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Club d’Atletisme 
‘Vila de Bocairent’

Quan pel mes de setembre, el club d’atletisme em tornà a 
encomanar la tasca de resumir la temporada per al llibre de 
festes, el primer que em va venir a la ment va ser, “no pot ser, 
ja ha passat un any?“. Tot passa, també els quilòmetres d’una 
carrera que se t’està ennuegant, també passen, i arribes a la 
meta quan pensaves que no arribaves, i en aquell moment 
penses “ja està, ja ha passat“. 

En una correguda de bous de fa quasi ja un segle, al grandiós 
matador Juan Belmonte li va tocar en sort un bou impossible 
per la seua perillositat, al que no va tenir més remei que rea-
litzar la faena. El públic, que no va saber veure el perill en el 
bou, li va dedicar una bronca monumental mentre torejava. 
Juan Belmonte, més que torejar, es defensava de les embes-
tides de la bestiola, alhora que, de música de fons, sentia la 
gran bronca del públic. En aquesta complicada situació, el 
bou volent-lo agafar i el públic volent-lo matar, el torero va 
tindre un extraordinari pensament, que sens dubte el va aju-
dar a eixir del tràngol, i que crec també podem aplicar a altres 
situacions difícils: “dins d’una hora estaré en l’hotel i haurà 
passat tot“. 

Doncs açò, que una altra vegada estem ací per a fer un breu 
resum de l’any esportiu i de les proeses dels socis del Club 
d’Atletisme Vila de Bocairent. Així, cal començar per reco-
nèixer i donar l’enhorabona als companys debutants en la 
prova reina de l’atletisme, LA MARATÓ. Només anomenar-la 
espanta. En la Marató de València es van estrenar els com-
panys CRISTINA SANCHIS, CRISTÒFOL BENEITO i ROBERT DO-
MÈNECH. Ara que ja coneixen els efectes de l’endorfina en 
córrer 42 quilòmetres, estem segurs que podran millorar les 
seues marques en futures maratons. 

Un altre company debutant, però en la Marató de Madrid, ha 
estat PACO GANDIA (en el club l’anomenen el socarrat). Tot i 
que la Marató de MAdrid està considerada com una carrera 
dura pels seus desnivells, a Paco no se li ocorre una altra cosa 
que, i a més sent la seua primera marató, fer-la en 2 hores 55 
minuts. En dues paraules, “IM PRESSIONANT”. 

Una altra proesa de la temporada va ser la participació del 
club a la marató de muntanya PUJADA A L’ANETO. Es tracta 
d’una  carrera que té 42 quilòmetres i 2.300 metres de des-
nivell positiu, amb escassa senyalització al ser en alta munta-
nya i amb la dificultat afegida de no perdre’s. La representa-
ció bocairentina va córrer a càrrec de Quiquo Beneito i Pedro 
Enrique Asensio, els quals van arribar a meta després de 8 
hores 4 minuts, i 9 hores 57 minuts respectivament. 

Prova similar va ser la TRAIL SOLIDÀRIA D’ALCOI. Carrera per 
equips de 4 corredors i que amb una distància de 45 quilòme-
tres, va discórrer per paratges de la Serra de Mariola i la Font 
Rotja, tot arribant fins als 1.300 metres del cim del Menejador, i 
amb un desnivell positiu de prop de 2.000 metres. Tot un rep-
te i al costat de casa. El nostre club va estar representat per 
l’equip format per Blai Ferrero, Quiquo Beneito i els germans 
Pere i Fran Asensio. També Cristina Sanchis va formar part d’un 

equip junt amb tres corredores de Banyeres de Mariola, sent 
el primer equip de la seua categoria en arribar a meta a les 7 
hores i 19 minuts de l’eixida, enhorabona a tots. 

Com cada any, la Mitja Marató d’Almansa va congregar al ma-
jor nombre de corredors del club. Més que una carrera, les 
gents d’Almansa converteixen l’esdeveniment en una festa 
on els corredors s’obliden del crono i gaudeixen del gran am-
bient que els envolta. D’aquesta mitja marató volem destacar 
la participació d’Amparo Bordería, que va aconseguir acabar 
per sota del seu temps previst, amb bones sensacions i molt 
emocionada per l’assoliment. Per cert, Arnau, el fill d’Ampa-
ro, va participar en el Circuit de Carreres de la Costera amb 
temps enlluernadors per als seus 12 anys. Si un dia el veieu 
corrent, fixeu-vos en la qualitat i velocitat de la seua carrera... 

També durant el 2013 es va celebrar el V Circuit de la Vall d’Al-
baida, del qual forma part la nostra Volta a Peu de Bocairent. 
De la nostra representació cal destacar al presi Blai Ferrero, 
amb temps de 3,40 minuts/Km (que quinta més bona la del 
66!), també Jairo Ferrero ha aconseguit carreres a 4 minuts/
Km, Cristina, Cristóbal, Nacho i els nostres il·lustes veterans 
Paco Guindilla, Miguelín Pérez i Pepet Pérez. 

Quant a la Gala de l’Esportivitat del 2013, el club va tornar a 
nominar i triar a Jorge Mazcuñán (el que subscriu). I dic va 
tornar, perquè ja va ser triat per a la gala del 2012 per la seua 
temporada 2011, gala que al no arribar a celebrar-se no va 
permetre materialitzar el guardó. Vull agrair als companys 
del club la nominació del 2012, i especialment el gran detall 
de repetir-la el 2013, un any que les lesions no m’han permès 
córrer el desitjat, i també altres companys eren mereixedors 
d’aquest guardó. Moltes gràcies. 

Per a acabar, recordar-vos que el primer divendres de cada 
mes celebrem el nostre panellet particular en la casella del 
club, amb una picaeta i sopar de baix braç, i que estarem en-
cantats de gaudir de la vostra companyia i de compartir una 
bona estona junts (avís, el que prova repeteix). 

Des del C.A. Vila de Bocairent volem desitjar una gran set-
mana de festes a tots els festers, especialment als capitans i 
alféres en una any tan assenyalat i important per a ells.
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Club Ciclista 
de Bocairent

L’any 2013 el nostre club va complir quinze anys. És per això 
que l’any passat vam fer per primera volta carnets de soci 
(que no havíem tingut mai) i vam estrenar pàgina web disse-
nyada i programada per Miguel el Moreno. Un club, ho repe-
tim ja tots els anys, que no para de créixer i que ja té fixades 
moltes activitats. Cada any el club visita el poble de Gaianes, 
en l’eixida ja coneguda com “el conill espatarrat”, que és el 
menú del dinar que solen preparar en el bar de Gaianes, això 
sí, sempre avisant que anem i assegurant-nos una quantitat 
que cada any és més gran. Moltes són les eixides del club de 
muntanya pels voltants del poble, però també cada any les 
que es fan a Las Virtudes de Villena, excursió que se sol fer 
després de la parada de festes a Sant Blai. També s’està con-
vertint en una tradició del club l’eixida de Nadal pel poble i la 
del dia dels Reis a la Canyada de Biar per a veure la represen-
tació de l’Adoració dels Reis Mags. Un club que no escatima 
esforços en l’organització i en la col·laboració amb les activi-
tats que programa l’Ajuntament.

En el nostre blog http://ccbocairent.blogspot.com.es/ es poden 
seguir totes les activitats i fotos de les eixides. La diversitat de 
persones i aficions fa que en el club es troben moltes maneres 
diferents de disfrutar de la bicicleta. Un grup, prou nombrós, 
recorre les serres dels voltants cada dissabte i cada diumenge 
de l’any, però n’hi ha altres grups que es dediquen a fer esport 
intens i organitzen voltes molt dures per la contornada. També 
hi ha altres grups que fan carretera de muntanya. 

Del grup de carretera hem de destacar que enguany han po-
gut fer la Quebrantahuesos, una de les proves cicloturistes 
més dures d’Espanya. Per tercer any consecutiu van inten-
tar participar, sense tindre sort en el sorteig, però el 22 de 
juny del 2013 van poder participar gràcies a la reassignació 
per sorteig posterior. La prova té un recorregut de 200 Km, 
ix i finalitza a Sabiñanigo, i es pugen quatre ports: el de Som-

port, Le Marieblanc, Le Pourtalet 
i Hoz de Jaca. A més d’este grup, 
un altre soci, Jesús Palao Beneyto, 
va tindre la sort d’accedir-hi a tra-
vés d’un sorteig de 30 dorsals de 
la cervesa Ambar.

També cal destacar que l’any 
2013, Ladislao Vidal Vañó va estar 
nominat com a millor esportista 
de Bocairent. Lao ha participat en 
moltes marxes cicloturistes com a 
membre del Club Ciclista de Bo-
cairent i en la Quebrantahuesos 
va acabar en la posició 281 entre 
els més de 10.000 ciclistes que la 
van finalitzar. Un altre membre 
del club que va destacar l’any pas-
sat va ser José Miguel Calatayud 
Colomer, Kelo, ja que va partici-
par entre d’altres en la Volta al 
Gegant de Pedra del Penyagolo-

sa, una prova de 190 Km i 6.500 metres de desnivell positiu. 
Kelo es va classificar en la posició 76 de la general.

Finalment, cal fer constar que Josep Blasco ja ens té acostu-
mats a molts premis, de fet, l’última temporada de BMX ha 
sigut la millor de la seua carrera. Va quedar primer i segon 
classificat de cruiser 30-39 a Terrassa, Mataró i Móstoles en la 
Copa d’Espanya, tot obtenint la primera classificació en la ge-
neral de la Copa d’Espanya. A Sant Vicent del Raspeig també 
va quedar primer classificat.

Activitats principals:
•  Jornades esportives de Bocairent.
•  Bocairent-Dénia en bicicleta, 29 de juny.
•  Excursió popular a la Mare de Déu de la Llum d’Alfafara, 16 

de juny.
•  Eixida nocturna, 27 de juliol, sopar a Biar.

La Junta
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Club Esportiu Bocairent

Després de viure un moment històric dels molts que ha tingut 
el C. E. Bocairent al llarg de la seua història, com fou l’ascens 
a 1ª regional la passada temporada 2012/13, no s’ha pogut 
aconseguir l’èxit de mantenir la categoria. El futbol no ha es-
tat just amb el C. E. Bocairent, hem patit derrotes immerescu-
des, molts mals arbitratges, a més de mala sort i la inexperi-
ència de competir en una categoria exigent, amb molts bons 
equips reforçats amb jugadors que han jugat en preferent i 
fins i tot en 3ª divisió, a més de comptar amb un pressupost 
molt superior al del nostre equip. No obstant això hem deixat 
un bon sabor de boca en la categoria, perquè una bona part 
de directives, aficionats i equips contraris ens han transmès 
mostres d’afecte i ànims per tal que no baixarem de catego-
ria. Som un club modest però gran en respecte, esportivitat, 
història i saber estar a l’hora de jugar. Els nostres equips han 
de practicar un futbol bonic, romàntic i no podem ni hem de 
fer com altres equips, que basen el seu futbol només en el 
potencial econòmic.

És veritat que els nostres jugadors s’han donat del tot amb 
sacrifici i intensitat en els entrenaments i partits, i després del 
sabor agredolç i la desil.lusió de la passada temporada, hem 
sabut tornar a il.lusionar-nos i amb el projecte per a la nova 
temporada, anem a tornar a lluitar per estar el més amunt 
possible, amb l’objectiu de tornar a aconseguir l’ascens que 
per història i categoria es mereix el C. E. Bocairent.

Les cares noves de l’equip per a aquesta temporada són 
d’una banda l’entrenador, el Sr. Andrés Hoyos. Persona que 
té una gran experiència a més de ser molt conegut al nos-
tre poble per haver defensat la porteria del club durant 4 
temporades, en els anys que l’equip jugava en preferent al 
costat de jugadors tan il.lustres com Colomer, Guindilla, El 
Tigre, Els Bessons, Rodri i un llarg etcétera de bons jugadors 
de l’època. D’altra banda, els jugadors nous, Robert Auñon, 
que ve del juvenil, Natxo Molina, també de Bocairent i que ve 
de l’Ontinyent B, Javi Bernat, del juvenil, Roberto Molina, de 

la lliga local, i tres jugadors bocairentins de la lliga local que 
tenim a prova a l’espera de la decisió de l’entrenador.

Pel que fa als altres equips de l’escola de futbol, cal destacar 
la gran temporada de l’equip aleví que de la mà de Jaume 
Martínez i Javi Ferre s’ha classificat segon. Si bé vam estar lí-
ders quasi tot el campionat, en el tram final l’Ontinyent C. F. 
els va privar de ser campions. Enguany l’equip compta amb 
un nou entrenador molt qualificat pel seu ampli i excel.lent 
historial a nivell nacional com és Fran Castelló. Sort!

El juvenil ha fet una temporada regular, tot  classificant-se  a 
meitat de la taula de la mà de Vicente Barberà. Si bé enguany, 
amb les noves incorporacions de jugadors, té un equip molt 
interessant. A més de compta amb nou entrenador, un savi 
del nostre futbol com és Juanjo Antolí Francés.

L’equip infantil ha fet una altra molt bona temporada doncs 
s’ha classificat en 4ª posició. Els entrena per quarta tempora-
da consecutiva, David Molina “Beji”, junt amb Vicente Puerto, 
dos grans entrenadors per a un equip que enguany està pre-
destinat per la qualitat dels seus jugadors a estar en els llocs 
alts de la classificació. 

La nota trista per al club, així com per als aficionats i per a 
tots els bocairentins, és que l’equip femení del C. E. Bocai-
rent no s’ha pogut formar per falta de xiques. És una llàstima 
perquè comptaven amb molts i moltes seguidores i eren un 
estendard del nostre club, a més d’haver fet grans tempora-
des sempre en els llocs alts de la classificació, i fins i tot haver 
aconseguit un ascens de categoria. Els qui conformem el club 
només tenim paraules d’agraïment per a totes les jugadores, 
entrenadors, pares i directius, i d’una manera molt especial 
per a l’ànima de l’equip que ha sigut Mati Ferre San Victor. 
Des d’ací tots esperem que no siga un adéu, sinó un fins des-
prés, perquè confiem que l’any que ve hi hagen jugadores 
suficients per a tornar a formar l’equip. Bravo xiques!
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Pel que fa al cadet, ha fet un campionat mediocre degut a 
una plantilla curta de jugadors. A aquest equip li ha passat 
com a l’equip femení, que per falta de jugadors enguany no 
es podrà fer. Per norma federativa l’equip cadet està format 
per xics de 13 i 14 anys i com a conseqüència del reduït ín-
dex de natalitat, durant alguns anys s’han conformat quin-
tes molt xicotetes. No obstant això, el futur és esperançador 
perquè venen quintes molt més grans en número de xiquets 
i això farà que puguem tornar a formar l’equip, així com refor-
çar els altres equips de l’escola.

I per a finalitzar, els jugadors, junta directiva i delegats de tots 
els equips del C. E. Bocairent volem fer una crida a tot el poble 
de Bocairent: El futbol és passió, il.lusió i per damunt de tot 
sentiment i el C. E. Bocairent som tots.  Per això ens agrade el 
futbol o no, hem de sentir-nos orgullosos de l’equip que ens 
representa i des d’ací us demanem el màxim suport, perquè 

la victòria del nostre club és la victòria de tot un poble que 
demostra que té iniciativa, empenta, projectes i uns valors 
que l’identifiquen culturalment i socialment. A més cal seguir 
amb el treball incansable i l’aposta decidida pels equips de 
l’escola de futbol, amb un únic objectiu que és el de generar 
il.lusió de futur, tot tenint com a referència el primer equip. I 
això depèn de tots nosaltres, de tots els bocairentins i creiem 
que val la pena implicar-se i aprofitar-ho.

A tots els que col.laboren, ajuden, recolzen i patrocinen, a 
tots els equips del C. E. Bocairent ¡moltes gràcies!, perquè 
tots junts farem molt més gran el... SENTIMENT BLANC I  
BLAU DEL C. E. BOCAIRENT!!

Bones festes i que el nostre patró Sant Blai ens ajude a acon-
seguir l’èxit en tot allò que ens proposem.

L’any 1964, sent president del club Juan 
Calatayud Vañó, degut a la nostra amis-
tat com a integrants de la Rondalla Bo-
cairentina i coneixedor de la meua afició 
al dibuix, em va proposar que dissenyara 
un escut per al Club Deportivo Bocairent, 
ja que fins a eixa data solament s’utilitza-
ven les dues torres de l’escut de Bocairent. 
Basant-me en el mateix tema i afegint el 
baló en combinació amb els colors del 
club, i la forma de l’escut, vaig presentar 
la proposta que va ser acceptada per la 
directiva del moment. Aquest escut va ser 
brodat per una de les germanes de Juan 
Calatayud en les samarretes de l’equip. 
Així doncs enguany  es compleixen els 50 
anys de l’actual escut. Crec que a l’actuali-
tat  s’ha modificat amb la variant que està 
en valencià i enlloc de Club Deportivo és 
Club Esportiu Bocairent.

Agustín Belda Sempere

L’escut del club compleix 50 anys
Esbós original Insígnia o pin de solapa
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Club Deportivo Karate
Bocairent

Durante el año 2013 el club ha realizado diversas acti-
vidades deportivas y ha participado en varias competi-
ciones. 

El día 3 de enero de 2013 hicimos una ascensión desde 
el camping de Mariola hasta el Montcabrer donde comi-
mos, visitamos la Gran Cava y pasamos el día. 

En el campeonato de la Copa Valencia de Karate cele-
brado el día 20 de abril de 2014, el karateka Emilio Pardo 
Doménech quedó en 3er lugar en la categoría cadete en 
la modalidad de semicontacto.

A finales del mes de junio efectuamos una acampada  
en el Eurocamping de Oliva que sirvió tanto de entre-
namiento como de examen de cinturón. La acampada 
comenzó el sábado por la mañana temprano hasta el 
domingo. El domingo comenzaron las clases a las 5’30 
de la mañana y, tras un descanso para almorzar, se rea-
lizó el examen de cinturón. La mañana finalizó con un baño 
en el mar. La ayuda de los padres durante la acampada fue 
encomiable e inestimable.

Para finalizar el curso, a finales de julio hicimos una marcha 
a pie desde Bocairent hasta el Pou Clar de Ontinyent por la 
senda del Barranc dels Tarongers, donde nada más llegar nos 

dimos un buen baño antes de ir al picnic a comer. Allí pasa-
mos toda la tarde bañándonos y pasándolo muy bien.

Otro campeonato en el que teníamos previsto participar en 
el 2013 era a mediados de octubre en Alcoi.

Carlos Pardo Ruiz
Presidente Club Deportivo Karate Bocairent
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Club de Tennis
Bocairent

Un any més cal agrair a la Junta de Festes de Sant Blai l’ocasió 
que ens ofereix per a mostrar part de les nostres activitats, 
realitzades durant tot l’any 2013.

