzar-se per la manca d’organitzadors. Finalment, la 
comunitat educativa local al complet es va fer càrrec de tots els preparatius i 
el 3 de maig es presentava la iniciativa que tenia lloc l’1 de juny. Més de 12.000 
persones van gaudir de l’ampli programa d’activitats que completava el cen-
tenar de tallers i d’expositors distribuïts pel centre històric.

28.06.2013: 25 anys d’Institut
Unes 300 persones entre professorat, anterior i actual, pares i mares i les di-
ferents generacions d’alumnat que han passat per les instal·lacions del carrer 
de Santa Àgueda primerament i per les actuals van acudir el 28 de juny a la 
celebració del 25 aniversari de l’Institut d’educació secundària de Bocairent. 
Una cursa, la recopilació de fotografies d’aquest quart de segle, un sopar i una 
discomòbil van ser altres activitats commemoratives realitzades.

10.07.2013: Recuperació de la celebració de sant 
Cristòfol
L’aigua va protagonitzar el matí de sant Cristòfol de la mà del col·lectiu l’Es-
pigolà i de l’Escola d’estiu de l’AMPA del CEIP Lluís Vives després d’uns anys 
sense celebració.
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26.09.2013: Exposició d’Antonio Ferri al Rector Peset 
de València
La Sala de la Muralla del col·legi major Rector Peset de la Universitat de Va-
lència va acollir el 26 de setembre la inauguració de l’exposició retrospectiva 
“Antonio Ferri: del Abstracto al Quattrocento”. La mostra estava constituïda 
pels fons que Ferri ha llegat a Bocairent i que s’exhibirà a la Casa dels pintors 
una vegada finalitzada la seua restauració.

19 i 20.10.2013: 8a Fira de comerç
Tradició i modernitat es van donar de la mà una vegada més en la 8a Fira de 
comerç de Bocairent. Milers de visitants van acudir al centre històric al llarg del 
cap de setmana del 19 i 20 d’octubre per contemplar un centenar d’expositors 
de tot tipus. A més, degustacions o activitats festives van formar part d’una 
ampla programació.

05.10.2013: Campanya “Fem créixer arbres” 
Boles d’argila amb llavors de plantes autòctones van ser escampades per la 
serra del Sant Crist per tal de contribuir a la seua reforestació.

08.10.2013: Camí solidari de Víctor Cerdà 
Víctor Cerdà va passar per Bocairent la vesprada del 8 d’octubre dins del seu 
camí solidari per informar sobre les malalties estranyes.

8.09.2013: 12 Trobada de burros i de burres de la 
Comunitat Valenciana
Una quarantena d’exemplars va acudir al parc de l’Estació en el marc de la 12 
Trobada de burros i de burres de la Comunitat Valenciana vinguts des de sis 
poblacions diferents.

14.09.2013: Concert d’Andreu Valor 
El cantautor Andreu Valor va oferir a la placeta de Sant Vicent un concert acom-
panyat per Borja Penalba i per Agustí Vidal davant més de 250 espectadors.



228

ac
tu

al
it

at
 lo

ca
l

25.11.2013: 6é Concurs gastronòmic
La borreta del restaurant Pebre negre de Xàtiva i els “encenalls de filet de 
cérvol amb Parmentier de boletus i de salsa de pebrassos” de Rossinyol de 
Nàquera guanyaren cadascuna de les dues categories del 6é Concurs gastro-
nòmic de carn de caça i de bolets Vila de Bocairent celebrat el 25 de novembre 
a l’hotel Ferrero.

2.11.2013: Documental “Camí d’entrebancs”
La projecció del documental “Camí d’entrebancs” impulsat per Joaquim Puer-
to, Benjamí Bernat i Fermín García va mostrar les vivències d’un grup de veïns 
entorn la Guerra civil.

3.11.2013: Quedada de professionals del món de la 
moda 
Mig centenar de professionals entre models, fotògrafs, maquilladores i per-
ruqueres de la província d’Alacant van elegir Bocairent per a realitzar-hi una 
sessió de treball completa.

3.11.2013: 12 concurs de pintura “Joan de Joanes”
Organitzat per l’Associació Art 92 i patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent el 
concurs va comptar amb la participació de 52 pintors vinguts d’arreu del terri-
tori espanyol. El 1r premi, dotat amb 1.000 euros, va ser per a Alberto Márquez 
Ruiz. Les empreses Helioprint SL, Creaciones Euromoda, Inelbo SA, el Museu 
de pintura ràpida Magnú i l’Hotel l’Estació van patrocinar la resta de guardons.

7.11.2013: Restauració de la capa pluvial de sant 
Joan de Ribera i de la casulla gòtica
Una inversió de 14.981 euros sufragada íntegrament per la Diputació de València 
va permetre restaurar la capa pluvial de sant Joan de Ribera (s. XVI) i la casulla 
gòtica de vellut verd (s. XV) de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora. 
La presentació de la intervenció realitzada per l’Institut valencià de conservació 
i de restauració (IVC+R) va comptar amb la presència de nombroses autoritats.

