
José Miguel Castelló “Escala Zig-Zag”. 1r premi color en el concurs de fotografia Bocairent i el seu entorn 2014



actualitat local



228

ac
tu
ali
ta

t 
loc

al

Un any en imatges
Per José M. Beneyto Micó

Estudi sobre hàbits alimentaris a l’institut 
[febrer 2014]
Un total de 160 alumnes de l’institut van prendre part en l’en-
questa sobre hàbits alimentaris impulsada pel centre mateix, la 
Regidoria d’Esports i el centre de salut amb l’objectiu de prendre 
consciència de la importància d’alimentar-se bé i la seua influ-
ència en els resultats acadèmics”.

Presentació de “Las guerras de Elena” de 
Marta Querol [21.02.2014]
La finalista del premi Planeta del 2007, Marta Querol, va es-
tar a Bocairent el 21 de febrer per presentar la novel·la “Las 
guerras de Elena”, apareguda tan sols unes setmanes abans, 
en un acte organitzat per Festasa i presentat per Xavi Pascual.

Nous documents de l’Arxiu municipal 
restaurats [10.12.2013]
La directora-gerent de l’Institut valencià de conservació i de 
restauració de béns culturals (IVC+R), Carmen Pérez, i l’alcalde 
Josep-Vicent Ferre van presentar les actuacions realitzades per 
l’organisme depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport sobre setze documents de l’Arxiu municipal datats en-
tre els segles XIV i XVI gràcies a una inversió de 5.810 euros.

La serra de Mariola, parc natural del mes 
[febrer 2014]
La serra de Mariola va ser declarada “parc natural del mes” 
de la xarxa d’espais protegits de la Conselleria d’Infraestruc-
tures, Territori i Medi ambient durant febrer. La fita va com-
portar la realització de fins dotze activitats que van registrar 
una alta participació.

Inauguració del Museu d’oficis i de costums 
[30.03.2014]
No oblidar els arrels” perquè “portar a la memòria els orígens 
serveix per a pensar en el futur” és la premissa de la qual 
parteix el Museu d’oficis i de costums promogut per la Parrò-
quia de l’Assumpció de Nostra Senyora. L’espai, ubicat en les 
antigues cases dels vicaris dins de l’Abadia, obria les portes 
després de tres anys de treball realitzat per Festasa i està 
estructurat en quatre àrees temàtiques.
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Èxit de l’Arcà amb “Diàlegs de carmelites” 
[15.04.2014]
El grup de teatre l’Arcà va haver-hi de duplicar la representa-
ció de “Diàlegs de carmelites” per a Divendres sant després 
de l’èxit aconseguit Diumenge de rams amb la posada en es-
cena d’una obra de gran complexitat.

Reconeixement a l’alumnat de l’institut 
[30.05.2014]
La vintena d’alumnes de batxillerat de l’IES Bocairent que va 
participar l’abril del 2013 en una expedició educativa al camp 
de concentració nazi d’Auschwitz va rebre el diploma acredi-
tatiu de la mà d’Enrique de Villamor, de l’associació organit-
zadora. El centre repetirà l’experiència de nou l’abril del 2015 
amb altres 25 estudiants.

24 Diada musical de la Vall d’Albaida  
[24.05.2014]
La plaça de bous va esdevenir el centre de les bandes de 
música de la Vall d’Albaida amb la celebració de la diada co-
marcal que va reunir 36 formacions. L’Associació unió musical 
de Bocairent va comptar així amb una cita de gran rellevància 
en mig de la commemoració del seu 90 aniversari. A més de 
la cercavila i el concert del 24 de maig, la fita va comportar 
un ampli ventall d’activitats complementàries.

Presentació del cd del 20 aniversari de 
l’Aljub [30.05.2014
El grup de dolçainers i de tabalers l’Aljub va presentar el 30 
de maig el cd del 20 aniversari amb el record i el reconeixe-
ment al primer director de la formació, Joan Antoni Martínez. 
La interpretació de quatre de les tretze peces del recopilatori 
va acabar amb “El ball dels nanos” i amb la presència dels 
cabolos de sant Agustí a l’escenari.