En primer lloc, volem destacar la magnífica tasca realitzada 
per l’escola de tennis del club, que de la mà dels nostres pro-
fessors, Cristina i Javi Ferrero Berlanga han comptat al voltant 
de 60 alumnes matriculats en el període d’octubre a juliol.

TORNEIG DE RÀNQUING  3 EN 3 CATEGORIES

1ra categoria
1r ...................................................................... Adrian Exposito Sirera
2n .....................................................  Juan Antonio Tormo Beneyto
3r............................................................................. Pep Sanz Rabadan
2na categoria
1r .............................................................. Juan Manuel Gisbert Ferre
2n ................................................................... Javier Frances Silvestre
3r........................................................................... Joan Castello Cantó
3ª categoria
1r .............................................................................  Isabel Ferre Marco
2n ......................................................................... Amparo Torró Vañó
3r................................................................................. Blas Ferre Jornet

RÀNGUING SOCIAL

De febrer a juny, i amb una bona participació de socis, s’han 
disputat els corresponents partits del Rànquing Social del 
Club de Tennis Bocairent, amb els seguents resultats :
1ra categoria
1r ...................................................................... Ricard Pascual Gandia
2n  ...................................................   Juan Antonio Tormo Beneyto
3r .............................................................. Benjamin Bernat Silvestre
2na categoria
1r  ..............................................................  Francisco Pardo Martinez
2n  ..........................................................  Juan Manuel Gisbert Ferre
3r ...................................................................... José Frances Silvestre
3ª categoria
1r  ............................................................................ José Sirera Iñiguez
2n  ........................................................................  Josep Tortosa Prats
3r ............................................................ María José Tormo Beneyto

IV CAMPIONAT DE PADEL SANT AGUSTI

El 23 i 24 d’agost es va celebrar el quart campionat de XXIV 
hores pàdel per parelles, de les Festes de Sant Agustí amb els 
següents resultats:

Parella guanyadora: Victor Valdés i Josep Cabanes
Parella finalista: Ricard Pascual Gandia i Javi Cabanes Ferre

XXIV HORES DE TENNIS

El 6, 7 i 14 de setembre celebràrem les clàssiques XXIV Hores 
de Tennis amb molta participació.

Classificació quadre de dalt:                                                         
1r classificat  ................................................ Ricard Pascual Gandia
2n classificat ................................................... Adrian Exposit Sirera
Classificació quadre de baix:
1r Classificat  ..................................................................  José Guerola
2n classificat  ...................................................  Joan Castello Cantó

Per últim, sols queda desitjar a tots unes bones festes de Mo-
ros i Cristians 2014 i 

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!     LA JUNTA                                       
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C.B. Patronato Bocairent
L’elit és el nostre hàbitat

La temporada que acabem de deixar arrere i la que acabem 
de començar torna a posar de manifest, que les places cap-
davanteres és un lloc on sempre hi ha algun equip del C.B. 
Patronato Bocairent. A la part alta de les classificacions és on 
ens trobem còmodes, perquè sabem treballar sota pressió, 
ens agrada exigir-nos i demostrar cada jornada, que els en-
trenaments i els esforços que fem al llarg de la setmana, es 
veuen reflectits a la pista. 

Les futures generacions con-
tinuen aprenent els dissabtes 
de matí amb les germanes 
Eva i Esther García, que inicien 
als més joves. La veritat no és 
gens fàcil donar per primera 
vegada una pilota a un xiquet i 
explicar-li el sentit del joc, però 
les germanes García són unes 
entrenadores d’allò més paci-
ents, i amb un tacte amb els 
xiquets que no tots tenen. Un 
vertader luxe d’entrenadores, 
que molts clubs volgueren. 

Els benjamins continuen jugant la lliga de col·legis a la pobla-
ció veïna d’Ontinyent. Allò més destacable de la participació 
de l’equip més jove del club és la il·lusió amb la qual afronten 
cada partit. Així ja de primeres demostren que pertànyer el 
Club de Bàsquet Patronato és una cosa diferent, i ja comen-
cen a fer-se de respectar i a donar que parlar. Són el futur que 
hem de mimar, i alhora ensenyar-los que hi ha que aprendre 
de les derrotes i a gaudir de les victòries, tot sempre respec-
tant al contrari.

A la categoria aleví ens desplacem fins un altra localitat prò-
xima per a incorporar-nos a la lliga dels jocs esportius d’Alcoi. 
En aquesta lliga, en la qual participaren 5 equips, quedarem 
classificades en un meritori segon lloc. En finalitzar la tem-
porada, els mateixos equips disputaren la copa, i en aquesta 
ocasió quedarem classificats en 4t lloc. Cal destacar el com-
portament de les jugadores, que ha estat a la altura de l’exi-
gència de la competició. Ànim i a seguir endavant i lluitant 
per seguir escampant el nom del nostre poble, per la rodalia.

Les xiques del infantil van fer 
una temporada d’allò més pro-
fitosa i quedaren campiones a 
la lliga regular, amb un balanç 
espectacular de 17 victòries 
i només una derrota, que els 
donava dret a jugar la fase d’as-
cens per a pujar a la categoria 
autonòmica. Les xiques entre-
nades per Patri i Àlex (dos en-
trenadors que esperem tindre 
molts anys, perquè respiren 
bàsquet pels quatre costats, i 

ho saben trametre a les seues jugadores), superaren l’elimi-
natòria d’octaus de final, però lamentablement caigueren en 
la de quarts. Així i tot la temporada ha estat espectacular i 
la gent de baix ja demostra que el treball ben fet sempre es 
posa de manifest a la pista. Molta sort per a esta nova tem-
porada!

Pel que respecta als xicons de l’infantil, aquesta temporada 
de presa de contacte amb la categoria ha estat una mica di-
fícil a proposit del nivell de resultats, però a nivell de com-
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promís, actitud i nivell de joc no podem tindre 
cap queixa. Estos xics ja demostren la madure-
sa que tots esperem d’ells, ara cal mantindre la 
calma, tindre paciència i de segur que els resul-
tats arribaran. Molt d’ànim i a seguir endavant.

Pugem un altre escaló i ens centrem ara en 
l’equip júnior. Aquest any s’estrenaven a la ca-
tegoria, i d’afegitó ha estat un any una mica 
estrany, doncs l’equip no ha tingut la continu-
ïtat que li calia i que tot equip necessita. Ana-
des i tornades de jugadores que eren d’una 
importància cabdal, i alhora les jugadores que 
durant tota la temporada han lluitat per defen-
dre l’equip, a la llarga s’han vist perjudicades, 
no per la manca de qualitat (perquè quan no 
hi ha qualitat, el que sí que hi ha són ganes), 
sinó pel nombre de jugadores. En alguns par-
tits ens hem desplaçat amb un nombre de 
jugadores reduït, i en partits on la banqueta 
donava oxígen, ens hem vist més que cansats 
als moments decisius dels partits. Aquest any 
es més difícil si cap, perquè hi ha encara menys 
efectius, però les ganes i la il·lusió que tenen, i 
sobretot el seu compromís, faran que la tem-
porada arribe a bon port.

Ja per últim, i per quart any consecutiu, les xi-
ques del sènior disputaren la fase d’ascens a 
la categoria nacional després de realitzar una 
temporada espectacular, i quedaren campi-
ones de lliga amb un balanç de 20 victòries i 
només dos derrotes. L’eliminatòria que dispu-
taren fou espectacular ja que al partit d’anada 
perderen per 13 punts, i al partit disputat a Bo-
cairent es quedaren a les portes d’una remun-
tada històrica, que per només un punt no va 
poder ser. Però no podem posar-li cap pega 
a l’equip, ja que sempre ens delecten amb un 
bàsquet d’una intensitat infinita, i que sempre 
enganxa. Enguany esperem superar la fita, 
amb les noves incorporacions, i amb l’ajuda 
de les jugadores de l’equip júnior, que sempre 
donen el seu toc per tal de complementar un 
grandíssim equip . Ara toca treballar, treballar 
i treballar.

El Club de Bàsquet, contínua any rere any organitzant les VIII 
Hores de Bàsquet coincidint amb la festa del Patronato, enca-
ra que aquest any per l’oratge ens vérem obligats a celebrar 
part del torneig al pavelló municipal. Aquest campionat els 
darrers anys anava a mal borràs. Aquest any la tendència ha 
girat, i la competició femenina no ha contat amb cap equip, 
i la competició masculina és la que va tindre representació, 
encara que ínfima.

Però els veritables protagonistes de la cistella, eixe cap de 
setmana, són els xiquets de l’escoleta, que disputen els seus 
primers partits, i que dóna goig veure com els més joves, ja 
demostren les seues maneres . També disputen els seus par-
tits de final de temporada els benjamins i alevins, que posen 
sobre la bombonera el que han millorat al llarg de la tempora-
da. Són la vertadera essència de l’esport, nobles, il·lusionats i 
amb unes ganes que ningú es llevarà.

Per últim a la X Gala de l’Esport (de celebració bianual), el 
reconeixement fou per al nostre tresorer, Paco Belda Pastor, 
que des de la vessant econòmica ens dóna el seu subtil punt 
de vista, i que és un membre que en aquestes entitats sense 
ànim de lucre és de vital importància.

I amb aquesta crònica posem a l’abast de tot el poble, el que 
ha representat per al C.B. Patronato la temporada 2012-2013, 
una temporada que com ja ve sent norma habitual està ple-
na d’èxits. El nivell que es demostra no és gens fàcil de man-
tindre, però pareix que aquest club, empentat pel sacrifici, 
esforç i il·lusió dels seus membres no te límit. Esperem que 
aquest any que ara comencem siga almenys com el passat. 
Anem a lluitar entre tots perquè així siga. 

Des d’aquestes línies aprofitem per a desitjar a tot el poble 
de Bocairent i a tots aquells que ens visiten, que gaudisquen 
d’unes magnífiques festes, en les que el bon ambient entre 
tots siga el que marque uns dies inoblidables per a tots.

¡Vítol al patró Sant Blai!
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Associació Amics del 
Dòmino de la Vall d’Albaida

Com cada any, volem ressenyar els actes que al llarg de l’any 
hem organitzat en l’Associació Amics del Dòmino de la Vall 
d’Albaida. 

El primer acte que citem va tindre lloc a finals del 2012, però 
com va ser a finals d’any no va poder entrar en la crònica de 
l’any passat, i per això fem esment en la present. 

El 24 de novembre va tenir lloc el III Open de Dòmino de la 
Vall d’Albaida i malgrat que últimament sempre s’havia rea-
litzat a Bocairent enguany vam conjuntar esforços amb Onti-
nyent i va tenir lloc a Benigàmim. Els campions absoluts van 
ser José Antonio Ferri i Salvador Peñarrubia, la millor parella 
de la Vall d’Albaida van ser els nostres compatriotes Juan Mo-
lina Molina i Vicent Vicedo Domínguez. Aquest Open va es-
tar organitzat conjuntament amb la Federació Valenciana de 
Dòmino Jaume I. Van participar parelles de tota la comunitat. 

El 23 de març va tenir lloc el III Campionat “Vila de Bèlgida”, en el 
qual participàrem algunes parelles del nostre poble. Els guanya-
dors absoluts van ser Ignacio Orduña i Francisco José Garrido. 

Cal assenyalar que l’ambient, com ja és habitual en aquest 
tipus d’esport,  va ser super cordial i amistós. A més enguany 
el menjar va ser millor que el precedent.  La veritat és que 
gaudírem enormement d’aquesta efemèride. 

El dia 10 de maig, i amb motiu de la Festa del Barri de la Santa 
Cruz, vam organitzar un campionat local en el qual van par-
ticipar nombroses parelles d’Ontinyent i Agullent. Els campi-
ons absoluts van ser la parella local formada per Joaquin Cer-
dà Miró i Francisco Puerto Luna. Com és habitual l’ambient va 
ser molt cordial i distés, tot  passant una jornada inoblidable. 

També organitzàrem un campionat local a Agullent el 29 de 
juny, amb una bona participació local i dels pobles limítrofs 
de la Vall d’Albaida.  I finalment una matinal local el 17 d’agost 
en el bar “Domenech”, amb la participació de parelles estiue-
jants, locals i d’Ontinyent. 

El dissabte 21 de setembre va tenir lloc a Xulilla el I Campio-
nat de Xulilla Memorial Fina Calduch, organitzat per la Fede-
ració Valenciana de Dòmino Jaume I. Va haver-hi una massiva 
participació de 50 parelles, que van destacar com sempre per 
la seua competitivitat i cavallerositat, l’entorn va ser encanta-
dor en el Balneari de Xulilla, el menjar opípar, i l’organització 
meravellosa. Del nostre poble assistiren la parella formada 
per Juan Molina Molina i Vicente Vicedo Domínguez, que fi-
nalitzaren com la millor parella de la Vall d’Albaida i se’ls va 
atorgar un premi sorpresa del Trofeu a l’Esportivitat ‘Germans 
Lucas’, que ha instaurat la Federació Valenciana de Dòmino. 
Així doncs el nostre poble va estar dignament representat.

El dissabte 19 d’octubre es va realitzar un matinal en Agullent, 
organitzat per l’Associació d’Amics del Dominó de la Vall d’Al-
baida. Va guanyar el primer premi la parella formada per Fili-
berto Tortosa i Antonio Pérez, i en segon lloc la parella bocai-
rentina formada per Joaquin Cerdá i Francisco Puerto.
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Penya Barcelonista
Bocairent

Immersos plenament en la voràgine festera i gràcies a l’Asso-
ciació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, que ens dei-
xa aquest espai, volem fer balanç de les activitats realitzades 
durant aquest període.

El dia 24 de novembre del 2012 vam convocar l’Assemblea 
General al Saló de Plens de l’Ajuntament de Bocairent. Com 
és preceptiu, es van tractar les línies generals de la tempora-
da, els partits de futbol als quals estaríem disposats a anar, el 
balanç econòmic, els precs i preguntes corresponents i les 
altes i baixes de socis. Cal dir en relació a aquest punt que 
la xifra ha pujat de manera sorprenent des de l’any anterior, 
en concret ja som 174 socis, un número més que considera-
ble que ens col·loca, per percentatge d’habitants del poble, 
en una de les penyes barcelonistes més nombroses del món, 
cosa que des del club ja en són coneixedors.

Durant tota la temporada els membres de la Junta Directi-
va ens hem desplaçat a diferents llocs de la nostra geografia 
per a assistir a les assemblees de penyes i poder conèixer de 
primera mà la informaiói del club, tot traslladant-la, posteri-
orment, als nostres associats. En concret hem anat a Xeraco, 
a Carlet i a Xàbia, on hem pogut conèixer el funcionament i 
gestió de penyes d’altres pobles.

Al llarg de l’any hem aconseguit entrades per a assistir a di-
versos partits de lliga i de copa. També han hagut desplaça-
ments al Trofeu Gamper així com a la Supercopa d’Espanya 
contra l’etern rival.

Sense dubte la fita anual amb més èxit, però que necessi-
ta d’una preparació intensa i rigorosa, és la del viatge dels 
membres de la penya a veure un partit al Camp Nou. La data 
elegida va ser diumenge 17 de març, atés que el dia següent 
era festiu per falles. El partit es va jugar contra el Rayo Valle-
cano i es va guanyar per 3 gols a 1. La majoria de socis vam 

tornar a visitar l’emblemàtica porta 72 de l’estadi on es troba 
ubicada per sempre més la nostra placa, inaugurada l’any an-
terior, per a comprovar amb alegria que som una penya de 
dret i de fet.

Finalment, el 15 de juny es va organitzar la III Festa Final de 
Temporada contra la Penya Barcelonista d’Alcoi al camp de 
futbol municipal. Es van disputar dos partits de Futbol-7 en 
dues categories diferents: infantil i sènior. Va haver un bon 
ambient i vam passar una vesprada lúdica i divertida. Des-
prés vam tancar la jornada amb un excel·lent sopar de ger-
manor on es van repartir els trofeus i es va obsequiar els pe-
nyistes amb el regal anual, enguany un gorro de llana amb el 
logotip de la Penya Barcelonista Bocairent, obsequi que va 
tindre molt bona acollida.

Finalment des de la junta volem remarcar, com ja hem fet di-
verses vegades, la possibilitat de fer-se sòcia i/o soci i poder 
beneficiar-se dels avantatges de ser penyista oficial al preu 
de 10€ a l’any. Bé, això ha estat tot. Moltes gràcies un any més.

Visca el Barça i Vítol al patró Sant Blai!!!!
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62è Campionat de Futbol 
de l’Esportivitat 2012-13

En esta nova edició de l’Esportivitat es van inscriure un total 
de 93 jugadors, entre els quals es feren 5 equips, que foren 
els següents, per ordre segons acabà la lliga:

- T. S . T.
- ASTON BIRRA 3.0
- ASPRONA C. F.
- CON–FUSIO
- VERGATESSA

- Equip campió de lliga: T. S. T. 
- Màxim golejador de lliga: ROBERTO MOLINA MARTINEZ  
- Porter menys golejat de lliga: JOSE BENEYTO RIBERA 
- Millor esportista de lliga: JOAN CALVO VIDAL  
- Jugador més vetarà: CARLOS FERRE CANTO  

El final de la temporada el va marcar el partit de la final de 
la copa el dia 01/06/2013 a les 18.30 hores, entre els equips 
Con–Fusio i el Vergatessa. El partit va acabar 3 a 0 gols, a 
favor de l’equip Vergatessa, tot aconseguint així el títol de 
campió de copa. Una vegada acabada la final es celebrà, al 
bar restaurant “Casa Xam”, el sopar d’acomiadament i el lliu-
rament de trofeus. En total vam ser 48 comensals, entre juga-
dors, àrbitres i directius. 

Aquest any s’ha fet la dècima festa de l’esport a Bocairent. 
Des del Campionat de Futbol de l’Esportivitat vam voler 
guardonar en aquesta edició 61/62, un dels seus participants 
més veterans: RICARDO REIG MOLINA.

Ricardo porta participant en aquest campionat de manera 
ininterrompuda des de l’any 1986, a excepció feta d’una tem-

porada. Els seus començaments van ser de la mà dels ger-
mans Silvestre Solbes i Francés Francés, amb la seua primera 
temporada dins de les files de l’equip Festina ja van obtindre  
el títol de lliga, en l’antic tapís d’herba natural.

Posteriorment, junt amb els seus amics, va formar l’equip d’El 
Zinganillo, del qual va ser el seu etern capità. Sent aquest el 
periple més exitós, ja que va obtindre amb aquest equip di-
versos títols, tant de lliga com de copa, així com alguns sub-
campionats. 

També durant un curt període de temps va compaginar la 
seua participació en aquest campionat, amb la participació 
en el juvenil i posteriorment en el primer equip del C.E. Bo-
cairent, que li va comportar alguna sanció. Però mai va consi-
derar el deslligar-se d’aquest campionat, malgrat les exigèn-
cies patides.