21 a 23.11.2013: Jornades de la UNESCO sobre ciutats 
en la roca
Unes jornades impulsades per la UNESCO a la ciutat italiana de Matera baix el 
títol “El codi dels paisatges de la cova” va comptar amb Bocairent com a única 
representació espanyola. L’alcalde Josep-Vicent Ferre va participar a una taula 
redona mentre que l’arquitecte Miguel del Rey va explicar les particularitats 
del barri medieval i l’agricultura andalusí dins d’una visió mundial sobre ciu-
tats en la roca.
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SOCIETAT

Rafael Pérez Cabanes, 
per rebre el premi 9 d’Octubre en 
l’apartat individual.

Col·lectiu l’Espigolà, per començar a formar part del teixit associatiu local i 
per organitzar-hi activitats com la commemoració del 4t Aplec de la joventut del 
País Valencià.

Juan Marco i Enrique Sisternes, per rebre l’homenatge de l’associació de 
jubilats durant la 24a Setmana sociocultural de la 3a edat.

Cáritas Parroquial, per merèixer el premi 9 d’Octubre en l’àmbit col·lectiu.

Maria Navarro i Enrique Cabanes, per obtenir-hi el reconeixement dels 
seus companys de la Residència de la 3a edat com a “majors actius”.

Fermina Vañó Vicedo,
per assolir l’1 de juny un segle de vida 
i per celebrar-ho junt amb els seus cinc 
fills, els huit néts i els tres besnéts.

Sor Catalina Bogarin, per haver-
hi estat més d’onze anys com a directo-
ra de la Residència de la 3a edat.

Francisca Doménech, per gua-
nyar-hi un accèssit del Certamen literari 
de poesia i prosa de la Comunitat Va-
lenciana convocat pel Consell local del 
major de Castelló de la Plana.
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EDUCACIÓ

ECONOMIA

Albert Vañó, per ser-hi coautor d’un llibre que recull les 
experiències d’un conjunt de cooperants que treballen amb 
colombians a la localitat equatoriana de San Lorenzo.

Eduard Gisbert Vañó, Natalia Gisbert Vañó, Marta Vañó Cala-
tayud, Araceli Llinares Belda i Raquel Tormo Sanchis, per rebre 
els primers Premis extraordinaris d’educació als millors expedients acadèmics del 
curs 2012-2013.

Javier Cantó, per la men-
ció honorífica rebuda per les 
òptiques Claravisión dins del 
Premi nacional al menut co-
merç promogut pel Ministeri 
de Turisme i de Comerç.

Toni Cabanes i Jorge Ibáñez, per haver-hi escrit i 
il·lustrat, respectivament, el còmic “La averia” dedicat a les 
persones amb malalties mentals i als seus familiars.

Creaciones Euromoda, per commemorar-hi els seus primers 25 d’anys d’existència.

Beatriz Satorres, per aconseguir 
la qualificació de Cum laude per a la 
seua tesina sobre la diversificació en 
les empreses del clúster tèxtil valencià.

Óscar González, pel reconeixe-
ment obtingut en els premis Protago-
nistes de l’educació del 2013 atorgats 
pel periòdic Magisterio.

Raquel Tormo Sanchis, per quedar-
hi en sisena posició entre els 29 estudiants 
de tota la Comunitat Valenciana mereixe-
dors d’un premi extraordinari de batxillerat.

Sara Vañó Ortega, per confec-
cionar la millor obra del 3r Concurs de 
cartells de prevenció del tabac de la Vall 
d’Albaida.

Juan Marset, per superar el seu repte 
i llançar-hi un ralli amb 5.000 fitxes de 
dòmino.
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Sènior femení del CB Patronato, per repetir triomf en la fase regular de la 
lliga autonòmica de bàsquet en la temporada 2012-2013 i per començar l’actual com 
a campió de la Lliga valenciana.

Ladislao Vidal, per rebre la distin-
ció com a millor esportista del 2013 pels 
representants de tots els clubs locals.

Juan Manuel Puerto, per merèi-
xer el premi a la trajectòria esportiva 
dins de la 10a Festa de l’esport.

Centre excursionista de Bocairent, per celebrar-hi el 50 aniversari amb 
tot un seguit d’activitats, algunes tan rellevants com la 49 Marxa de muntanyencs 
veterans de la Comunitat Valenciana.

Rubén Beneyto, per proclamar-se guanyador del Campionat d’Enduro de la 
Comunitat Valenciana i per disputar-hi, a més, una prova del mundial.

Isidro Borderia, Rafael Asensio, Maria José Vicedo, Jorge Ma-
zcuñán, Eugenio Risueño, Ricardo Reig, Pablo García, Mauro 
Reig, Pere Crespo, Centre excursionista i Francisco Belda, pels 
títols de millor esportista del 2013 dels seus clubs.

Pep Blasco, per conquistar-hi el 31 Campionat d’Espanya de BMX en la categoria 
“cruiser” per a pilots de 30 a 39 anys.

Equip A de raspall, format pels germans Blai i Eduard Blasco, Juan Calabuig i 
Javi Cantó, per disputar-hi la final del Campionat comarcal de primavera.

ESPORTS
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