Homenatge a les víctimes de l’incendi del 
1994 [01.06.2014]
Una excursió fins el Morro del porc promoguda per la Regido-
ria de Medi ambient i pel Centre excursionista amb motiu del 
Dia mundial del medi ambient va recordar les cinc víctimes 
de l’hidroavió Antonov estavellat durant les tasques d’extin-
ció de l’incendi del 1994.

Inauguració del museu municipal Antonio 
Ferri [31.05.2014]
Més de mig segle de trajectòria artística d’Antonio Ferri està 
exposada des del 31 de maig al museu municipal dedicat al 
reconegut pintor. La col·lecció donada per Ferri ocupa tres 
plantes de la coneguda com Casa dels pintors restaurada i 
condicionada per acollir les obres que repassen tots els seus 
registres com l’abstracte, el neoimpressionisme, el pop, el 
surrealisme o els quadres inspirats en el Quattrocento italià.
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Representació de “El miracle del toll blau” 
[08.06.2014]
Un total de quinze xiquets van acostar a Bocairent “El miracle 
del toll blau”, representat tradicionalment a València per la 
festivitat de sant Vicent Ferrer, amb text de Rafa Melià a partir 
d’una de les llegendes atribuïdes al sant.

Projecció de “Yo decido” [10.07.2014]
Bocairent va ser una de les 100 localitats de tot l’Estat on 
es va estrenar, el 10 de juliol, el documental “Yo decido: el 
tren de la libertad” del Col·lectiu de dones cineastes contra 
la reforma de la llei de l’avortament gràcies a Mésquedones.

Homenatge a Vicent Casanova, “Vite” 
[28.06.2014]
La presentació del llibre “Sorprendente Mariola” de Pepe So-
ler Carnicer, inspirat en la figura de Vicent Casanova, va servir 
com a marc per homenatjar un dels referents del treball ar-
queològic a Bocairent que va faltar el 26 de febrer.

Restauració de dos peirons de la Parròquia 
[22.07.2014]
Dos creus de terme del segle XIV i XVIII van tornar a ser col-
locades als seus emplaçaments originals a les ermites de 
sant Antoni Abat i del Sant Crist després de ser-hi restaura-
des pels tècnics de la fundació de la Comunitat Valenciana la 
Llum de les imatges.

Festes d’estiu dedicades a Joan Antoni 
Martínez [22 al 28 d’agost]
Un emotiu minut de silenci durant la primera nit de danses i 
l’estrena de la “Rapsòdia bocairentina” composada per Jaume 
Blai Santonja Espinós durant el concert del dia de sant Agus-
tí van ser els punts àlgids d’unes festes d’estiu dedicades a 
recordar “el dolçainer de Bocairent”. Les altres quatre nits de 
ball van comptar amb la participació d’alguns dels intèrprets 
més reconeguts del panorama valencià.

Finals de raspall per reinaugurar el carrer 
de la Pilota [12-13.07.2014]
Les finals de l’11 Campionat de raspall de primavera de la 
Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida van servir per 
presentar les millores efectuades en el trinquet local ubicat 
en el carrer d’Azorín, impulsades pel Club de pilota.
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Copa d’Espanya d’enduro per a xiquets 
[13.09.2014]
Nicogass va organitzar la segona cita de la temporada de la 
Copa d’Espanya d’enduro per a xiquets amb 23 participants. 
A l’endemà, el circuit va servir com a prova puntuable per als 
campionats territorials absoluts de la Comunitat Valenciana, 
de la Comunitat de Madrid i de Castella-la Manxa amb triomf 
per al pilot local Rubén Beneyto.