Amb el pas inexorable del temps El Zinganillo es va veure 
curt d’efectius, i junt amb membres de La Tonga i de Bocadill, 
va capitanejar la creació de l’equip Con-fusió, és a dir, la fusió 
de tres equips. Amb aquest equip va jugar fins l’edició 61, tot 
assaborint també les mels del triomf, amb aquest conjunt.

En la temporada 2002-2003 se li va fer entrega del trofeu al  
millor esportiste, i en la 2011-2012 el de més veterà.

Fa uns quants anys li plantejaren fer-se àrbitre del mateix, i 
com és d’eixes persones que no saben dir que no, va partici-
par en sessió doble, primer jugant i després arbitrant el partit 
següent. 

Campió de lliga 
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És un amant de qualsevol tipus d’esport, i si bé no ha sigut un 
portent físic, sempre ha procurat mantindre’s actiu. Felicitem 
a Ricardo pel seu guardó, i esperem seguir veient-lo practicar 
esport durant molt més temps.

També fer menció especial als àrbitres que han col·laborat 
en el campionat: Angel Bernat , Ramón Francés, Javi Cantó, 

Vilches, Ricardo Reig, Fernando Vañó, Vicent Puerto i  Anto-
nio Belda , que amb la seua desinteressada ajuda han fet pos-
sible aquest campionat.

Des d’ací volem agrair a l’entitat Ferreteria Suntex, la seua 
col·laboració, així com per descomptat a l’organitzador del 
campionat, l’Ajuntament de Bocairent, la seua col·laboració.

Campió de  copa

Subcampió de  copa Porter menys golejatRicardo Reig Molina
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Grupo de aficionados locales a 
la ornitología deportiva

Somos un colectivo poco conocido por tratarse de una afi-
ción minoritaria, no obstante solamente en España hay 
40.000 aficionados federados, dedicados exclusivamente a la 
cría en cautividad de especies orníticas, canarios, spitácidos, 
exóticos, fauna europea, híbridos, etc.. con la finalidad de re-
producirlos y mejorarlos tanto a nivel genético como fenotí-
pico, y competir con ellos en los concursos organizados por 
las asociaciones y federaciones correspondientes. Llevamos 
a cabo durante todo el año una constante actividad, tanto a 
nivel asociativo (charlas técnicas de cría y selección, veterina-
rias relacionadas con las enfermedades propias de los ejem-
plares, formación de los nuevos socios, de convivencia a tra-
vés de encuentros semanales y cenas de sobaquillo, gracias 
al magnífico local social que poseemos en propiedad) como 
deportivo, con una labor paciente, sacrificada y muy ilusiona-
da para sacar adelante la reproducción y, poder competir con 
ciertas garantías de éxito.

Una vez terminada la tem-
porada de cría y completada 
la muda después del verano, 
empezamos un nuevo ciclo 
con la selección y prepara-
ción de los mejores ejem-
plares obtenidos, con vistas 
a la temporada de concur-
sos, que empieza a prime-
ros de octubre y termina la 
segunda quincena de enero, 
con la celebración del Cam-
peonato Mundial como cie-
rre final. En el transcurso de 
dicho período se celebran 
números concursos por 
toda la geografía nacional, 
comarcales, provinciales y 
el Campeonato de España, 
que se celebra todos los 
años la primera quincena de 
diciembre. Como ya viene 
siendo habitual, participa-
mos en varios y sobre todo en el Campeonato de España y 
Campeonato Mundial.

El nacional se celebró en unas magnificas instalaciones en 
Almería, las mismas donde se celebraron los Juegos del Me-
diterráneo, y por diferentes motivos solo pudimos concursar, 
Miguel Vañó Sempere, Carlos Ferre Cantó y Miguel Colomer 
Pérez, habiendo obtenido 1 medalla de bronce en equipos 
en Jilguero Siberiano, Miguel Vañó y 7 medallas de oro, 7 de 
plata y 2 de bronce, Miguel Colomer.

El Mundial este año le correspondió celebrarlo la ciudad de 
Hassel en Bélgica, y solamente participó el criador local Mi-
guel Colomer. A pesar de las buenas puntuaciones consegui-
das y quedar en el cuarto puesto en dos grupos, no pudo 
conseguir ninguna medalla, pero tratándose de un certamen 
de tal categoría y compitiendo en un país donde se encuen-
tran los mejores criadores (aproximadamente 60.000 criado-
res federados) tampoco es nada fácil ganarles. Una vez termi-
nada la temporada de concursos empezamos la de cría con la 
ilusión intacta pensando ya en la nueva temporada.
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Mariola Verda

Un any més aprofitem este programa de festes, per a do-
nar a conèixer les activitats que l’associació Mariola Verda 
ha dut a terme durant aquest any.

Ha estat un any bastant tranquil pel que fa als incendis fo-
restal al nostre terme, sols hi va haver un xicotet incendi al 
Pla de les Ànimes, fruit d’una negligència per part del pro-
pietari d’una caseta. La intervenció dels voluntaris, tant de 
Mariola Verda com de la resta del poble, dels tres mitjans 
aeris, de les quatre brigades forestals i quatre autobom-
bes, van aconseguir que sols es cremaren 1,82 ha. Per tot 
això, cal extremar les mesures de vigilància i prevenció, 
per tal de concienciar als usuaris que cal tindre molta cura 
en les eixides a la serra.

Aquest any també hem aconseguit un somni llargament 
desitjat: la compra d’una autobomba d’emergències ru-
rals. Ha estat el fruit de l’esforç dels socis de Mariola Ver-
da, de les empreses locals, Pintures Totà, Cemec, Sempere 
Blasco, Tallers Parra i Mapfre Bocairent, de la dedicació de 
Marcos Blasco i per suposat del M.I. Ajuntament de Bocai-
rent. A tots ells des d’ací els donem les gràcies.

També volem aprofitar aquestes línies per a convidar a 
tots i totes aquelles persones interessades en formar part 
del grup d’extinció, o en qualsevol altra tasca que puga 
sorgir dins de l’associació.

En plena marjal de la Mariola i amb molta història que comen-
tar, no és esta la meua intenció, sinó plasmar la imatge del 
colossal pi d’una altura que sobrepassa l’ermita i que medeix 
de circumferència 3 metres i 40 centímetres. Esta antiga masia 
està inclosa en la partida dels Ansarins, al terme de Bocairent.  
La foto és del 12 d’octubre del 2003.

Joaquin Beneyto Castelló

El pi dE l’antiga Ermita dE guilElla
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Col·lectiu L’Espigolà: 
un projecte il·lusionant

El passat divendres 26 d’abril del 2012 es va presentar el Col-
lectiu L’Espigolà a Bocairent. La sala Joan de Joanes va ser 
l’escenari escollit per a presentar el projecte, davant d’un 
nombrós grup d’assistents que participaren a l’acte. L’inici 
de la vetllada mostrà un dels pilars bàsics de L’Espigolà: la 
participació de tothom. Amb els versos del poema de Vicent 
Andrés Estellès, dedicat a Bocairent, es va donar pas al vídeo 
que des del col·lectiu havien preparat i dedicat a Bocairent 
(de de la seua creació aquest vídeo ha tingut una gran rebu-
da al poble i, avui dia, supera ja les 1400 reproduccions a la 
xarxa).

La paraula i el debat fou el protagonista. En primer lloc, les 
persones promotores desglossaren els principals objectius, 
tot posant èmfasi als relacionats amb l’àmbit sociocultural. 
Remarcaren la seua voluntat de fer realitat aquells propòsits 
i que no esdevingueren en paraules mullades. Així com la 
necessitat de la implicació de tothom per a tirar endavant el 
projecte col·lectiu de treball pel poble. Concretament es pre-
sentaren com objectius els fets de dinamitzar la vida social i 
cultural del poble, donar a conéixer alternatives sòcio-eco-
nòmiques i sostenibles, potenciar les tradicions i costums po-
pulars i fomentar la immersió amb el medi que ens envolta.

Els reptes eren clars i les propostes, rebudes a les assemblees 
obertes, variades. Entre d’altres, s’apostà pel tema de norma-
lització lingüística i s’acordà reprendre la iniciativa de “Cal 
dir”. És a dir, propagar mitjançant les xarxes socials o en pa-
per imprès un ús correcte de la llengua, gràcies a l’aclariment 
ortogràfic i lèxic de certes expressions. 

A més, L’Espigolà, des del principi, s’ha mostrat predisposada 
a ajudar i participar en qualsevol esdeveniment organitzat 
per l’associacionisme del poble de Bocairent.

La primera activitat en participar fou el passat dissabte 1 de 
juny, en motiu de la celebració de la XXVI Trobada d’Escoles 
en Valencià a Bocairent.  Eixe mateix mes, i en motiu de la 
Diada del 24 de juny, el Col·lectiu L’Espigolà, els Joves de la 
Serra Mariola i el Coŀlectiu Serrella ascendirem el Montcabrer.  
Amb ella, es vam sumar a la campanya que tenia com objec-
tiu la reivindicació el territori i promocionar l’organització de 
les entitats de la Serra Mariola. 

Al juliol celebràrem la primera festa de l’aigua, que va ser 
tot un èxit, ja que durant el matí de Sant Cristòfol vam po-
der veure, de nou, vertaderes guerres d’aigua al voltant d’al-
gunes de les fonts més populars de Bocairent.  Els xiquets i 
xiquetes de l’escoleta d’estiu de  l’AMPA del CEIP Lluís Vives, 
juntament amb altres que es van sumar a l’acte, van ser els 
protagonistes d’un matí calorós.  A les 11:30 dolçainers i taba-
leters de l’Aljub i de l’Associació Unió Musical van enfilar les 
primeres notes davant de l’escola Lluís Vives per conduir-nos 
durant tot el recorregut fins la plaça de l’Ajuntament. Durant 
la cercavila, ens vam sentir molt acollits per la gent del poble 
que no dubtava en eixir al carrer per veure com de nou un dia 
tan assenyalat es tornava a jugar amb l’aigua. La satisfacció 
en veure tornar aquesta tradició al carrer va ser general. 

A l’estiu, més enllà de parar,  diferents entitats i col·lectius 
dels pobles que conformem els voltants de la Serra de Mario-
la, vam constituïr l’Assemblea dels Pobles de la Mariola, amb 
la finalitat d’organitzar el I Aplec dels Pobles de la Mariola 
que es celebrà el  4 i 5 d’octubre a Alfafara (El Comtat). Aquest 
any al voltant del tema: ”Salvem les serres. Els incendis a la 
Serra de Mariola”.

L’Aplec de la Mariola vol ser una trobada anual, itinerant, au-
togestionada, festiva, reivindicativa, amb projecció exterior i 
sense ànim de lucre. Des de l’Assemblea hem manifestat que 
aquesta naix “responent a la realitat compartida, més enllà de 
límits i fronteres administratives, dels pobles que abraça la Ma-
riola”. A més, afegim que l’Aplec “pretén ser una mostra de la di-
versitat d’associacions locals que embasten el nostre entorn, amb la 
joventut com a motor i amb la defensa del territori com a marc de 
fons, fet per i per a la gent dels nostres pobles”.

A l’octubre, cinquanta anys després d’aquell 27 d’octubre 
del 1963 quan estava convocat a Bocairent el IV Aplec de la 
Joventut del País Valencià, es va recordar, de la mà de l’Espi-
golà. Un aplec que no arribà a realitzar-se per la prohibició 
governamental. La Guàrdia Civil i l’exèrcit van tallar tots els 
accessos a la localitat de la Mariola i van fer impossible cele-
brar-lo com estava previst.

En el cinquanta aniversari d’aquella convocatòria fallida, 
vam preparar un seguit d’actes per a recordar-lo. La progra-
mació va ocupar dos caps de setmana al voltant de la data 
històrica per a recuperar-ne la memòria i ressaltar la impor-
tància de Bocairent en el moviment valencianista de l’època.

Per acabar aquestes línies, aprofitem l’avinentesa per fer-vos 
arribar la intenció i raó de ser d’aquest col·lectiu. Vos animem 
a què formeu part d’aquest col·lectiu obert a la participació 
de totes les persones que tinguen interés en dinamitzar i te-
nir cura de la vida sòcio-cultural de Bocairent. 

Estarem esperant els suggeriments que qualsevol (bocairen-
tina/í d’ací i d’allà, dels pobles de la Mariola o de qualsevol ra-
conet de la nostra terra) vulga donar, així com la suma de gent 
que baixe al carrer i participe per enriquir el nostre Bocairent!

lespigola@gmail.com / facebook.com/collectiulespigola 
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Més que Dones:
la igualtat també s’aprèn

Més que dones, mares, filles, companyes, amigues, ciutada-
nes.... persones. I per supost també homes. La nostra associ-
ació treballa per la igualtat d’oportunitats reals entre homes 
i dones, per això no només calen lleis, que ja hi ha, sinó una 
educació igualitària des de l’etapa d’infantil perquè eixes 
oportunitats siguen reals i sense restriccions. També treba-
llem per erradicar la violència de gènere, una xacra social que 
any rere any s’emporta la vida de moltes dones i que amb el 
moment de crisi econòmica que travessem, ha patit impor-
tants retallades en recursos de tot tipus, per part dels nostres 
governants. I un altre pilar molt important en els objectius 
de l’associació és la recuperació i el rescat de l’oblit de dones 
del nostre poble que amb la seua empenta i treball han fet 
la història d’aquest poble i han aconseguit xicotetes o grans 
fites per a la resta de dones. Per tot això i molt més som una 
associació feminista, un terme que hui en dia encara és me-
nyspreat i malentés. Però amb aquestes premisses, quantes 
no serieu feministes?

Aquest últim any ha sigut un any intens i ple d’activitats, la 
gran majoria obertes a totes les persones que han volgut 
participar. A l’octubre del 2012, estiguérem a la Fira del Co-
merç, amb una paradeta amb llibres sobre feminisme i coe-
ducació, i encara que el temps no va acompanyar, el resultat 
va ser molt positiu. En novembre vam commemorar el 25 de 
novembre, el Dia Contra la Violència de Gènere, tot recordant 
amb noms i cognoms les víctimes del terrorisme masclista, i 
amb la lectura d’un manifest. Prèviament vam fer una sessió 
de cinema al Centre d’Interpretació Turística i es va projectar 
la pel·lícula “Criadas y señoras”, un film on a la segregació ra-
cista se li suma la discriminació masclista, un còctel letal.

Els dissabte 26 de novembre  i 1 de desembre férem un taller 
d’Empoderament Femení. Van ser dues sessions molt inte-
ressants on la formadora Coto Talens ens va donar les claus 
d’un procés pel qual les dones poden augmentar la seua ca-
pacitat de configurar les seues pròpies vides i el seu entorn.

Després va vindre el 8 de març, el Dia Internacional de la 
Dona, i l’associació va voler que fóra una festa lúdica i reivin-
dicativa. Al maset dels Granaders organitzàrem una progra-
mació per a tots els públics. A la vesprada férem jocs i tallers 
infantils i els xiquets pintaren amb les mans i jugaren amb 

divertides perruques. A continuació els pares i mares van po-
der assistir a la presentació del projecte de coeducació “La 
perruca de Luca”. I amb un paréntesi per organitzar les taules, 
es va donar pas al sopar popular i al concert del grup folk “El 
Diluvi”. Més de 250 persones assistiren al sopar-concert, un 
èxit que no havíem imaginat. Gràcies pel vostre suport!

L’1 de juny Bocairent va ser l’amfitrió de la Trobada d’Escoles 
en Valencià de la Vall d’Albaida. El poble era una festa per la 
llengua, a la qual es va sumar Més que Dones, amb un taller 
de pins per a les xiquetes i xiquets. I per tancar el curs esco-
lar vam tindre la sort de poder dur i presentar el documen-
tal “Las maestras de la República”, produït per FETE-UGT, un 
excel·lent treball per recuperar la memòria de les mestres de 
la República, i el seu compromís amb la justícia i la igualtat, 
un model que hui en dia és plenament vigent. Després de la 
projecció Carme Agulló, professora de la Universitat de Va-
lència i membre de l’equip responsable del projecte, va fer 
unes interessants reflexions al voltant del film i es va obrir un 
torn de paraula entre els assistents.

Al juliol férem el ja tradicional sopar de sòcies i socis, el Sopar 
de les Bruixes. Enguany vam tindre la sort que el grup de do-
nes Malva d’Alfarrasí vinguera a Bocairent, i vam gaudir d’una 
animada vetllada a Villa Carmen (Mas del Cego). Allí vam de-
cidir donar el Premi Berruga 2013 a Mª Dolores de Cospedal i 
a Ana Mato i el Premi Granera a Ada Colau.

De tornada de vacances, hem començat a pintar el que hem 
anomenat ‘Mural de la Vergonya’. Al carrer Beneyto Bernàcer 
hi ha 39 llaços lila pintats en record de les 39 víctimes de la 
violència masclista que han hagut el 2013. El dia de la inau-
guració ja faltaven llaços, ja que en tres dies havien assassi-
nat dues dones més. En el moment d’acabar aquest article el 
recompte era de 50 dones assassinades. Quants llaços més 
haurem de pintar?

Per últim, hem d’afegir la nostra participació en el I Aplec de 
Pobles de la Mariola, celebrat a Alfafara el 4 i 5 d’octubre. A 
més de participar en la fireta d’entitats vam col·laborar en la 
gravació del vídeo musical de les ESIR (Entre Soques i Rebro-
tins), un jove grup de xiques, compromeses amb la seua terra 
i el seu gènere. 
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Aculliber

Aculliber ha continuado con sus actividades habituales, 
como las excursiones organizadas y guiadas por Rafael Do-
ménech, con la colaboración de Julia Molina y otros, con la 
misma participación y buen ambiente de siempre. También 
ha crecido notablemente nuestra página web, con una ma-
yor colaboración de los bocairentinos propietarios de fotos, 
documentos o datos de biografías.

Una de las preocupaciones fundamentales de Aculliber es 
que los niños adquieran información específica sobre Bocai-
rent: su entorno, su geografía y su historia. Son materias no 
regladas que reciben de forma complementaria a las ofreci-
das por el propio centro escolar o por sus familias.

El año pasado organizamos una ruta cultural para los esco-
lares de sexto curso, consistente en visitar cuatro zonas de 
la población para conocer lo más destacado de cada una de 
ellas. Los guías fueron Ricardo Reig, Julià Monerris y Vicen-
te Carbonell, y nos acompañaron dos profesores del centro, 
Amparo y Oscar.

Los puntos de información fueron:
• El Pla de Santa Àgueda, desde donde se les habló de la his-

toria de la antigua ermita, del cementerio, de la plaza de 
toros y de las antiguas “escuelas”.

• Avenida de España. Desde este punto se les explicó la his-
toria del desaparecido Convento de San Bernardino y el 
cementerio actual, de la ermita de San Jaime y del puente 
del Riberet. Se comentó la cultura tradicional de ordenar la 
tierra en “bancals”, y se habló de la cueva de En Gomar, de 
la parte sur del barrio antiguo, y de la contribución indus-
trial del río Clariano y sus molinos.

• Plaza de San Vicente, localizando el antiguo ayuntamien-
to y recorriendo las calles adyacentes con nombres de ofi-
cios,  la parte trasera del antiguo hospital, hoy casa Abadía, 
la casa de Joan de Joanes, etc.

• Calle de la Ruta de les Covetes. Camino a la Cava de Sant 
Blai se rodeó la iglesia y se les habló de su estructura inicial, 
de sus dos ampliaciones y de su remodelación como con-
secuencia del terremoto de Montesa. Desde la entrada de 
la Cava, se recordó la historia de la parte noreste del barrio 
medieval, del Santo Cristo, de les Covetes dels Moros y de 
Colomer, terminando con un recorrido por el interior de la 
Cava.

La ruta tuvo una gran participación  de los alumnos, que pos-
teriormente hicieron un excelente trabajo coordinado por 
sus profesores. Una vez terminados estos trabajos, se les en-
tregaron cuatro dípticos en los que se resumía  lo explicado 
en la ruta, y que se pueden localizar en la dirección:
http://www.aculliber.com/v3/index.php?id=1882&p=2&q=acull
iber&nr=10&v=lista&cl=&i=Documentos&si=Autor
También se preparó una presentación en powerpoint con 
más detalles, que se puede enviar a quien la solicite.
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El Grup Paleontològic
continua avançant

El nostre Grup Paleontològic, amb la seua nova directiva des 
de fa uns anys, segueix avançant en el seu afany de preparar 
una exposició del món fòssil, que sense voler pecar d’exage-
rats, podria ser una de les més importants de la nostra Comu-
nitat. Ho diem amb coneixement de causa, ja que n’hem vist 
bastantes, i encara que en la seua ubicació i aspecte puguen 
resultar suggestives i acurades, tret d’alguna excepció per la 
presència de peces poc vistes, la resta no tenen ni la quanti-
tat ni la varietat de peces, que en el seu dia exposarem ací, a 
la vista dels visitants. 

El problema és que tots vulguérem que anara ràpid, però 
per desgràcia va lent, ja que requereix una gran dedicació i 
temps, que no disposem en la mesura que es requeriria. Però 
malgrat l’anteriorment exposat, el més costós ja s’ha superat. 
Actualment s’estan resolent, pas a pas, els detalls, què per 
cert en són molts: rètols, fitxes, fotos, etc. De fet és una tasca, 
com he dit, molt laboriosa. La realitat és que tot està en mar-
xa, i el desig de tots és que, en breu, s’inaugure a Bocairent 
una exposició del món fòssil, que òmpliga d’orgull als nostres 
conciutadans i sorprenga als nostres visitants. 

La radioafició segueix a Bocairent

Enguany hem continuat amb les nostres activitats amb ràdio, 
que a part de satisfer la nostra afició, en el cas dels radioafi-
cionats de Bocairent, segueix fidel a la seua meta, que no és 
una altra que donar a conèixer la nostra població tant a nivell 
nacional com internacional. 

S’ha tornat a emetre coincidint amb les nostres festes de 
Moros i Cristians, gràcies a la col·laboració de l’Associació de 
Festes Sant Blai.També durant la Mostra d’Artesania i Tradi-
cions, amb l’ajuda de l’Il·lm. Ajuntament. Hem comptat amb 
la col·laboració de la Masia el Parral, per a activar l’ermita de 
Sant Tomàs i la Torreta de Mariola, i a nivell particular, des de 
l’ermita de Santa Bàrbara, del vèrtex geodèsic “Eixar”, des de 
l’ermita de Sant Antoni de Pàdua, la de Sant Jaume, i altres 

llocs emblemàtics tant de la nostra població, com dels vol-
tants del nostre municipi. 

El nostre desig és continuar en aquesta línia, ja que els resul-
tats són molt positius, vist que ens han contactat de totes les 
províncies espanyoles, de Portugal, França, Itàlia, Regne Unit, 
Alemanya, Bèlgica, Eslovènia i un llarg etcètera de països eu-
ropeus. 

Adjuntem la fotografia de dues de les targetes enviades, i se-
guim esperant que se’ns unisca gent jove, que és la que en un 
futur pròxim, mantindrà la nostra afició.

URE Bocairent
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Associació de 
Balls de Saló

En una limpia noche de verano con un firma-
mento lleno de brillantes estrellas, en el in-
comparable marco de la plaza de toros y en el 
bonito escenario acondicionado en su ruedo, 
hay otras estrellas no menos radiantes deci-
didas a resplandecer. Son los noveles artistas 
preparados para debutar. 

Los niños son los primeros dispuestos para lu-
cir las figuras del ballet repetidas veces ensa-
yadas. Las actuaciones se suceden. A los niños 
les siguen los grupos de mayores y otros con-
juntos invitados de otras poblaciones, hasta 
completar la primera parte.

En la segunda parte es donde está lo más com-
plicado. Este año se escenifica una boda gita-
na. Una enamorada pareja, procedente de dos 
familias gitanas afincadas temporalmente en 
el pueblo. Un audiovisual previamente rodado 
en el lavadero de la fuente de En Ferris nos in-
troduce en el ambiente y en los personajes de 
la obra. En el escenario se ha intentado darle 
un toque de realismo con peñas de cartón, ár-
boles, un carro, un asno, un caballo y muchos 
figurantes. En el calor de la fiesta un antiguo 
pretendiente de la novia tontea con ella.  El 
novio se inquieta. Hay pelea, forcejeo y final-
mente triunfa el amor. Una escogida y amena 
música sirve de acompañamiento a toda la 
coreografía. El numeroso público asistente se 
mostró contento y satisfecho por el espectá-
culo. La asistencia ha sido superior a la de otros 
años y el beneficio neto ha sido de 2.257,24 
euros que han ido íntegros a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer.

La Asociación de Bailes de Salón, desde su constitución,  co-
menzó a organizar este festival que ya va por su XI edición. 
Al principio  se realizaba en el Teatro Avenida donde modes-
tamente se mostraban los progresos conseguidos en las cla-
ses. La limitación del escenario y el aforo del teatro pronto 
hicieron que se pensase en trasladar el evento a la plaza de 
toros, capaz de albergar mayor espectáculo y más público, 
por tanto más posibilidad de aumentar el donativo. 

Otro propósito de la asociación es proclamar las excelencias 
del baile. Como el favorable esfuerzo mental que requiere la 
ejecución de los pasos, el beneficio físico del movimiento, el 
entendimiento y la coordinación que se requiere cuando el 
baile es en pareja. Además del goce que supone estar siem-
pre acompañado  con las caricias de la música, el arrullo de 
la voz y la excitación del ritmo. Es una lástima que en la aso-
ciación haya déficit de gente joven, a veces más propensa a 
otros ritmos más machacones.

Pero las actividades de la Asociación de Bailes de Salón no 
sólo se limitan al festival. Es una entidad muy dinámica, en 
la que además de las clases habituales del domingo con el 
profesor, hay repaso los miércoles sin profesor, y después 
cena en el bar. Al menos un sábado al mes hay cena y bai-
le, sin contar ciertas señaladas fechas como Nochevieja, San 
Valentín o Fallas. Una vez al año excursión de todo el día a 
la sierra Mariola. En noviembre excursión a Benidorm de al 
menos dos días, actuaciones en otras poblaciones y, además, 
diversión garantizada en los acontecimientos sociales, tales 
como bodas, verbenas, veladas en hoteles, etc.

Solo queda agradecer a todas las asociaciones y personas 
involucradas, y que desinteresadamente colaboran para que 
sea posible la realización de este festival. Por supuesto tam-
bién al público asistente sin el cual carecería de sentido tanto 
esfuerzo.

Blas Pérez Vañó
Cronista de la Asociación de Bailes de Salón 
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Agrupació Coral 
Bocairent

Amb aquesta frase d’un dels millors compositors del segle 
XIX, de qui es celebra el bicentenari del seu naixement, co-
mencem aquestes línies del llibre de festes que ens brinda la 
Junta de Sant Blai, on volem transmetre a tots les activitats 
que hem realitzat durant el passat curs.

Al tancar aquestes línies l’any passat, els dèiem que estàvem 
preparant nou repertori per a participar en la 20a Trobada de 
Cors de la Vall d’Albaida. Aquest esdeveniment fou el dissab-
te 27 d’octubre en la veïna població de l’Olleria, on vàrem fer 
gaudir a tot el públic amb un original i escollit repertori que 
varem interpretar amb molta cura, i la gent va eixir tota amb 
molt bon sabor de boca. 

Tot seguit assajàrem noves nadales per a participar en Va-
lència en l’activitat organitzada per la Federació de Cors de 
la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), anomenada “Nadal 
al carrer”. El diumenge 16 de decembre, vint-i-quatre corals 
pertanyents a la Federació de Cors participaren en aquesta 
edició, i com tots els anys, acabàrem cantant totes les corals 
juntes en la plaça de la Mare de Déu, tot interpretant dues  
nadales universals: Noche de Paz, i Adeste Fideles. Nosaltres 
cantàrem aquesta vegada en el carrer del Micalet” La setma-
na següent, el diumenge 23 en l’església parroquial, malgrat 
el fred que feia, oferirem el ja tradicional Concert de Nadal. 
Dies desprès, com ja és costum també en nosaltres, visitàrem 
i cantàrem en Bocairent per als malaltets de l’AFAB, i en la 
residència.

I per segon any consecutiu, amb la confiança de la Junta de 
Festes de S. Blai, preparàrem amb molta il·lusió el reperto-

ri de música sacra que vàrem cantar en la missa major del 
nostre patró Sant Blai. Com a novetat aquest any, el nostre 
director, el mestre En Damián Molina Beneyto, va composar 
per a la introducció una tocata per a trompeta i orgue, i al-
tres peces les va arranjar per a un quintet de vent que ens va 
acompanyar a nosaltres i al baríton grec-bocairentí, Teodoro 
Lanarás. El quintet de vent va estar format per músics de la 
Unió Musical de Bocairent, i la gran quantitat de felicitacions 
rebudes per part dels assistents a la missa major del dia de 
S. Blai, ens va omplir de molta satisfacció a tots els membres 
de la coral.

Abans d’agafar les vacances d’estiu, es va celebrar el 20 de 
juliol en Guadasséquies la 21a Trobada de Cors de la Vall d’Al-
baida. Hi participàrem amb un original i divertit repertori, 
que va aconseguir fer gaudir molt a tot el públic.  Amb la nos-
tra interpretació deixarem en molt bona reputació el nom de 
Bocairent. 

A banda de tots aquests esdeveniments, al nostre poble se-
guim participant en la celebració d’algunes misses en festivi-
tats a la parròquia de Bocairent: Dijous Sant, Sant Agustí, Pu-
ríssima i Nadal. Com a “Agrupació” que som hem aconseguit 
créixer en quantitat i qualitat, crear un bon ambient, i un nom 
reconegut als pobles del voltant, on s’ho passem tots molt 
bé. Cada vegada que eixim a cantar fora del poble, ho fem 
amb molta cura i orgull al portar el nom del  nostre poble als 
altres, mitjançant el cant. Bones festes de Moros i Cristians.

Agrupació Coral Bocairent

“La alegría no está en las cosas, sino en nosotros.” R. Wagner (1813-1883)

L’agrupació Coral Bocairent junt al quintet de vent de l’Associació Unió Musical de Bocairent, 
el passat 3 de febrer del 2013 abans de començar la Missa Major en honor al nostre patró Sant Blai
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Grup de teatre
L’Arcà

Deixàvem la crònica de l’any passat amb els monòlegs que 
vam representar a finals de novembre del 2012 al Patronat. 
Una vesprada divertida, en la qual tant els membres del grup 
com els espectadors vam passar una estona molt agradable. 
El nou repte per a molts de nosaltres d’enfrontar-se en solitari 
al públic va ser molt positiu, i l’objectiu de divertir al públic 
es va complir. I és que en els temps que corren riure de bona 
gana és una teràpia més que recomanable.

Sense temps per a descansar, començàrem de seguida la pre-
paració del sainet fester. Enguany, amb la novetat que dei-
xava de fer-se l’acte del preludi fester, i la representació del 
sainet tornava a l’acte d’homenatge als capitans, que també 
variava al separar-se del concert fester. Per tant, canviava l’es-
tructura i el sainet es feia en primer lloc. Així, el 6 de gener, 
després de l’entrega dels premis del cartell fester i del sainet, 
representàrem l’obra “Boda festera”, de Ricardo Reig Molina.

Ben prompte teníem un nou repte entre les mans, l’obra que 
faríem per a Setmana Santa. La dificultat de l’obra i l’escàs 
temps que disposàvem, atés que la Pasqua queia a finals de 
març, ens van fer dubtar de si anàvem a ser capaços de a dur 
a terme l’obra. Finalment vam decidir tirar endavant i ficar el 
millor de cadascun de nosaltres per representar dígnament 
l’obra en qüestió, “La barca sin pescador”, d’Alejandro Casona. 
Tan justet ens venia el temps per assajar, que el dia de l’Eixa-
begó de vesprada ja estàvem en marxa. A diferència d’altres 
anys, que solíem representar alguna obra el Divendres Sant 
per la nit, vam decidir avançar la representació a Diumenge 

de Rams per la vesprada, la qual cosa ens deixava una setma-
na menys d’assajos.

Van ser unes setmanes de treball intens, primer al Patronat, 
després ja a l’Avenida. L’obra, a més, requeria d’una infraes-
tructura prou elaborada, sobretot pel que rfaal mobiliari. 
Això féu necessària la col·laboració de molta gent, que en 
cap moment va dubtar a cedir-nos tot allò que els demanà-
vem. Una vegada més ens vam sentir molt ben acollits, i eixa 
desinteressada ajuda ens donava forces, i també responsa-
bilitat, per treure endavant la millor representació possible.

Finalment aplegà el dia “D”. El 24 de març, Diumenge de 
Rams, representàrem “La barca sin pescador”. D’entrada la 
massiva afluència de públic ens reafirmà que el canvi de data 
havia estat un encert. Després de moltes jornades de feina 
s’obria el teló. Sols ens quedava donar-ho tot sobre l’escena-
ri, i així ho vam fer. I pel que sembla, tot l’esforç va valdre la 
pena. El públic va quedar molt satisfet, i com més d’un ens va 
reconèixer, fins i tot se’ls va escapar més d’una llàgrima. 

Acabada l’obra, ens vam prendre un descans. En certa mane-
ra l’esforç passava factura i tots necessitàvem desconnectar 
un poc. Però el cuquet prompte ens tornà a entrar i alhora 
d’entregar aquest article ja estàvem preparant la nostra par-
ticipació a la Mostra de Teatre de la Vall d’Albaida, que tindria 
lloc a Bèlgida, on a finals d’octubre vam representar l’obra 
“Pulmonia triple”. 

BONES FESTES I VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!

“El teatre és tan infinitament fascinant  perquè és 
molt accidental, tant com la vida” (Arthur Miller)
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Club de Pesca Bocairent

Un any més i des d’esta pàgina que ens oferix l’Associació 
de festes a Sant Blai, volem donar a conéixer un poc més la 
nostra afició, LA PESCA. Ressaltar que la nostra població és 
una de les més nombroses de la província quant a aficionats, 
encara que no tots són socis del nostre Club, per això volem 
recordar que tenim la seu ubicada al carrer Santa Àgueda i 
que estem tots els divendres a la vesprada per a atendre a 
qualsevol persona que tinga inquietuds per este esport o 
vulga informació.

Al llarg de la temporada, es realitzen onze concursos de ciprí-
nids, els quals són puntuables per a la classificació general. 
De tots ells, cal ressaltar les XII hores de pesca, que gràcies 
al patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Bocairent, es 
van poder celebrar a l’embassament de Bellús. Encara que 
per a tota la gent que no siga aficionada a este esport li pare-
ga una barbaritat haver de passar tot un dia pescant, podem 
assegurar que no és així. La jornada es fa curta, les hores pas-
sen volant i sempre ens quedem amb les ganes d’esgotar un 
poc més el temps per a veure si la sort ens acompanya i ens 
permet traure eixa última peça. Està clar que l’afició és la que 
mana.

Fa tres anys es va crear un consorci de clubs de pesca, en el 
qual està present el nostre. Es va acotar un tram en el riu Xú-
quer a l’altura d’Antella-Sumacàrcer, i des d’este passat mes 
d’agost, també s’ha acotat totes les zones més accessibles de 
l’embassament de Bellús. Amb açò eixim guanyant tots, pei-
xos i pescadors. Es milloren els accessos i les zones de pesca 
de l’embassament, es controla tota la zona acotada per un 
guarda. Això implica poder pal·liar en el furtivisme, conser-
var millor el paratge i el medi ambient. Està previst que tot 
el acotat passe a ser zona de pesca sense mort, “o siga, que 
tots els peixos han de ser tornats vius a l’aigua”. Destacar que 
esta passada temporada, ja s’ha realitzat un concurs a nivell 
nacional i està previst per la Federació valenciana de pesca, 
el realitzar algun concurs més d’esta índole. Açò és molt im-
portant per al nostre club, el poder disposar d’un excel·lent 
escenari de pesca i a prop de casa.

Encara que la pesca parega un esport exclusiu per als hò-
mens, no és així. Cada vegada és més habitual veure dones 
en tot tipus de competicions i el nostre club no anava a ser 
menys i esta passada temporada i per primera vegada, ha si-
gut guardonada en la gala de l’esport, una dona. María José 

Vicedo Mascarell. Els seus mèrits passen per ser una sòcia 
exemplar, participant en tot tipus d’esdeveniments i compe-
ticions i per ser una gran col·laboradora en qualsevol activitat 
realitzada pel club.

A continuació els presentem les classificacions pertanyents 
a la passada temporada on, un cop més, ens vàrem divertir a 
força de fer el que millor se’ns dóna, pescar. Molt bones fes-
tes bocairentines i bocairentins. 

Classificació XII hores temporada 2012/2013
SENIOR
CLASSIFICACIÓ NOM QUILOS
1r José Miguel Juan Alcaraz 29, 700
2n Gonzalo Castelló Gisbert 24,790
3r Vicent Tormo Albero 23,560

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ NOM QUILOS
1r Pablo Guerrero Tudela 3,880
2n Jordi Verdú 1,900
3r Roberto Bernabeu 0,720

Classificació general temporada 2012/2013
SENIOR
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r José Miguel Juan Alcaraz 194 81,120
2n Gonzalo Castelló Gisbert 139 46,910
3r José Juan Chaves 124 36,580
4t Fº José Pérez Villaplana 123 40,200
5é Vicente Martínez Santamaría 122 44,300

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r Pablo Guerrero Tudela 49 5,340
2n Jordi Verdú 45 4,180
3r Roberto Bernabeu 36 1,420

Premis especials
Peça major: Gonzalo Castelló Gisbert (amb una carpa de 
3,560 quilos).
Black Bass: José Miguel Juan Alcaraz (amb 2,840 quilos).