14,9 hectàrees calcinades junt a la Torreta 
de Mariola [10.09.2014]
Un incendi forestal va calcinar 14,9 hectàrees d’arbrat, fona-
mentalment pinar, al paratge de la Torreta de Mariola. La rà-
pida mobilització d’un ampli dispositiu de mitjans tècnics i de 
recursos humans, com els voluntaris del grup d’emergències 
de Mariola Verda, va permetre donar el foc per estabilitzat 
en tres hores.

Camí solidari de Víctor Cerdà [28.09.2014]
Víctor Cerdà va passar de nou pel nucli urbà dins del seu camí 
solidari per informar sobre les malalties estranyes després 
d’entrar-hi al terme municipal per l’Aixarc.

Trobada de bandes joves [05.10.2014]
Cinc formacions van acompanyar a la banda jove de l’Associ-
ació unió musical de Bocairent durant la trobada impulsada 
per la societat degana local en un nou acte inclòs en la com-
memoració del seu 90 aniversari.

Inauguració del museu Home de la manta 
[21.10.2014]
La secció d’ordissatge de l’antiga fàbrica de mantes Hijos de 
Eduardo Juan acull des del 21 d’octubre el museu Home de la 
manta, d’iniciativa privada, que persegueix recuperar el patri-
moni industrial i dinamitzar el turisme i el comerç de Bocai-
rent al mateix temps que permet als visitants comprendre la 
indústria tèxtil de la localitat.

Estació meteorològica d’AVAMET al 
càmping [28.09.2014]
Des del 28 de setembre es poden consultar en tot moment 
les condicions meteorològiques al càmping Les fonts de Ma-
riola gràcies a l’estació en xarxa instal·lada pels membres de 
l’associació valenciana d’aficionats a la meteorologia Josep 
Peinado (AVAMET).
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Presentació de l’obra pòstuma de Pilar 
Molina [25.10.2014]
Quan Pilar Molina va morir, tenia pràcticament enllestit un 
llibre sobre la figura d’Antonia Maymón, anarquista, mestra 
i naturista, de la primera meitat del segle XX. Sis anys més 
tard, l’associació Dones i Homes lliures de València amb la 
col·laboració de la professora M. Carmen Agulló Díaz va acon-
seguir publicar l’obra que va ser presentada a la localitat natal 
de Molina el 25 d’octubre.

1a Carrera de muntanya [26.10.2014]
El Club d’atletisme i el Centre excursionista van organitzar el 
26 d’octubre la primera carrera de muntanya de Bocairent inte-
grada en el circuit Xitxarra Trail. La prova va comptar amb 321 
participants que van recórrer un total de 23 quilòmetres per 
un itinerari que s’estenia per bona part del terme municipal.

7é Concurs gastronòmic [17.11.2014]
Els restaurants Juan XXIII de Benifaió en borreta i La Gruta del 
Cercle industrial d’Alcoi en la modalitat de carn de caça i de 
bolets van rebre els màxims guardons del 7é Concurs gastro-
nòmic Vila de Bocairent celebrat a l’hotel Ferrero. Els hostalers 
locals van organitzar un any més la iniciativa al mateix temps 
que elaboraren la minuta degustada pels convidats abans de 
conèixer el veredicte del jurat.

13 Concurs de pintura Joan de Joanes 
[02.11.2014]
Alberto Márquez Ruiz va conquerir el primer premi guardonat 
amb 1.000 euros del 13 Concurs de pintura Joan de Joanes 
celebrat el 2 de novembre. Fede Lopes Corcoles, M. Teresa 
Durá Sepulcre i Emilio Cárdenes van obtenir els tres accèssits 
dotats amb 350 euros cadascun gràcies al patrocini de Helio-
print, Inelbo i Creaciones Euromoda.