Dinar de compul en les XII hores de Bellús Nacional de Feeder a Bellús 
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ACIS Bocairent 
(Associació de Comerços i Serveis)

La targeta de Bocairent ja està totalment consolidada, des de 
la seua posada en marxa el passat mes de gener del 2011. La 
targeta de fidelització del comerç de Bocairent es una aposta 
d’ACIS Bocairent, i es pot considerar com la major innovació 
comercial des de la creació de l’associació.

Amb la targeta de Bocairent tots són avantatges, que no es 
troben amb altres targetes. Amb una sola targeta s’obtenen 
descomptes per separat en cadascun dels comerços i serveis 
ACIS adherits al sistema. És totalment gratuïta. Ajuda a es-
talviar, ja que cada vegada que es realitza una compra i es 
presenta la targeta de Bocairent, s’acumulen una sèrie de 
descomptes que es podran acumular o canviar per diners en 
futures compres, en eixe mateix establiment. Cada establi-
ment fixa la seua pròpia política de descomptes i promoci-
ons. També disposem de la targeta regal, que el client sol-
licita en el mateix comerç on posteriorment la consumirà. Es 
pot adquirir per la quantitat que es desitge. Actua com un val 
per a futures compres.

Els descomptes es poden consultar en cada comerç o en la 
pàgina web www.tarjetaimas.com, i amb l’avantatge que mai 
caduquen. 

La targeta i-más és una iniciativa de la Confederació de Co-
merciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO) i 
compta amb presència en més de 20 poblacions de la Comu-
nitat Valenciana, tot posicionant-se com la millor targeta de 
fidelització del xicotet comerç de tota Espanya.

Comptem ja amb més de 2.000 clients amb targeta, però 
no sols de Bocairent, sinó també de les poblacions veïnes 
de Banyeres de Mariola, Ontinyent, Agres i Alfafara. Els des-
comptes realitzats amb la targeta de Bocairent ascendixen 
a la quantitat de més de 40.000 euros, una xifra que des de 
COVACO s’ha valorat molt positivament, sent Bocairent una 
de les poblacions amb major creixement en la utilització de 
la targeta, des del seu llançament. Esta xifra és equiparable 
al tradicional sorteig de Nadal, però amb la diferència que és 
com si es realitzara una campanya de Nadal tots els mesos.
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Amas de Casa 
Tyrius Bocairent

Hemos iniciado el curso 2013-2014 con el mismo entusiasmo 
y alegría de siempre, con ganas de hacer, participar y colabo-
rar en todo lo que nos sea posible.

Durante todo el año, en la asociación se realizan clases de 
cultura general, manualidades (como ganchillo, bolillos, pin-
tura en tela y al óleo, cadeneta, patchwork..) informática y 
gimnasia, en las que participan la mayoría de asociad@s, así 
como charlas y talleres en fechas y días concretos, intentan-
do que sean de interés general.

El curso 2012-2013 se presentó repleto de actividades y co-
laboraciones con otras asociaciones locales, de las cuales, a 
continuación, haremos una breve crónica.

Participamos en la residencia de ancianos durante la cele-
bración de su Semana Cultural, en Navidad y en la festividad 
de San José, con actuaciones , buñuelos y detalles para los 
residentes... Aportamos nuestro granito de arena a favor de 
la Cruz Roja vendiendo lotería de navidad y del “Oro” en ve-
rano.

En celebraciones locales como la Mostra d’Artesania i Tradi-
cions, la Carrera Solidaria, la fiesta de Sor Piedad de la Cruz, 
la Feria de Pascua, el día de Santa Rita…, nuestra participa-
ción es vendiendo chocolate y buñuelos. Todo el beneficio 
que obtenemos lo destinamos a las entidades locales AFAB, 
residencia de ancianos, la parroquia, y alguna fuera de la lo-
calidad como la Casa Cuna de Valencia. En algunas ocasiones, 
las colaboraciones consisten en la aportación de material 
(como vasos, platos… de plástico, o botellas de agua) y en 
otras colaboramos en la preparación del evento (haciendo 
bocadillos, montaje de mesas…) como en el Aplec de Danses, 
Panellet de la parroquia, Cena del Hambre y cena fin de curso 
de la parroquia. 

Durante este curso realizamos varios viajes, como el de Cu-
llera y la Albufera, visita a Valencia a la feria de manualida-
des, un viaje a Llosa de Ranes al encuentro de mujeres Tyrius, 
un día de playa en Santa Pola y uno a Benidorm durante la 
semana del día de los enamorados. También celebramos la 
Semana Navideña, donde tuvimos una charla de primeros 
auxilios, impartida por la Cruz Roja de Banyeres, un taller de 
manualidades, merienda para las soci@s de buñuelos y cho-
colate, y ya en verano, durante la Semana Cultural, realiza-
mos nuestra habitual caminata, talleres de cocina creativa, 
manualidades goma eva y bailes en línea, finalizando las ac-
tividades con una misa en acción de gracias, y posterior cena 
con baile.  Este verano se realizó una cena en la calle del local 
de la asociación con motivo de la celebración de Dansetes en 
dicha calle. 

También participamos en reuniones y actividades de la aso-
ciación Tyrius de la provincia de Valencia. Somos una aso-
ciación en la que intentamos hacer muchas actividades y 
colaboraciones, también estamos dispuestas a formarnos y 

aprender nuevas cosas con mucha ilusión, y ayudar en todo 
lo que se nos solicite.

Por último, agradecer a las asociad@s su participación en las 
actividades y la confianza depositada en la junta.

Muy buenas fiestas a todo el pueblo en general!!
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Associació de Jubilats i 
Pensionistes ‘Sant Blai’

Relación de actos y celebraciones que la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas “Sant Blai” viene celebrando año tras 
año:

CELEBRACIONES:
Semana Sociocultural que se celebra en el mes de octubre 
en la que hay campeonatos de billar, petanca, parchís, cin-
quillo, guiñote, dominó, escampilla, excursión, cena entrega 
de trofeos etc. Al final de esta semana se homenajea a dos 
socios de los más antiguos.

VIAJES:
- Se realizan cuatro o cinco viajes al año.

CURSOS:
- Psicomotricidad.
- Gimnasia.
- Bailes de salón.
- Baile en línea. 
- Corte y confección.
- Informática. 

Aprovechamos la oportunidad que nos brinda la Asociación 
de Fiestas de Moros y Cristianos para dirigirnos  al pueblo de 
Bocairent y así invitar a las personas mayores a que si no lo 
están, se apunten a la asociación y colaboren para que esta 
asociación esté siempre al servicio de las personas mayores, 
sin distinción de ninguna clase.

 El Presidente
Vicente Vicedo Ferre
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Art-92

Un any més volem mostrar als nostres paisans una xicoteta mostra de les activi-
tats que l’associació ha realitzat durant aquest curs.

Acabàvem l’any 2012  tot portant a Banyeres de Mariola la Mostra de Pintura i 
Fotografia “La serra Mariola” on presentàvem obres de pintura i fotografies. La 
mostra va ser molt ben acollida al poble veí,  que comparteix aquests paratges  
tan volguts per a tots.

Al mes de maig i com cada any vàrem fer la Mostra de Primavera amb molta 
participació de socis i amb molt bona acollida per part del públic. 

En el mes d’agost, tot coincidint amb les festes de Sant Agustí, vàrem presentar 
la Mostra d’Estiu, que va ser visitada per un gran nombre de veïns.

En a quests moments estem preparant el XIIe Concurs de Pintura Joan de Joanes 
i esperem que siga un èxit,  pel que fa a participació de pintors i qualitat de les 
obres presentades.

També estem preparant amb motiu del 150 aniversari de la Filà de Contraban-
distes una exposició monogràfica sobre aquest tema.

Com cada any volem fer una crida a totes aquelles persones a les que us agrade 
l’art, en qualsevol de les seues vessants, i us convidem a formar part d’aquest col-
lectiu per a compartir vivències i experiències. Molt bones festes a tots!
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Residència per a persones majors 
dependents de Bocairent. 

Un any en imatges

Residents treballant amb la tècnica d’animació sociocultural

Els majors continuen amb les activitats 
de mobilitat física

Fotos: AFB
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A uns els encanta el jardí i a d’altres la lectura...

L’àrea cognitiva tampoc la 
descuiden



276

as
so

ci
ac

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

L’enregistrament del primer 
CD de música de l’Aljub, remat 
a un any d’intensitat musical

L’any 2013 ha estat un any d’intensa activitat musical, tant per 
al Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub, com per a la seua Es-
cola de Música Tradicional (professors i alumnes). L’escola de 
l’Aljub, amb seu al local d’assaig del grup (travessera Gabriel 
Miró), ha comptat durant el curs passat, amb 5 professors i 
prop de 30 alumnes entre totes les matèries impartides (llen-
guatge musical, percussió, sac de gemecs, dolçaina i conjunt 
instrumental), i va tindre com a tancament del curs, la ja ha-
bitual audició d’alumnes, enguany a la placeta Poeta Julián 
Herrero. Prèviament, els alumnes i professors de conjunt ins-
trumental (acompanyats per percussionistes de l’Aljub), van 
realitzar una cercavila des de la placeta dels Omets fins l’em-
plaçament de l’audició.

A banda de l’activitat habitual que desenvolupa el grup du-
rant l’any (hem participat a la major part de festes de barris i 
ermites de Bocairent, entrades de moros i cristians arreu de 
la C.V alenciana, cercaviles i passacarrers....i una llarga llista 
d’actuacions – si bé també per als grups de xirimiters i taba-

leters s’ha notat la crisi, en forma de menys contractacions, 
grups més reduits...). A banda de l’activitat diària del grup i 
dels assajos setmanals, el que és ben cert, és que l’any ha es-
tat marcat per una fita important. En el 19è aniversari de la 
fundació del grup, es farà realitat un dels projectes que te-
níem pendents, i en el qual hem centrat bona part de l’any: 
preparar l’enregistrament del primer CD de música de l’Aljub. 
Quan este programa estiga ja al carrer, de no passar alguna 
cosa imprevista, aquest CD ja haurà vist la llum. 

Per al projecte, el grup comptarà amb l’assessorament musi-
cal del mestre Damián Molina Beneyto i d’altres dos assessors 
musicals, i la col.laboració de l’Associació Unió Musical Bocai-
rent: amb la gravació amb tota la banda de la marxa “Pepet” 
(amb dolçaines), amb la gravació de dues obres amb el metall 
de la banda “Thor” i “Pastyme” i amb la cessió del local d’as-
saig per a la gravació que tindrà lloc del 10 al 13 d’octubre. Un 
projecte per al qual s’ha treballat tot l’any i que ha comptat 
amb dues actuacions prèvies de gran importància per a l’Al-
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jub. D’una banda el Concert de Música Festera, amb motiu 
de la Festa del Panellet de l’Associació de Festes, que l’Aljub 
va oferir a la Plaça de Bous, la vesprada del diumenge 28 de 
juliol. 

En aquest concert comptarem amb la col.laboració del grup 
de metalls de l’A.Unió Musical de Bocairent, i amb la col.labo-
ració de Quico Rico Vañó, amb el sac de gemecs, i els amics 
Vicent i Toni de la Colla el Reclot de Beneixama, amb la tarota 
i la dolçaina. A més a més, el Ballet d’Esther Balsalobre, va 
participar també en dues de les obres del concert, i el bocai-
rentí Jaume Blai Santonja (autor de la marxa mora “Naders”) 
va ser l’encarregat de dirigir l’obra composada per ell mateix. 
Al remat, una magnífica vesprada per als amants de la música 
festera, amb un repertori ben variat, que abastava pasdobles, 
pas masero, ballets, marxes mores i marxes cristianes. 

Durant l’estiu la tasca del grup, sempre sota la direcció del 
nostre director titular, l’alcoià Jordi Sempere Azorín, no s’atu-
rava, més bé al contrari, intensificant els assajos en vistes al 
següent compromís: la nostra participació a la Gala del Fol-
klore Valencià Sona la Dipu, que organitzen conjuntament la 
Federació de Folklore de la C. Valenciana i la Diputació de 
València, al Teatre Principal de València. L’Aljub, novament 
acompanyat pel grup de metalls de l’Associació Unió Musical 
Bocairent, vam ser l’únic grup de dolçainers i tabaleters con-
vidat a participar a aquesta gala, que en les quatre edicions 
anteriors havia estat destinada únicament a grups de danses 
i agrupacions corals. Així, el dissabte 21 de setembre, amb 
el Teatre Principal de València ple de gom a gom, l’Aljub va 
ser l’encarregat d’obrir la Gala Sona la Dipu 2013, amb la in-
terpretació de les obres: “De Quiroga a Sèneca-Autobusos”, 
“Thor” i “Pastyme”. L’actuació va meréixer l’ovació del públic 
present i les felicitacions del president de la Federació de Fol-
klore (a la que està federat l’Aljub), D. Manuel Camarasa.

Amb aquest segon concert de l’any i amb els preparatius i 
assajos per a l’enregistrament del CD de música de l’Aljub es 
posarà en marxa ja el curs 2013-2014 de l’escola de l’Aljub, i 
arrancarà l’inici de l’activitat de l’exerxici que coincidix amb 
aquest curs. El CD estarà dividit en dues parts. Una primera 
part dedicada a repertori popular local i a peçes composades 
per a l’Aljub, i una segona part dedicada a peçes actuals que 
encara no estan enregistrades.

Darrere haurem deixat moltíssims assajos i un gran treball 
de tots els que formem el grup, del nostre director i de tots 
aquells que durant l’any han col.laborat en algun moment 
amb nosaltres (especialment l’Associació Unió Musical Bocai-
rent). Aquest any hem viscut experiències que ens han enri-
quit musicalment, i hem compartit moments amb composi-
tors com Francisco Amaya, Toni Lloret o el mestre José Rafael 
Pascual Vilaplana. A més a més hem gaudit amb la direcció 
del nostre director, i d’altres, com va ser el cas de l’amic i com-
positor bocairentí, Jaume Blai Santonja Espinós.

Quan finalitze la gravació del CD, i després d’un merescut 
descans, començarem ja a treballar en la preparació de nous 
projectes i nous reptes per a l’any 2014, amb la mateixa il.lusió 
i el mateix esforç col.lectiu que hem treballat durant el 2013.

Els membres del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub, desit-
gem als veïns i veïnes de Bocairent unes molt bones festes 
de Sant Blai.

Xavi Pascual i Soler
Percussionista – Vicepresident de l’Aljub
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Societat Musical Vila de Bocairent

Mirar enrere per 
seguir endavant

En la darrera reunió de la junta de la nostra societat musical 
abans que finalitzara el termini per presentar la col·laboració 
al programa de festes, va sorgir, com tots els anys, la qües-
tió sobre què calia remarcar en el present escrit. Ràpidament 
vam fer un repàs d’allò que havia segut l’any a la nostra ban-
da: la celebració de Santa Cecília on vam reconèixer la trajec-
tòria de 50 anys de músic del nostre director i mestre, Fran-
cisco Belda, i també d’Agustín Molina; el concerts, com els 
dos amb motiu de la campanya d’intercanvis musicals que 
vam realitzar amb la Unió Musical de Biar, un a Bocairent i 
l’altre a Biar; el concert de música de ball, les audicions, les 
col·laboracions de grups instrumentals de la societat musical 
com el grup de flautes en diferents celebracions, les eixides 
a tocar a diferents pobles i també a Bocairent... Un esquema 
que es repeteix cada any però que al temps sempre és dife-
rent, i va enriquint-se per les aportacions dels nous membres 
i simpatitzants que comparteixen aquest projecte.

La conversació tranquil·la i relaxada ens va portar enrere en 
el temps, quan la situació era ben distinta, quan circumstàn-
cies que ara ens pareixen bàsiques eren encara reptes per as-

solir, com el local, la plantilla de músics suficient per fer front 
a les actuacions, l’estabilitat de l’escola...eren temps on cada 
objectiu acomplit ens reforçava la il·lusió per seguir. Ho vam 
recordar amb enyorança però també amb satisfacció per la 
situació actual. Gaudim d’una situació que ens permet mar-
car-nos nous reptes, comptem amb els músics, els socis, els 
alumnes i la seguretat i estabilitat necessària per afrontar-los. 
I també, amb empeny i noves idees per travessar una èpo-
ca, com la que vivim, en la què les dificultats econòmiques 
no han passat de llarg per la nostra associació i pels nostres 
membres.

I per això vam entendre que era un bon moment per agra-
ir, a tots aquells que han fet possible, en aquestos 17 anys 
d’història, la nostra realitat actual i les oportunitats noves 
que se’ns presenten. Volem agrair a tots aquells que des del 
primer moment van entendre que érem una nova associació 
cultural per al poble, que venia a sumar, a oferir, a aportar: a 
les diferents corporacions locals amb les quals hem conviscut 
i que han comptat des del principi amb nosaltres; els dife-
rents membres que han passat per les responsabilitats de la 
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junta de festes de Sant Blai; les filaes que han comptat habi-
tual o puntualment amb nosaltres per acompanyar-los (totes 
elles han comptat amb nosaltres, només “se’ns resisteix” una, 
que esperem que prompte s’anime); als socis protectors, tan 
necessaris en aquestos moments; als pares que confien en 
nosaltres l’educació musical dels seus fills; al públic que ens 
acompanya en cada concert; als músics que estan, als que 
han estat i als que prompte estaran; i a tots aquells que d’una 

manera o altra han ajudat a què la nostra realitat actual siga 
la que és, estable, compartida, il·lusionada, acollidora.

Resta molt per fer, seguiu acompanyant-nos?

Bones festes, 

Loreto Belda
Presidenta
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Associació 
Unió Musical Bocairent

Com cada any la nostra temporada musical comença amb 
l’esperada i desitjada festa a Santa Cecília. Al mes de novem-
bre els músics tenim tots els anys una cita amb la “santeta”. 
És la nostra festa, en la qual fem un seguit d’actes festius i 
musicals per a la seua celebració. Aquest any va tindre la gran 
satisfacció de ser Clavari N’Antonio Alcaraz Borrell, qui ha es-
tat músic des de l’any 1989 amb el seu instrument, el clarinet. 
També cal destacar en aquestes dates l’entrada a la banda 
de nous músics, en aquest cas d’Aida Carbonell Jornet, Lídia 
Carbonell Beneyto, Neus Molero Beneito, Pablo Santonja Be-
neyto, Clara Carbonell Jornet i Paula Gisbert Vañó, que han 
donat aquest pas amb una gran il·lusió per entrar a formar 
part de la nostra associació. 

Després de dos caps de setmana intensos de molta festa, pas-
sacarrers, dinars, sopars... cal no deixar de banda un dels ac-
tes més importants per als músics: el concert. El dissabte 1 de 
desembre la banda va realitzar el seu Concert a Santa Cecília 
al Teatre Avenida on es van interpretar obres com: els pasdo-
bles “Festa” i “Mediterraneo” i les peces “Pilatus: mountain of 
dragons”, “Marea Negra”, “El Optimista”, “Amiguiño” i “Godzi-
lla Eats las Vegas”. El concert va estar dirigit en la primera part 
pel nostre director titular, En José Vicente Moltó García,i en la 
segona part pel director convidat, Frank de Vuyst.

Després de tota aquesta festa va arribar el Concert Fester, 
sense quasi temps per descansar i gaudir de les festes na-
dalenques,  la banda va interpretar pasdobles, marxes mo-
res i cristianes dedicades a les diferents filaes i capitans, així 
com també a la Junta de Festes i a la pròpia Associació Unió 
Musical Bocairent. Les peces van estar interpretades per la 
banda i dirigides pel director titular, En José Vicente Moltó 
Garcia, i pels compositors d’algunes de les peces interpreta-
des com és el cas de Damián Molina Beneyto, Juan Sanjuán 
Rodrigo i Rafael Mullor Grau. El concert va estar format per 
les següents peces: “Antañona”, “Reige”, “Mi Barcelona”, “Al-
Bekir”, “Tres Contrabandistes”, “Adelaida”, “Rafa capità”, “Mes-

tre Ferrero”, “Alcoi, escata i destral”, “Guy’s band” i “Templaris 
d’Albaida”. Un concert variat, amb repertori de tot tipus per 
als amants de la música festera i, amb una gran qualitat inter-
pretativa, com així va reflectir el president de l’Associació de 
Festes, en les paraules que va dedicar al públic present en els 
moments finals del concert.

El cap de setmana del 23-24 de març va ser un cap de setma-
na musical i alhora de preparació per al nostre objectiu final, 
el Certamen de Cullera. En aquests dos concerts d’intercanvi 
amb l’Ateneu Musical de Cocentaina vam posar en escena les 
obres que anàvem a tocar al certamen.  El dissabte per la ves-
prada vam fer el Concert de Primavera a Bocairent conjunta-
ment amb l’Ateneu Musical de Cocentaina. En la primera part 
va tocar la banda de Cocentaina, mentre que en la segona 
vam tocar nosaltres interpretant “Tercio de quites”, “Sicània” i 
“Marea negra”, totes tres peces per al certamen. Com a peça 
de regal vam interpretar “Guy’s band”. I vam finalitzar la vet-
lada amb un sopar de germanor ambdues bandes al maset 
dels Contrabandistes.

L’endemà era el moment de tornar el concert al poble veí de 
Cocentaina, on vam tornar a aprofitar el moment per fer d’as-
saig general del certamen. Finalment tornava a arribar l’hora 
de la veritat, era diumenge 7 d’abril a  Cullera i ens tocava fer 
un bon paper. Seríem la primera banda en actuar al certa-
men, però abans calia fer el passacarrer de presentació. 

Vam ser la primera banda en encetar també el passacarrer i 
ho vam fer amb el pasdoble “Tercio de quites”. Minuts més 
tard pujàvem a l’escenari després del rutinari i rigorós con-
trol de músics per interpretar “Sicània” com a obra obligada i 
“Marea Negra” com a obra lliure.

Després d’un bon desfile i un bon concert vam anar a dinar tots 
junts i, a fer un passeig per la platja. Ens el teníem ben meres-
cut. Al final de la vesprada vam conèixer la desició del jurat . 
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Se’n vam tornar a Bocairent amb el 1r Premi de Desfile i el 3r 
Premi del Certamen, dels quals hem d’estar ben contents i or-
gullosos per l’esforç, el treball fet i el resultat obtingut.

Uns mesos més endavant, concretament el dissabte 20 de 
juliol, fèiem el Concert d’Estiu enguany dedicat als més xi-
cotets amb el lema “Nit Disney”. Va ser un concert diferent, 
doncs més que un concert, va ser un espectacle audiovisual. 
La presentació la vam poder escoltar mitjançant una pro-
jecció realitzada pels xiquets que formen part de l’escola de 
música. Hi va haver sorpreses com un ball d’animals, vídeos 
de dibuixos animats i, fins i tot, l’actuació d’un grup de rock, 
format per bateria, piano, guitarra elèctrica i veu, interpre-
tant “Camp Rock”. En aquesta “Nit Disney” els més menuts, i 
també els majors, van poder gaudir de la fresqueta de la nit 
tot escoltant peces de bandes sonores tan conegudes com 
“Aladdin”, “El Rey León”, “El Libro de la Selva”, “Pocahontas”, 
“Piratas del Caribe”, i obres clàssiques com “La Gioconda”, 
“Quinta Sinfonia”, “Pompa i Circumstancia”, que van ser un 
xicotet homenatge al gran projecte que Disney va realitzar 
amb la creació de dibuxos animats, a partir d’obres de música 
clàssica, com va ser el projecte Fanfasia. El concert va ser tot 
un èxit, i així va quedar reflectit amb una massiva assistència 
de públic que va omplir, com feia temps que no es recordava, 
les graderies de la plaça de bous.

L’associació també ha col·laborat, com tots els anys, en les 
festes i tradicions de Bocairent, així ha participat en les 
festes d’estiu a Sant Agustí, a més de ser-ne co-patrocina-
dor del concert de la vesprada de sant Agustí des de fa ja 
més de 20 anys.

També hem col·laborat en la Fireta d’Artesania i Tradi-
cions, en les Festes de Moros i Cristians i en les festes 
dels diferents barris com la Santa Creu o Mare de Déu 
dels Desemparats i amb altres entitats culturals del po-
ble, com el cas del grup de xirimiters i tabaleters L’Aljub, 
amb la participació del grup de metalls de la banda en el 
concert del Mig Any, en la Gala “Sona la Dipu” al Teatre 
Principal de València al mes de setembre, i en la gravació 
del primer CD de L’Aljub. No cal oblidar tampoc les eixides 
que la banda ha fet a diversos pobles per tocar a les seues 
festes, Crevillent, Banyeres, Xixona, Cocentaina, Muro...

A més, la Banda Jove ha fet diversitat d’actes, que han servit 
perquè els nostres alumnes vagen iniciant-se en el camí i la 
vida musical pròpia d’una banda. Assajos setmanals per pre-
parar els diferents concerts fan que els nostres alumnes es 
preparen per a arribar a formar part de la banda. Enguany la 
Banda Jove ha realitzat els concerts de Santa Cecilia, Nadal, 
de solistes i el de final de curs, a més del tradicional concert 

que s’emmarca dins dels actes de la festa de la Mare de Déu 
dels Desemparats, en el qual enguany es va realitzar un fes-
tival juntament amb la Banda Jove de Castalla. D’altra banda  
l’escola, ha continuat un any més oferint aprendre música als 
més xicotets i no tant joves. Doncs a més de tindre els grups 
de llenguatge musical, també hem comptem amb un grup 
d’adults, que van donar un pas endavant, i van decidir en el 
seu dia emprendre el fascinant camí d’aprendre música.

Les audicions ens han servit per veure les evolucions i com-
provar com amb treball i esforç els nostres xiquets i xiquetes 
es superen i són capaços de meravellar-nos amb les seues 
actuacions.

Per a la banda és un orgull poder representar el nom del po-
ble allà per on va. Al Certamen de Cullera va ser molta la gent 
que es va emportar una grata satisfacció en veure la banda 
de Bocairent oferint un gran nivell. Eixe ha de ser el camí a se-
guir, i per això la banda no para d’oferir cultura al poble i bus-
car noves fites, com és el treball amb directors i compossitors 
convidats d’un altíssim nivell. Enguany Andrés Valero Castells 
ens ha acompanyat en la passada festa a Santa Cecilia, tot 
deixant-nos impressionats amb la seua magistral manera de 
dirigir i fent-nos gaudir amb la seua música. 

Aquest any que ara encetarem l’Associació Unió Musical Bo-
cairent celebrarà el 90 aniversari de la seua fundació. Durant 
tot l’any hem preparat un seguit d’activitats que tindran du-
rant el mes de maig el seu punt més àlgid, amb la celebració 
al poble de la XXIV Diada Musical de la Vall d’Albaida, organit-
zada per l’A.U.M. Bocairent. De segur que en aquest nou any 
seguirem fent-los gaudir de bona música!

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

A.U.M. Bocairent
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CEIP Lluís Vives de Bocairent
Celebració de les Festes de Moros i Cristians

Com Bocairent és un poble que té molt arrelada la festa de 
Moros i Cristians, a l’escola es desenvolupa un projecte de 
festes de Moros i Cristians, on es treballem molts aspectes.
Aquest curs s’han treballat en la vessant musical diferents as-
pectes com: 
- Tallers de ritme de marxes mores i cristianes (instrumental-

ment i amb moviment)
- Interpretació de marxes mores i cristianes amb instruments 

d’aula.

- Creació de grups de percussió.
- Creació de grups de dansa.

Aquestes activitats tingueren com a culminació el desenvo-
lupament d’una desfilada el dia 31 de gener al pati de l’esco-
la, on participà tot l’alumnat, les dues bandes de música del 
poble i la colla de dolçaines i tabals del poble (l’Aljub) i tota la 
comunitat educativa.
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IES Bocairent
Aprofitar els nostres avantatges

Hi ha un proverbi africà,  ben conegut, que diu: per a educar 
un xiquet, necessitem la tribu sencera. Doncs bé, és al voltant 
d’aquesta idea que aquest any volem compartir amb aquesta 
xicoteta tribu que formem tots a Bocairent algunes reflexi-
ons sobre l’educació.

Malauradament, la comunitat educativa està, al llarg de tot el 
país, sota assetjament. Cada vegada és més difícil desenvolu-
par bé la nostra feina: lleis d’anada i tornada, la pressió priva-
titzadora, escassos recursos i la dignitat docent maltractada. 
Tanmateix, l’educació continua sent tan important com sem-
pre. Com la construcció de ponts, l’educació és art i ciència. 
És eixa institució que ens hem creat per a ensenyar a pensar a 
les persones i transmetre allò 
millor de la ciència, cultura i 
experiències del passat, per a 
què les generacions actuals i 
futures gaudisquen d’una vi-
sió rica de la realitat que els 
permeta desenvolupar les 
seues vides amb una major 
dignitat i amplitud de possibi-
litats individuals i coŀlectives.

Però, l’educació no s’imparteix 
únicament en els centres edu-
catius. TOT i TOTS eduquem 
a totes hores, amb els gestos 
conscients i inconscients del 
dia a dia. L’educació és, així, 
un acte que ens defineix com 
a espècie humana: eduquem 
perquè vivim en societat, per-
què tenim un llenguatge que 
ens vincula, perquè tenim de-
sitjos de viure millor.

És per aquesta raó que no 
és prou reconèixer que a un 
xiquet l’educa la tribu sen-
cera (les famílies, els professors i ell mateix) sinó que hem 
d áspirar a més: per a educar bé a un xiquet, cal una bona 
tribu (J.A Marina). I és ací on entren els avantatges que donen 
títol a aquesta reflexió. Som conscients, sens dubte, que les 
comunitats reduïdes també poden tenir desavantatges però 
pensem que són els avantatges els que poden marcar la di-
ferència.

Si l’ambient sempre educa i si, com dèiem, sempre ens estem 
educant entre nosaltres, és responsabilitat de tots construir 
un bon ambient. I un bon entorn és aquell que permet als 
subjectes entrar en eixa espiral virtuosa que anomenem créi-

xer: idees justes que condueixen a bones accions, cosa que 
engendra noves idees i així successivament. I és ací on una xi-
coteta comunitat, un poble xicotet -en dimensions i en nom-
bre d’habitants, en res més- com ho és Bocairent, pot mar-
car la diferència si tots fem un esforç per oferir bones idees i 
experiències a les persones més joves, xiquets i adolescents, 
que s’estan endinsant en una societat democràtica.

Com podem fer-ho? Construint i enfortint hàbits com el res-
pecte als altres i a u mateix; la lluita per la dignitat; la cura per 
qui ens envolta i per l’entorn; la confiança en aquells que ens 
dediquem a l’ensenyament (amb l’humil reconeixement què 
hi ha possibilitats de millora per a tots i totes); la capacitat de 

criticar constructivament; l’estima a les nostres institucions 
educatives per a veure no sols el que són, posant l’accent en 
les carències, sinó què poden arribar a ser amb la participació 
i l’afecte de tots. Maneres de fer, dèiem, que en una tribu com 
Bocairent, per les seues dimensions, poden ampliar-se i per-
metre la construcció d’una societat millor per a tots.

Així ho volem a l’IES de Bocairent, des d’on desitgem a tots i 
totes unes bones festes.

Enrique Giménez Lucía. 
Professor a l’IES de Bocairent.

Als meus estudiants de Bocairent amb l´esperança 
que aprenguen a marcar les diferències
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Associació Fotogràfica 
Bocairent (AFB)

Relació d’activitats de l’AFB 2012-13:
- Exposició Moros i Cristians
- Exposició al maset d’Estudiants amb motiu de la Trobada 

d’Escoles en Valencià.
- Exposició de Sant Agustí
- Exposició i projecció d’un audiovisual a la residència de la 

3ª edat. Està previst fer també l’exposició a la sala Joan de 
Joanes.

- Reportatge i audiovisual dels alumnes del Taller Ocupacional. 
Està previst fer també l’exposició a la sala Joan de Joanes.

- Col·laboració activa de l’AFB en l’elaboració de la web de 
turisme del M.I. Ajuntament aportant una gran quantitat 
de fotos del poble i terme 

- Col·laboració de l’AFB en la fira de turisme FITUR
- Col·laboració amb la Junta de Festes aportant fotos per al 

programa i participant activament en el 1r Concurs de Fo-
tografia de Moros i Cristians.

- Col·laboració activa en el facebook i flickr aportant diària-
ment fotos.

- Eixides: Torreta de Mariola,  cova de Bolumini,  cava d’En 
Miquel, embassament de Bellús. Eixides nocturnes per a la 
realització de fotos. Eixida a les salines de Torrevella i la Cre-
ueta. Eixides a les coves de la Sarsa i de la Monja.

Activitats previstes per als mesos d’octubre, novembre i 
desembre del 2013:
- Dissabte 5 d’octubre a les 16:30h “Curs de fotografia bàsica 

i configuració de la càmera” a càrrec de José Antonio Ber-
nat Bacete.

- Dissabte 9 de noviembre a les 16:30h “Curs de revelat de 
fotografies digitals i HDR” a càrrec de José Antonio Bernat 
Bacete.

- Dissabte 21 de desembre ”Curs de fotografía nocturna” a 
càrrec de Sergi Boix, especialista en fotos nocturnes.

Tots aquests curset són gratuïts i oberts a tots els aficionats a 
la fotografia. Els cursets es realitzaran a la sala de cultura Joan 
de Joanes. 
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50 anys del Centre 
Excursionista de Bocairent

El Centre Excursionista Bocairent va celebrar al llarg del 2013 
el seu cinquantè aniversari amb una sèrie d’activitats esporti-
ves i culturals escalonades al llarg de l’any.  

El CEB és el resultat de l’acord pres en la IV Acampada del 
Regne de València celebrada a la Vall de la Casella en el 1962. 
En aquesta acampada es va acordar fusionar el Grup Excursi-
onista Patronat i la filial a Bocairent del Centre Excursionista 
d’Alcoi. L’assemblea constituent va tindre lloc el 17 de febrer 
del 1963 al saló de juntes del Patronat de la Joventut Catòlica. 
Presidien l’assemblea Miguel Mora, secretari del Centre Ex-
cursionista d’Alcoi, Marcel·lí Sempere Castelló, president del 
Grup Excursionista Patronat i Manuel Ferre Ortiz, president 
de l’extensió del Centre Excursionista d’Alcoi a Bocairent. La 
reunió estava autoritzada per Antonio Daza Martínez, presi-
dent de la recent creada Federació Valenciana de Muntanyis-
me.

Podem afirmar amb orgull que el Centre Excursionista és un 
dels veterans al País Valencià. Al 1963 sols existien catorze 
clubs excursionistes: Alzira, Alcoi, Algemesí, Alacant, Castelló, 
Cocentaina, Crevillent, Elx, Elda, Gandia, Ontinyent, Petrer, 
València i Xàtiva.

La primera junta directiva és de consens, la formen persones 
dels dos grups fusionats:
- President: Manuel Ferre Ortiz.
- Vicepresident: Marcel·lí Sempere Castelló
- Secretari: Joaquin Beneyto Castelló.
- Vicesecretari: Rafael Doménech Domínguez.
- Tresorer: Carlos Ferre Ortiz.
- Vocals d’acampades: Francisco Ferre Ortiz i Emilio Vañó 

Luna.

- Vocals de marxes: Antonio Belda Lluch i Vicente Beneyto 
Vicedo.

- Vocal tècnic: Antonio Beneyto Ferre.
- Vocals: Miguel Cantó Castelló i Héctor Santonja Colomina.

En aquests 50 anys han ocupat la presidència: Manuel Ferre 
Ferre Ortiz, Ángel Manuel Beneyto Bellver, Vicente Carbonell 
Pascual, Francisco Vidal Sanchis, Blas Ferre Berbegal, Jeroni 
Vañó Galvañ, Vicent Alcaraz Sempere, Victoria Asensio Vañó, 
Carme Domènech Boscà, Inmaculada Pastor Pérez, Rubén 
Nadal Bellver i Òscar Asensio Baldó.

El CEB ha creat seccions per programar les seues activitats. 
Els socis han pogut participar en totes les activitats amb 
independència de la seua adscripció. Potser Espeleologia i 
Escalada han sigut les seccions més selectives. Algunes han 
tingut una durada efímera, altres es mantenen des de la fun-
dació. Les seccions del CEB són: Marxes, Campaments, Espe-
leologia, Grup de Socors, Escalada, Femenina, Muntanya, Fo-
tografia, Infantil, Joventut, Càmping i Caravaning, Creu Roja, 
Cultura, Sender i Bicicleta. 

Pel que fa a les activitats realitzades pel CEB al llarg de 2013 
tenim:

Secció de Muntanya i Senderisme

El 17 de febrer vam organitzar la XLIX Marxa de Veterans de 
la Comunitat Valenciana. Un total de 541 senderistes proce-
dents de 56 clubs vam realitzar aquesta activitat, amb un tra-
çat d’un poc més d’onze quilòmetres i un desnivell acumulat 
de 1.400 metres. A l’acte de cloenda es trobava el  president i 
vicepresident de la FEMECV i l’alcalde de Bocairent.
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• El 29 de març era la data de la tradicional Marxa Pasqüera 
que aconseguia reunir en el Pla de la Casa, (Serrella) 49 par-
ticipants.

• El 5 de juny el CEB col·labora en el Dia Mundial del Medi 
Ambient amb una excursió pel barranc de l’Infern.

• El 22 de juny es programava una Marxa al Montcabrer 
amb pernoctació al refugi. Vam participar 30 persones.

• El dissabte 24 d’agost, 50 senderistes vam realitzar la XVI 
Travessia d’Estiu, amb un itinerari circular de 17 km de re-
corregut amb un desnivell acumulat de 600m.