Trobada de penyes taurines de la Comunitat 
Valenciana [24-25.10.2014]
La Federació taurina valenciana va elegir Bocairent per cele-
brar la seua segona trobada de penyes. Durant el cap de set-
mana diverses activitats com un “encierro” infantil, una classe 
de toreig o una correguda de bous novells van comptar amb la 
participació d’aficionats procedents de tota l’autonomia.
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Protagonistes del 2014
Per José M. Beneyto Micó

SOCIETAT

Joseph Pérez, fill adoptiu de Bocairent, per conquerir el pre-
mi Príncep d’Astúries de ciències socials del 2014 i fer sonar per 
primera vegada el nom de la localitat en la gala de lliurament 
celebrada al Teatre Campoamor d’Oviedo.

Grup de danses Cardaors, per merèixer el premi 9 d’Oc-
tubre en l’àmbit col·lectiu.

Carmen Doménech Boscá, per ser distingida amb el 
premi Joan Baptista Basset a la trajectòria en el món associatiu 
atorgat pel casal Jaume I de la Vall d’Albaida.

Mari Cruz Pla, per aconseguir el primer premi de la Càtedra 
d’investigació i de desenvolupament aplicat en psicologia atorgat 
pel Col·legi oficial de psicòlegs de la Comunitat Valenciana

Carmen Boscà Silvestre i Ricardo Pascual Be-
neyto, per rebre l’homenatge de l’associació de jubilats durant 
la 25 Setmana sociocultural de la 3a edat.

Antonio Ferri, 
per ser guardonat amb 
el premi 9 d’Octubre 
en l’apartat individual.
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EDUCACIÓ

ESPORTS

Clara Blasco Cantó, María Amparo Molina Mo-
lina, Rocío Morales Solbes, Sara Risueño i Pau-
la Silvestre Vicedo, per merèixer els Premis als millors 
expedients acadèmics del curs 2013-2014 atorgats pel Consell 
escolar municipal. A més, les dues primeres van obtenir els premis 
extraordinaris al rendiment acadèmic d’educació primària del curs 
2013-2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

José Ramón Tormo López, pel reconeixement a la tra-
jectòria esportiva rebut dins de l’11 Festa de l’esport.

Vicent Puerto Luna, Jairo Vañó Reig, Raúl Castelló 
Molina, Ricard Pascual Gandia, Patri Gutiérrez Vice-
do i Àlex Vercher Sabaté, Eduard Blasco Juan, Emi-
lio Pardo Doménech, Miguel Juan Alcaraz, Toni San-
tos Silvestre, José Miguel Calatayud i Óscar Sanchis 
Mora, pels títols de millor esportista del 2014 dels seus clubs.

Hugo Silvestre Calabuig (1r cicle de Primària), Mi-
quel Beneyto Sanchis (2n cicle de Primària), Clara 
Blasco Cantó (3r cicle de Primària), Pablo Gisbert 
Beneito (1r cicle de Secundària) i Pilar Silvestre 
Vañó (adults), per conformar el palmarès del 6é Concurs 
de cal·ligrames així com Jana Beneito Molina (1r cicle 
de Secundària), Sara Risueño Cabanes (2n cicle de 
Secundària) i Abril Escobar Palma (Batxillerat), per 
conquerir el 2n Concurs de poemes objecte.

Celia Puerto per la mostra Corazas exposada a la sala Joan de 
Joanes del 9 al 18 de maig que formava part del seu projecte del 
final de carrera.

Alumnat del grup A de 4 anys, del CEIP Lluís Vives en 
el curs 2013-2014, amb la seua mestra Paqui Belda al capdavant 
per conquerir el premi Sambori de la Vall d’Albaida per l’obra “El 
xiquet i el conillet”.
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El diumenge 3 de novembre de 2013 es va celebrar el XIIé 
Concurs Nacional de Pintura “Joan de Joanes” organitzat pel 
M.I. Ajuntament de Bocairent i l’Associació d’Art-92 i que va 
comptar amb una nombrosa participación de pintors. L’ho-
tel l’Estació fou el lloc elegit per a fer les inscripcions dels 
participants on també es va celebrar el dinar. Les obres una 
vegada presentades a la Casa de Cultura Joan de Joanes, 
el jurat va atorgar el primer premi, dotat amb 1000 euros 
i patrocinat pel M.I. Ajuntament, a Alberto Márquez Ruiz.
Salvador Ribes Villalba va rebre el premi especial de 500 