• El 20 de setembre vam realitzar una activitat en el parc de 
la Derrota que consistia en l’elaboració de boles de fang 
amb llavors de plantes per llançar-les en l’ombria del Sant 
Crist una setmana després.

• Socis i simpatitzants veterans va poder rememorar la Mar-
xa a Peu a València de fa 50 anys amb un itinerari que, en 
aquesta ocasió, partia del terme de Silla. Els més majors es 
van unir en la plaça de la Mare de Déu per assistir a una 
missa en acció de gràcies. Va ser el passat 23 de novembre.

Comissió 50 Aniversari

• El 18 de maig, en la sala Joan de Joanes, l’alpinista valencià 
Juan Carlos Gómez Ramos ens va delectar amb una xarra-
da acompanyada d’imatges de l’expedició a l’Annapurna 
de l’any 1987.

• El divendres 26 de juliol va ser presentat un DVD on es recu-
llen relats, fotografies i vídeos dels 50 anys d’activitat del CEB. 

• El dimarts 13 d’agost, en el cicle de les “Xarrades a la fresca”, 
l’expresident de la Federació Valenciana de Muntanyisme, 
Hèctor Verdú, ens va parlar sobre la Expedició Valenciana 
a Groenlàndia, expedició que va romandre més d’un mes 
explorant l’illa més gran del món.

• El 19 d’octubre, al carrer Sant Agustí núm. 5 , es va inaugu-
rar una Mostra de Fotografia amb més de 125 instantànies 
entre antigues i actuals.

• El 16 de novembre es va oferir a socis i simpatitzants una con-
ferència sobre l’Evolució de les tècniques d’escalada. El po-
nent, Javier Martínez Ángel, és instructor d’escalada i mem-
bre d’expedicions a Gasherbrum, Lenin, Transalai, Himalaia, 
etc. Després es va assistir a un sopar de germanor, acte amb 
el qual es tancaven les celebracions del 50 aniversari.

La Secció d’Espeleologia

Els components d’aquesta secció continuem explorant bar-
rancs i coves del voltant, així com altres més llunyanes com, 
per exemple, l’avenc de la Higuera a Pliego (Múrcia,) que rep 
este nom per haver-hi una figuera en la mateixa entrada de 
la cova. El pou de baixada té 75m. i la sala dels Fantasmes és 
d’una gran bellesa. També ens desplaçàrem al Barranc d’Oto-
nel, en Dos Aigües, possiblement el més interessant de la 
província de València pels ràpels de més de 60m.

Secció d’Alpinisme

Hem realitzat un grapat d’activitats. Enumerem les més des-
tacades:
- Del 26 al 29 juny realitzàrem la travessia al Mont Perdut, 

3.355m. En el mateix mes vam pujar a Torre de Marboré, 
3.009m.

- En una expedició en juny i en una altra a principis d’agost 
pujàrem al Perdiguero, 3.222m.

- Un grup ens desplaçarem durant les vacances d’agost a la 
Pica d’Estany, 3.143m. Un altre grup hi va accedir aprofitant 
el pont del Pilar. 

- A l’Aneto (3.403m) accedirem en dos ocasions, en juny i 
en agost. A l’agost també vam pujar a Tuca de Mulleres de 
3.010m.
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Peña Taurina Esplá

La Peña Taurina Esplá, una temporada más, se encuentra 
satisfecha por colaborar en el mantenimiento de la Plaza de 
Toros de Bocairent, que está en perfecto estado. Queremos 
destacar la labor de Juan Marco “El Morico” y el hecho que se 
den festejos taurinos, ya que una plaza de toros, sin toros, no 
tiene sentido.

En cuanto a los festejos cabe destacar la corrida de toros del 
día 13 de abril 2013, en la que cayeron del cartel El Fandi y el 
Cordobés, que cómo dice nuestro querido periodista Enrique 
Amat, somos los propios taurinos quienes nos encargamos 
de dinamitar nuestra fiesta, no hace falta anti taurinos. No 
obstante, el cambio por Victor Puerto y Antonio Ferrera,  jus-
tificó su presencia, haciendo olvidar a los ausentes.

Con media entrada y toros de “La Dehesilla”, Victor Puerto, 
saludó tras aviso y dos orejas, Antonio Ferrera, saludó tras 
aviso y dos orejas, Alberto Gomez silencio y oreja. Presidió 
con acierto el concejal Antonio Santonja.

El 22 de junio se celebró un Concurso de Recortadores, con 
toros de la ganadería” Millares”, en el cual el público disfrutó 
de la transmisión del peligro y del arte de los recortadores. 
El domingo 23 de junio de 2013, se celebró una novillada sin 
picar con toros de “M.A.Millares” para Jorge Expósito, Raúl 
Bravo y Curro Puerto.

Y como viene siendo ya tradición, D. Manuel Carrión, direc-
tor de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, al que estamos 
muy agradecidos, nos brindó una extraordinaria clase prácti-

ca con Victor Rodriguez, Juan Gutiérrez, Cristian Ortuño, San-
tiago Sevilla, Alejandro Contreras y Miguel Senent.

Una clase práctica en la que hay que destacar la afluencia de 
juventud, con más de tres cuartos de plaza. Cabe destacar a 
Cristian Ortuño y Miguel Senent, triunfador de la clase con 
dos orejas y rabo, que a pesar de su juventud, nos transmitió 
su forma torera y su saber estar. Percibimos, a través de sus 
aptitudes, que será un GRAN TORERO.

La junta directiva

Fotos: José A. Bernat Bacete
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El Grup deMuntanya Bocairent sigue con regularidad y fir-
meza, participando activamente en las diversas actividades 
que se organizan a lo largo del año. Tanto federativas, inter-
comarcales o locales. Participar es nuestro deseo, no ganar, 
pues este deporte del montañismo o senderismo no es com-
petitivo, aunque hemos recibido algunos trofeos en recom-
pensa por el esfuerzo realizado.

Sin más y atendiendo la petición de la Asociación de Fiestas 
de Moros y Cristianos, un año más hacemos un breve resu-
men de las actividades realizadas.

Actividades federativas en las que participamos.

- 18/noviembre/2012 - Campeonato de regularidad de la C.V. 
en Villena “La Zafra”

- 17/febrero/2013 - Marcha de veteranos de la C.V. en Bocai-
rent “Barranc de la Fos”. En esta actividad recibió el trofeo 
al participante más veterano, Marcelí Sempere Castelló.

- 1 y 2/junio/2013 - Travesía y pernocta en Callosa de Segura 
y Redovan “Sierra de Callosa y Redovan”.

Como es costumbre tenemos que resaltar, una vez más, la ac-
tividad más interesante para los montañeros, la XXXIX Mar-
cha nacional de montañeros veteranos, que en esta oca-
sión se organizó  en Cieza (Murcia) los días 12 y 13 de octubre 
de 2012. Realizamos la ruta denominada Oliva, con 14’3km y 
583m de desnivel acumulado, transitando por la ribera del 
río Segura, la Sierra y castillo de la Atalaya, el poblado de Si-
yaso, recorrido bonito con buenas vistas de la Vega Baja y 
Cieza, siendo notable la organización de este evento y con 
una estimable participación.

Las intercomarcales en las que estuvimos presentes:
- Cocentaina - Serra de Cantacuc (Planes)
- Onil - Serra del Maigmo

- Ontinyent - El Cabezo Gordo
- Biar - El Reconco
- Canals - Barranc de Vallmelos (Font de la Figuera) 
- Bañeres - La Rambla 
- Elda - Rabosa (parque Daniel Esteve) 
- Ibi - Balcón de Alicante 

Y a destacar la Intercomarcal a Bocairent, 22/septiem-
bre/2013, organizada por el G.M.B. “Cantera cova del Cape-
llá”, con una participación de más de 160 excursionistas.

Y para finalizar este resumen, las actividades locales:

El 24/diciembre/2012 - Excursión fin de año al Montcabrer, 
con una estimable participación de 34 senderistas.
5/mayo/2013 - XVII Marcha local de montaña  (Alt de Sant 
Jaume) con una asistencia de 49 participantes.
Excursiones al Benicadell, Puig Campana, Banyeres de Mario-
la, Ponce - Sto. Cristo, Font de la Burra, bancal Redó y cueva 
del Mozo, entre otras.

El 20/agosto/2013 - Celebramos una vez más el día de Sant 
Bernardo, patrón de los montañeros, con una excursión a 
Sant Antonio, almuerzo en local social por la mañana y comi-
da de hermandad. Por la tarde se celebró misa en el Monaste-
rio, en memoria de los compañeros difuntos. La participación 
en estos actos fue alta.

Para terminar sólo nos queda invitar a participar a estas acti-
vidades montañeras a todos aquellos que les guste disfrutar 
de la naturaleza y al mismo tiempo aprovechar la ocasión de 
contemplar y conocer lugares diferentes a los habituales.

Bones festes i Vítol al patró Sant Blai !!!!!

Grup de Muntanya 
Bocairent
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Memòria d’activitats 
parroquials. Curs 2012-2013

El curs pastoral 2012-2013 l’hem viscut com un temps d’es-
pecial reflexió i redescobriment de la fe com ens demanava 
el papa Benet XVI al convocar tota l’Església a un Any de la 
Fe que va començar l’11 d’octubre del 2012, en el cinquanta 
aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II, i va acabar en la 
solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers, el 24 de novembre 
del 2013.

Hem volgut que la fe siga companya de vida, compromís per 
a convertir-nos en un signe viu de la presència de Crist res-
suscitat en el món.

El símbol de l’Any de la Fe: una bar-
ca, imatge de l’Església, el pal de la 
barca és una creu amb les veles des-
plegades i el trigrama de Crist (IHS). 
El sol, en el fons, recorda l’Eucaristia.

Guiats per aquest esdeveniment a 
la parròquia s’han realitzat les se-
güents activitats:

FE I PARAULA: “Transmissió de la fe”
Presentació de l’Any de la Fe i del seu cartell commemo-
ratiu: “La FE es professa, se celebra i es viu”: va tenir lloc el 7 
d’octubre en l’Eucaristia d’inici de curs amb la participació de 
tots els grups parroquials. 
Peregrinació jubilar a Santa Maria (Ontinyent) el dia 9 
d’octubre. Va ser la primera celebració parroquial com a co-
munitat amb motiu de l’Any de la Fe.
Itinerari Diocesà de Renovació “Per a mi la vida és Crist”. El 
dia 16 d’octubre a Ontinyent, va tenir lloc la trobada del Sr. 
Arquebisbe D. Carlos Osoro amb tots els equips d’IDR de la 
Vicaria. Els 14 equips de la parròquia es reuneixen mensual-
ment en comunió amb tots els que participen en aquesta ac-
ció pastoral diocesana. En l’Eucaristia de finalització de curs 
es va realitzar el lliurament del Credo als grups d’IDR.

Catequesi d’Infància

El curs va començar amb una Eucaristia en la qual els xiquets 
de primer any de Catequesi van rebre el Catecisme. El dia 28 
d’octubre en l’Eucaristia de les 12 h, va tenir lloc la presenta-
ció dels xiquets i xiquetes que aquest curs rebien el Sagra-
ment de la Primera Comunió.

Un dels moments destacats del curs va ser el Festival de Na-
dal, en el qual per grups, els xiquets van eixir a l’escenari del 
saló d’actes per a cantar les tradicionals nadales. A continu-
ació, xiquets, catequistes, juntament amb moltes famílies, 
van participar en una eucaristia, que va incloure també la be-
nedicció de pessebres. La tradicional “Desbandà” celebrada 
l’endemà va posar el punt final als actes previs al Nadal.

Una activitat que també es prepara des de Catequesi amb 
especial afecte i interès és la dedicada al patró Sant Blai. En 

aquesta ocasió, juntament amb els Júniors, es va posar en 
escena una senzilla però molt didàctica obra, en la qual els 
Júniors i els xiquets de Catequesi van escenificar diferents 
moments de la vida de Sant Blai, des del seu nomenament 
com a bisbe de Sebaste, la persecució que va patir per part 
dels romans, fins a la salvació d’un xiquet que estava a punt 
de morir ofegat per una espina. Tot açò, vinculat amb les Fes-
tes de Moros i Cristians. L’objectiu d’aquesta activitat va ser 
que els més xicotets conegueren de més a prop el testimoni 
de fe que Sant Blai va donar. Després d’aquesta escenificació, 
tots els xiquets, de Júniors i Catequesi, van participar en una 
cercavila que els va portar a recórrer alguns dels carrers més 
cèntrics de Bocairent, arribar a la plaça de l’Ajuntament i tor-
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nar al Patronat, tot açò acompanyats per la banda jove de la 
Unió Musical Bocairent. Aquesta activitat va tenir una gran 
acollida per part dels xiquets i també de les seues famílies, 
com ho demostra la quantitat de públic que es va congregar 
al saló d’actes del Patronat i posteriorment als carrers del re-
corregut de la desfilada.

Al llarg del curs s’han programat, a més de les sessions ordi-
nàries de Catequesi, diferents activitats que tenen com a ob-
jectiu que els xiquets s’acosten més a Jesucrist. Per exemple, 
quan s’acosta la Setmana Santa, els xiquets participen en un 
Viacrucis al Sant Crist i són ells mateixos els encarregats de 
llegir les oracions en cadascuna de les estacions.  

Un altre moment molt important del calendari litúrgic en què 
van participar els xiquets de Catequesi va ser el diumenge de 
Rams, quan els xiquets de 3r van representar els Apòstols en 
la Processó de Rams. I també dins de la Setmana Santa, els xi-
quets de Catequesi van participar activament en l’Eucaristia 
del Dijous Sant, i a dotze d’ells se’ls van llavar els peus per a 
commemorar l’Últim Sopar del Senyor.

La Festa del Patronat va ser, sens dubte, el punt culminant 
a un intens any de Catequesi. No van faltar les exposicions, 
competicions esportives, el bar i sobretot, un festival de final 
de curs que va omplir el saló d’actes del Patronat.

Hem de destacar el dia més important per a tots aquells xi-
quets que enguany han rebut el Sagrament de l’Eucaristia, 
una cosa per a la qual s’han estat preparant els últims tres 
cursos. Enguany, aquest dia tan especial va ser el 26 de maig 
i en ell, 31 xiquets van donar aquest important pas en la seua 
vida cristiana.

Catequesi de Confirmació

El 26 d’octubre es va iniciar la catequesi del curs 2012-13 amb 
una convivència al Patronat, a la qual van assistir els joves 
dels tres cursos de Catequesi. Després del temps d’oració 
inicial, es van realitzar diferents activitats: es van constituir 
els equips que començaven aquest itinerari de creixement i 
maduració de la fe; van tenir moments de trobada en la pre-
paració dels jocs i van acabar compartint el sopar.

Durant tot el curs s’han dut a terme sessions de formació on 
l’objectiu per a aquells que inicien la Catequesi en el primer 
any és que dediquen temps a aprofundir en la seua fe, a refle-
xionar sobre el significat de ser creient i conèixer l’exigència 
que planteja per a, d’aquesta manera, descobrir que val la 
pena viure la vida des de la perspectiva de la fe i reafirmar el 
seu compromís de creients. Els joves de segon i tercer any de 
catequesi van aprofundir en la trobada amb la persona de Je-

sús i el seu missatge, en el descobriment de l’Església com a 
comunitat de creients que segueix Jesús i en la vivència dels 
sagraments com a trobades amb el Senyor que enforteixen 
en el camí de la vida.

Tots els joves van compartir, al llarg del curs, moments d’ora-
ció: primer a través de la lectura i meditació de la Paraula de 
Déu i, després, concretant en la vida diària el que han con-
templat en l’oració. També van col·laborar amb Càritas en la 
recollida d’aliments recorrent els carrers en la campanya “Pot 
quilo” de Nadal.

Durant el temps litúrgic de Quaresma van participar en el Vi-
acrucis recorrent els diferents moments de la passió de Crist 
pels carrers del Barri Medieval. Acompanyant a Crist en el Vi-
acrucis es van endinsar també en els misteris dolorosos de 
tantes i tantes persones que porten creus pesades sobre els 
seus muscles

En la convivència de finalització de curs se’ls va presentar la 
campanya institucional de Càritas “Viu senzillament perquè 
uns altres senzillament puguen viure” i van realitzar activitats 
entorn del tema de la campanya.

Per a conèixer de prop l’acció caritativa i social de l’Església 
van visitar diferents centres. Els de primer curs van estar al 
centre d’acollida Sant Francisco d’Assís a Gandia, els de segon 
curs van visitar el Cotolengo del Pare Alegre a València i els 
de tercer curs van conèixer l’acció que els voluntaris de Càri-
tas realitzen en el centre d’atenció infantil “Sambori” d’Onti-
nyent.

El dissabte 8 de juny el Sr. Vicari episcopal va conferir el sagra-
ment de la Confirmació als 26 joves que al llarg de tres anys 
s’havien anat preparant i descobrint la presència de Déu en 
les seues vides.
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Júniors MD Sant Blai
Tot el curs 2012-2013 va girar al voltant del mateix tema: “Una 
escola de cuiners”. Ĺobjectiu era fer un gran pastís. Cada set-
mana donàvem un ingredient diferent amb una breu expli-
cació d’eixe ingredient, què representava per al pastís i quina 
era la funció d’eixe ingredient i la clau de l´enviament que 
ens realitza Déu. A través del pastís coneixíem els valors i les 
actituds necessàries per a transformar la societat, per això la 
missió del curs passat era CANVIAR EL MÓN.
El lema del curs era: “Aniràs on Jo t´envie” Jer 1, 7. Aquestes 
son les activitats que es van realitzar:
•  Activitat d´Inici de Curs
•  Cucanyes Fireta Medieval (octubre)
•  Activitat de Nadal
•  Participació amb la campanya Pot Quilo.
•  Excursió a Expo-Jove (gener)
•  19 de gener, excursió a Sant Antoni Abat
•  26 de gener, Activitat de Sant Blai
•  26 de gener, Trobada de monitors.
•  24 de febrer, Imposició de Panyoletes i Crismons als juniors 

de Pacte i Identitat I.
• 10 de març, Dia Júniors a Cocentaina.
• 16 de març, Viacrucis al Sant Crist
• 27-28 d ábril, Trobada d´educadors.
• Festival fi de curs “Bella i Bèstia”
• Activitat intercultural amb els júniors de Beneixama a Be-

neixama.
• Campament a Ador.

Convivències per a joves

• Del 29 de desembre al 2 de gener: trobada de Taizé, a 
Roma.

• Inici de Quaresma, 16 i 17 de febrer, en la Fraternitat Missio-
nera Verbum Dei.

FE I LITúRGIA: “Celebració de la fe”
Vigília d’oració: “Fe compromesa en la lluita contra la po-
bresa”. Es va celebrar el 19 d’octubre a les 20.15 h al Monestir 
amb motiu del Dia Internacional d’Eradicació de la pobresa.
Celebració del DÒMUND. El 21 d’octubre, amb el lema MIS-
SIONERS DE LA FE, va ser el diumenge dedicat a les missions.
Noces de Plata. Les parelles que complien 25 anys del seu 
matrimoni ho celebraven en la eucaristía del dissabte 27 
d’octubre.
Vigília de la Immaculada: es va celebrar el dijous 6 de de-
sembre a les 20.15 h al Monestir.
Predicació kerigmática “Missio Valentia” de Quaresma: 
Per Quaresma, capellans de la nostra diòcesi van presentar 
el “Kerigma”: la confessió en Crist mort i ressucitat. Des del 
dimarts 19 de febrer al divendres 22, a les 20.15 h en l’Aula 
Magna del Patronat, va tenir lloc la predicació kerigmática. 
Durant aqueixos dies va estar amb nosaltres el capellà En Pa-
blo Sanz, rector de Vilallonga, i va compartir la seua experi-
ència de Jesucrist. 
Octubre, mes del Rosari. Tots els dies abans de la missa ex-
posició del Santíssim i rés del Sant Rosari.
Novembre, mes de Difunts. Tots els dies, rés del Sant Rosari 
pels nostres difunts abans de la missa.
Jornada mundial del malalt, amb motiu de la festivitat de 
la Mare de Déu de Lourdes: El dissabte 9 de febrer es va cele-
brar la Eucaristia i la processó de torxes.
Pelegrinatge de la Vicaria a la Santa Església Catedral de 
València: el dia 9 de febrer, eucaristia presidida pel Sr. Arque-

bisbe D. Carlos Osoro i concelebrada per preveres de tots els 
arxiprestats de la Vicaria.
Oració de Quaresma: el dia 8 de març a les 20.15 h al Mo-
nestir. 
Vigília de Pentecosta: el 17 de maig a les 20.15 h al Monestir.
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Adoració Eucarística. Exposició del Santíssim Sagrament
- Monestir. Tots els dilluns de 8.30 a 9 h (abans de la missa)
- Residència del Sagrat Cor de Jesús. Tots els divendres de 22 

h a 23 h.
- Església Parroquial. Tots els dijous de 19 h a 19.30 h; i l’úl-

tim dijous de cada mes Vigília de l’Adoració Nocturna en 
finalitzar la missa: exposició del Santíssim Sagrament, rés 
de vespres, torn de vigília, oració personal, benedicció i re-
serva.

FE I FORMACIó
Xarrada  “El matrimoni i la família en el món d’avui”: Dia 
19 d’octubre a les 22.30 h per a les parelles que celebraven 25 
anys de matrimoni.
Publicacions
- Carta apostòlica de Benedicto XVI “Porta Fidei”
- Documents del Concili Vaticà II
- Catecisme de l’Església Catòlica
- Professió de fe. Oració per a l’any de la fe 
 (+info: www.annusfidei.va)

DIàLEG FE-CULTURA I CIèNCIA: 
“La fe s’insereix en la ciència i il·lumina 
l’acció social”

Fe i Art
• Restauració de les pintures murals de la cúpula de la Ca-

pella del Tercer Orde Franciscà de l’Antic Convent de Sant 
Bernardí, actual Cementeri Parroquial: el dia 25 d’octubre 
a les 16 h, presentació a càrrec de la Sra. Carmen Pérez, di-
rectora gerent de l’Institut Valencià de Conservació i Res-
tauració de Béns Culturals.

• Inauguració i benedicció de la reestructuració i ampliació 
del Museu Parroquial. El 14 de desembre D. Carlos Osoro, 
Arquebisbe de València, va beneir el Museu Parroquial. Ve-
hicle de transmissió de la fe a través de la catequesi i l’art.

Fe i Cultura

• Concert de Nadal a càrrec de la coral de Bocairent, va tenir 
lloc el diumenge 23 de desembre a les 12.30 h.

• Concert de Quaresma a càrrec del Cor de la Universitat Po-
litècnica de València, el 10 de març a les 19 h. Programa del 
concert: TE DEUM (Karl Jenkins) i RÈQUIEM (Bob Chilcott)

• Exposicions al Patronat (vivència comunitària i social de la 
fe), dies 18 i 19 de maig, festa del Patronat

• Psicologia i Comunicació Social: Conferència “Intel·ligència 
emocional. Com educar els teus fills” per Antonio Ríos met-
ge, psicoterapeuta i orientador familiar. Va tenir lloc el di-
jous 14 de març a les 20.15 h al Patronat.

• Economia: “Opcions econòmiques davant la crisi”, confe-
rència de D. Enrique Lluch Frechina, Doctor en Economia i 
Llicenciat en Dret, Professor del CEU San Pablo. Va tenir lloc 
el divendres 23 de novembre a les 20.15 h al Patronat.

Fe i Caritat: “Viu la FE compromesa amb el proïs-
me perquè les teues obres facen present el Regne” 

Càritas Parroquial viu aquest compromís mitjançant estes 
accions
• Sensibilització a la comunitat cristiana en l’Eucaristia del 

segon diumenge de cada mes. 

• Acollida i atenció primària tots els divendres des de les 
18:15 fins a les 19.15 h a l’Abadia. 

• Reunió mensual de l’equip: oració, revisió, programació 
d’activitats, etc.

• Trobades arxiprestals de formació.
• Conferència “El voluntariat viscut com a vocació” a càrrec 

d’En Vicente Altaba Gargallo, delegat Episcopal de Càritas 
Espanyola: va tenir lloc el dilluns 25 de febrer a les 18 h al 
Patronat.

• Activitats d’animació social: campanyes
- Roba: del 23 al 25 d’octubre de 2012 i 30 d’abril i 2, 7 i 9 de 

maig de 2013.
- Productes d’higiene personal destinats als xiquets del 

Hogar del Niño Jesús (València): 27 de desembre 2012 , 3 
i 8 de gener de 2013.

- Aliments: campanya pot quilo el 23 de desembre.
• XV Trobada dels equips de Càritas de la Vicaria VI a Agullent.

Pastoral de la Salut. Acompanyament als malalts tot el any i 
en aquestos moments especials:
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• Pasqua del malalt: processó del combregar d’impedits: ad-
ministració del sagrament de la Unció de malalts en l’Euca-
ristia del 2n diumenge de Pasqua

• Repartiment del panellet als malalts el dia 3 de cada mes.

ACTIVITATS HABITUALS: 
“Amb l’accent de l’Any de la Fe”
Reunions de formació i programació dels diferents grups 
parroquials: Catequesi d’Infància, Júniors, Confirmació, Pas-
toral de la Salut, Càritas, Litúrgia, IDR, Associacions, Ermites...
Celebracions
- Advent: celebració comunitària del Sagrament de la Peni-

tència.
- Nadal: Desbandà, Campanya Pot quilo, Benedicció de pes-

sebres, Expo Jove,…
- Quaresma: celebració comunitària del Sagrament del Per-

dó, Viacrucis.
- Pasqua: primeres Comunions, Confirmacions, Pasqua del 

malalt (sagrament de la Unció i processó de “comunió 
(combregar) de malalts”).

- Campament Júnior al mes d’agost.
- Campanya Mans Unides. El dia 1 de març es va celebrar el 

sopar de la fam.
- Festa de “Les Tres Llums”, Festa del Còlera, Festivitat del 

Barri de la Santa Creu i Benedicció de Termes.
Testimonis de Fe
- Celebracions de sants testimonis de la FE vinculats a la nos-

tra Parròquia:
- Novenes a Sant Blai i Sant Agustí, a la Mare de Déu dels De-

semparats, Mare de Déu del Carme, Mare de Déu d’Agost.
- Festes de la Mare de Déu de l’Assumpció, titular de la Parrò-

quia; Mare de Déu dels Dolors, titular del Monestir; Imma-
culada Concepció, patrona canònica de Bocairent.

- Festes de Sant Joan de Ribera, Sant Blai, Sant Josep, Sant 
Vicent Ferrer, Santa Rita, Sant Joan Baptista, Sant Jaume 
Apòstol, Sant Agustí, Sant Tomás de Villanueva, Beata Pie-
tat de la Creu.

- Festes de les Ermites: Sant Crist, Sant Antoni Abat, Sant Jau-
me, Sant Antoni de Pàdua, Mare de Déu dels Desemparats, 
Sant Joan, Mare de Déu d’Agost, Santa Bàrbara.

Presentació del Calendari Parroquial
Altres moments de trobada: Sopar de Nadal, dinar de la fes-
ta del Patronat, sopar de final de curs.

ESPORTS

Futbol: Campionat del Patronat
Un temporada més el Patronat ha organitzat el campionat 
esportiu més antic de tots i quants es disputen a Bocairent. 
La participació dels més joves esportistes en aquest campi-
onat és totalment gratuïta. Des de l’organització es treballa 
perquè les modestes instal·lacions estiguen en les millors 
condicions possibles i a l’abast de tots, tot i l’escassesa de re-
cursos i el vandalisme que pateixen de manera continuada.
En el campionat 2012-2013 van participar més de seixanta xi-
quets i xiquetes, amb sis equips. Després de la lliga i les opor-
tunes eliminatòries, la final la disputaren el Mariola (campió 
de lliga) i Los Infernales (guanyador de les eliminatòries). El 
resultat va ser d’un a dos a favor dels segons, després d’un 
emocionant partit.

També durant el cap de setmana de la Festa del Patronat, 
la vessant futbolística d’aquesta institució organitzà el par-
tit de pares contra xiquets, un dinar de germanor als patis, 
un parell de partits de l’escola de futbol del CE Bocairent i 
el torneig de veterans Memorial Leandro Santonja. I un al-
tre cap de setmana col·laborà en l’organització d’un torneig 
de futbol infantil al camp de futbol municipal a benefici del 
campionat del Patronat.

Bàsquet 
- Sènior femení. Classificació 1r del grup sènior autonòmic, 

jugà l’ascens a 1a nacional i va perdre en quarts de final, 12 
jugadores.

- Júnior femení. Classificació 5é del grup, jugà per les finals 
autonòmiques i es va quedar fora de les semifinals. 11 juga-
dores

- Infantil Femení. Classificació 1r del seu grup, jugà per les 
semifinals autonòmiques i queden eliminades en quarts. 
10 jugadores.

- Infantil masculí. Classificació 5  G, NP València, en una sego-
na fase quedant 2n, 15 jugadores

- Aleví. Classificació 2n en la lliga provincial d’Alcoi, 13 juga-
dores.

- Benjamí. Classificació 4t en la lliga provincial d’Ontinyent. 
12 jugadores.

- Escola de Bàsquet
Tots els dissabtes per a 22 xiquetes i 25 jugadores
I dos entrenadors, monitors per equip.
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Donants de Sang Bocairent
Ciudadanos ejemplares

Es indiscutible reiterar todos los años el llamamiento a la do-
nación de sangre que recuerda una necesidad de todos los 
ciudadanos sin excepción, en reciprocidad con el gesto de las 
personas que aportan su sangre con regularidad.

Todos sabemos y usamos del derecho de recibir sangre en 
cuanto la necesitamos. Esta prestación requiere en la Comu-
nidad Valenciana 800 bolsas cada día y, por tanto, el mismo 
número de personas presentes en los llamamientos del Cen-
tro de Transfusión. Pero ni el centro ni las autoridades sani-
tarias pueden fabricar ni comprar un producto que además, 
tiene fecha de caducidad. De aquí que su suministro deba 
producirse con el ritmo precisamente diario y regular que 
señalamos. 

No es posible, pues, disponer de sangre sin personas que la 
aporten de forma voluntaria y altruista. Los hospitales la ne-
cesitan y el Centro de Transfusión asegura sus perfectas con-
diciones de aplicación, pero su eficacia depende por comple-
to de la respuesta de los donantes.

Cada vez que acudimos a este municipio y sus conciudada-
nos donan sangre se convierte en una fecha que subraya el 
énfasis en gratitud que se les debe a los donantes de sangre y 
el recordatorio de que este deber ciudadano no admite pau-
sas ni fallos en su continuidad. Todos nos beneficiamos y to-
dos hemos de responder al gesto del donante, en la medida 
que la posición física de la persona lo permita.

Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana 
queremos agradecer la labor de la Asociación de Donantes 
de Sangre y recordar la importancia del gesto solidario y 
ejemplar de las personas que se acercan a donar sangre cada 
vez que se les solicita. Ellos son los verdaderos protagonistas 
y merecen el reconocimiento de toda la sociedad como ciu-
dadanos ejemplares.

Muchas gracias y felices fiestas a todos.
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Associació de Propietaris de 
Terrenys de la Serra de Mariola

La Serra de Mariola és des de ja fa molts anys un lloc on pas-
tors, maseros, nevaters, llenyaters, llauradors, carboners, ca-
çadors, etc., van trobar la seu manera de viure la serra, d’es-
timar-la. Els més de 200 masos han conduït a la Mariola cap 
aquell paisatge on es mesclen els pins i carrasques amb els 
cultius i les fonts, enaltint aquelles velles i senyorials cons-
truccions fruit del record d’una serra viva.

Fruit d’herències o de l’adquisició de finques existents, al 
voltant del 85% dels terrenys a la Mariola són de titularitat 
privada, és a dir, que pertanyen a particulars. Particulars de 
diversa tipologia, llauradors i agricultors, propietaris de xi-
cotetes parcel·les i casetes, empreses dedicades a activitats 
turístiques, etc., que gestionen de forma activa la serra, tot 
llaurant bancals, arreglant marges, mantenint les fonts, pre-
venint el foc... cadascú amb les ferramentes o recursos que 
pot disposar.

Amb la finalitat de posar en valor les propietats privades, unir 
esforços davant les dificultats i mantenir la Mariola com un 
territori viu i de referència, al setembre del 2013 es va consti-

tuir l’Associació de Propietaris de Terrenys de la Serra de Ma-
riola, que té com a objectiu donar veu al propietari en aquells 
llocs on es prenen decisions que afecten al dia a dia de les se-
ues propietats. Alhora, també vol fomentar el coneixement 
i el respecte cap a les propietats i posar en marxa convenis 
o línies de treball conjuntes que ajuden a millorar la serra, 
que faciliten la prevenció d’incendis forestals i afavorisquen  
que la Serra de Mariola, millore amb els anys i esdevinga  una 
serra més viva.

Per aquests motius, i tot aprofitant l’oportunitat que ens 
brinda el Programa de Festes de Sant Blai, volem convidar a 
totes les persones interessades en aquest projecte a unir-s’hi. 
Poden disposar de més informació tot posant-se en contacte 
a través del nostre correu electrònic.

Associació de Propietaris de Terrenys de la Serra de Mariola 
propietarisdemariola@gmail.com
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Aficionats de Bocairent i 
d’Ontinyent creen una 
penya del Llevant UE

La cafeteria la Gela es va vestir de gala el 18 de setembre per 
rebre una àmplia comitiva del Llevant UE que va acudir a la 
inauguració de la primera penya granota de la Vall d’Albaida 
constituïda per 43 aficionats de Bocairent i d’Ontinyent reu-
nits sota el nom de “Bekinyent”. Així, seguidors i curiosos van 
poder veure els membres de la primera plantilla masculina 
Juanfran i Rubén així com les integrants del planter femení 
Olga i Guti que es van mostrar molt pròxims i disposats a fo-
tografiar-se i a signar tants autògrafs com fóra necessari.

L’acte va comptar també amb la presència del president del 
club, Quico Catalán, que va destacar la distància respecte al 
camp com a principal valor de la nova penya. El president 

d’honor, Francisco Fenollosa, va ser l’encarregat de tallar la 
cinta inaugural, acompanyat d’altres membres de la directiva 
llevantinista com el director de Comunicació, Alberto Gil, i el 
de l’Àrea Social, Vicente Herrero.

La benedicció de les instal·lacions va anar a càrrec del retor 
Ángel Olivares, qui va recordar el seu passat a Orriols i, en la 
seua intervenció l’alcalde, Josep-Vicent Ferre, va rememorar 
els seus arbitratges a l’equip valencià. Una visita a la Plaça de 
Bous va completar la vetllada preparada per la penya grano-
ta Bekinyent que té a Damìà Vanyó com a president.

José M. Beneyto
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Associació de Familiars i amics 
de persones amb Alzheimer 
de Bocairent (AFAB)

L’Associació de Familiars i Amics de les persones amb Alzhei-
mer (AFAB) participa un any més en la confecció d’este llibre 
de festes amb el nostre tradicional escrit. Cada any us hem 
contat com ens van les coses, quins problemes tenim, com 
hem pensat en solucionar-los... en definitiva us contem com 
li va a aquesta entitat, una important entitat del poble de Bo-
cairent. 

Si fem un repàs als nostres escrits anteriors veiem que hem 
travessat per moments molt delicats que han fet perillar 
l’existència d’AFAB, però sempre hem pogut comptar amb 
tota la població que d’una forma o d’altra ha intentat fer que 
el desaparèixer no fóra una solució. Aquest any, també anem 
a contar-vos com van les coses per esta casa però de segur 
que el gustet que se us queda després de llegir-ho no és tan 
amarg com en altres ocasions. Esperem que us alegre tant 
com a nosaltres saber que aquest any les coses per ací no 
van del tot malament, i com sempre, vos agraïm les diferents 
formes en què manifesteu el vostre suport a AFAB. 

A la població de Bocairent, com a qualsevol altra, hi ha un 
elevat índex de persones malaltes d’Alzheimer o d’altre tipus 
de demència. Aquesta realitat és la trista veritat que vivim 
en l’actualitat arran del món. El principal objectiu que va fer 
nàixer l’AFAB a l’any 2001 va ser fer que aquesta realitat fóra 
un poc menys amarga per a les persones que la patien: els 
propis afectats i els seus familiars i/o cuidadors. Totes les per-

sones que d’una forma o altra han passat per l’AFAB durant 
estos anys han fet possible complir amb este objectiu, a tots 
vosaltres també gràcies. 

Aquest any hem vist reconeguda la nostra tasca al veure com, 
a poc a poc, totes les persones afectades per esta malaltia 
heu anant acudint a l’AFAB per a deixar-vos ajudar. El centre 
de dia, el servei d’ajuda a domicili, la fisioteràpia a domicili, el 
programa de transport i tallers de memòria han rebut aquest 
últim any moltes visites per tal de demanar ajuda. Per prime-
ra vegada estem aprofitant totes i cadascuna de les places 
que disposem. 

En un intent de seguir millorant l’atenció que vos donem, s’ha 
plantejat la millora d’un d’estos serveis, els tallers de memò-
ria.  Actualment, este programa s’ubica a la planta superior 
del centre de dia. Els usuaris d’este programa acudeixen dos 
dies per setmana, de 10.30h a 12.30h, per tal de rebre estimu-
lació cognitiva i física entre altres tipus de teràpies. 

Per limitacions d’espai i problemes d’accessibilitat no podem 
atendre a totes les persones interessades en el servei. Per 
aquesta raó està estudiant-se la possibilitat de traslladar este 
servei a una altra ubicació fora de l’edifici del centre de dia. 
Un espai més gran i més accessible que sens dubte proporci-
onarà una millor atenció a tots els interessats. 