euros atorgat pel Museu de Pintura Ràpida Magnú que 
també va donar una distinció especial a l’obra del pintor 
Abraham Pinto Mendoza.
Els pintors Miguel Sampedro, Ma. Teresa Durà Sepulcre i 
Paco Carpena van aconseguir els premis especials conce-
dits per les empreses: Helioprint, Inelbo i Creaciones Euro-
moda  dotats amb 300 euros cadascú.
L’accèsit de l’hotel l’Estació va recaure en Pablo Rodríguez. 
Els quadres premiats junt a catorze obres més formaren l’es-
posició que va estar oberta fins el 17 de noviembre de 2013.

Més de 100 jugadors infantils van participar el 7 de juny en 
el 1r Trofeu Vila de Bocairent de futbol 11 organitzat per 
la Regidoria d’Esports i pel CE Bocairent amb el patrocini 
de la Diputació de València. Junt al club amfitrió, van dis-
putar el campionat la Fundació esport base d’Ontinyent, el 
C. Xàtiva FB, La Cross Babel CF d’Alacant, l’Idella CF d’Elda 
i el Vila-real CF.

El primer equip infantil del conjunt groguet es va emportar 
el torneig després de guanyar tots els encontres i de de-
mostrar la seua superioritat tècnica i física. Entre els seus 
integrants, va destacar Sergi Ferrer, amb el dorsal número 
10, qui va rebre el títol de màxim golejador i de millor juga-
dor mentre que Jorge Orquín, de la FEBO, va ser guardonat 
com a millor porter.

12 Concurs de pintura Joan de Joanes Bocairent

El primer equip infantil del Vila-real CF guanya el 1r Trofeu Vila de Bocairent

1r Premi Ajuntament Bocairent: 
Alberto Márquez Ruiz

2º Premi Museu Pintura Rapida Magnú: 
Salvador Ribes Villalba

Accèsit Museu 
Pintura ràpida 
Magnú: 
Abraham Pinto 
Mendoza

Accèsit Hotel l’Estació: Pablo Rodríguez Premi Helioprint: 
Miguel Sampedro

Premi Inelbo S.A. Eiffage Energia: 
Ma. Teresa Durà Sepulcre

Premi Creaciones Euromoda:  
Paco Carpena Muñoz





L’oratge en imatges Per Blai Vanyó



238

l o
ra
tg

e

“La tarde del 27 de agosto, lo que era la acostumbrada  
tormenta de cada día, se convirtió en un impresionante re-
molino, formado en las estribaciones de la Mariola, que en 
su paso por una franja de unos tres kilómetros fue arran-
cando árboles y desgajando ramas en un espectáculo dan-
tesco. En el casco urbano, al que sólo rozó, hubo rotura de 
antenas, cristales y persianas. La zona más afectada fue  
la de Els Teulars donde desplomó un cobertizo y dejó sin 
tejas otras dependencias del tejar, aparte de arrancar pi-
nos y encinas de cuajo, que volaron ante la mirada atónita  

del personal, que tuvo que guarecerse en el mismo horno 
de cocción y así pudo salvarse. La piscina de la finca Casa 
de l’Horta fue succionada por el torbellino, dejándola ma-
terialmente sin agua, elevándola como en impresionante 
surtidor. Una furgoneta cargada de abono aparcada en un 
campo fue elevada y depositada a varios metros de distan-
cia. No hubo que lamentar desgracias personales y las gen-
tes de Bocairent se aferraron a la profecía de San Vicente  
Ferrer, que después de cinco siglos que las pronunciara el  
santo valenciano, siguen teniendo vigencia.” 

Fotos: Arxiu de Joaquín Blasco Pascual

En el programa de... 1977 

“Huracán sobre Bocairent” 


