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INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

L’AJUNTAMENT INFORMA

1) POBLACIÓ:
Nombre d’habitants a 01/01/2014: 4.538
 2.250 dones i 2.288 hòmens
Naixements exercici 2013: 39
Matrimonis eclesiàstics exercici 2013: 4
Matrimonis Alcalde exercici 2013:  6
Matrimonis Jutjat exercici 2013:  8
Defuncions exercici 2013: 40

2) RÈGIM DE SESSIONS 2014:
Plens:  6 ordinaris i 3 extraordinaris
Juntes de Govern Local:  19
Comissions preparatòries Ple:  8
Documents registrats 2013:  2.903 Entrades - 2.926 Eixides

3) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES:
Naus sense ús específic 0
Vivendes de nova planta 2
Rehabilitacions 6
Millores i reparacions 77
Línies Iberdrola, Telefònica, gas i aigua 9
Palissades 9
Arranjament i pintura façanes 20
Canvi cobertes 27
Enderrocaments 0
Condicionament locals 1
Basses, piscines 4
Urbanització 0
Legalitzacions 0
Coberts 1

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES 1.451.604,00 €

IMPOSTOS INDIRECTES 52.796,50 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS 317.484,56 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 794.209,79 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 34.950,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 10,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL --- €

ACTIUS FINANCERS --- €

PASSIUS FINANCERS --- €

TOTAL 2.651.054,85 €
Fotos: José M. Beneyto
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L’AJUNTAMENT INFORMA

PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2014
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA DE LA DESPESA:

DENOMINACIÓ TOTAL

Deute públic 205.404,00 €

Seguretat i Ordre Públic 225.230,00 €

Ordenació del Trànsit i de l’Estacionament 3.470,00 €

Protecció Civil 1.420,00 €

Urbanisme 175.927,50 €

Vivenda 3.010,00 €

Vies Públiques 171.080,00 €

Sanejament, Abastiment i Distribució Aigua 7.415,00 €

Recollida, Eliminació i Tractament de Residus 190.533,00 €

Enllumenat Públic 146.850,00 €

Parcs i Jardins 55.110,00 €

Protecció i Millora del Medi Ambient 7.920,00 €

Acció Social 137.384,76 €

Promoció Social 10.496,00 €

Accions Públiques relatives a la Salut 5.976,00 €

Educació Preescolar i Primària 126.726,00 €

Promoció Educativa 173.169,00 €

Serveis complementaris d’Educació 1.985,00 €

Biblioteques i Arxius 34.741,00 €

Promoció Cultural 82.315,00 €

Oci i Temps Lliure 36.410,00 €

Festes Populars i Festejos 100.360,00 €

Promoció i Foment de l’Esport 47.839,00 €

Instal·lacions Esportives 65.330,00 €

Comerç 16.405,00 €

Ordenació i Promoció Turística 50.451,44 €

Desenvolupament Empresarial 29.814,00 €

Societat de la Informació 400,00 €

Òrgans de Govern 45.754,00 €

Administració General 382.621,15 €

Participació Ciutadana 8.455,00 €

Imprevistos i Funcions No Classificades 9.310,00 €

Gestió del Sistema Tributari 77.350,00 €

Transferències a altres Entitats Locals 14.393,00 €

TOTAL 2.651.054,85 €
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REGIDORIA DE 

SERVEIS SOCIALS

Des dels Serveis Socials Municipals s’oferix una atenció 
polivalent dirigida a tota la població de Bocairent, amb 
la finalitat de millorar la convivència, la participació i la 
integració comunitària i fent més accessibles els recursos 
socials a tota la població. Intentem aconseguir un major 
benestar social, el foment de l’associacionisme i la partici-
pació ciutadana. 

Els Serveis Socials tracten de garantir a totes les persones, 
la prevenció, tractament i l’eliminació de qualsevol causa 
o situació de marginació o desigualtat social, tot mantenint 
la coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques 
i privades 

Amb esta finalitat portem a terme els diferents programes 
comunitaris:

PROGRAMA D’INFORMACIÓ, 
ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

Des del Departament de Serveis Socials vostè pot obtin-
dre informació, assessorament/orientació i gestionar els 
següents recursos: 

Tramitacions realitzades des de gener a octubre de 2014:

RECURSOS TERCERA EDAT I PENSIONISTES 

•	 Targetes	culturals	de	tercera	edat:	13
•	 Sol·licituds	Programa	Social	de	l’IMSERSO:	per	a	la	tem-

porada 2014-15 ho han sol·licitat 29 persones
•	 Sol·licituds	Programa	Vacances	Socials	de	la	G.V.:	12
•	 Programa	Termalisme	Social:	9
•	 Targeta	del	Major	:	1
•	 Abonament	social	telefònic	i	reclamacions:	3	
•	 Persones	beneficiàries	de	Teleassistència:	15	tramitaci-

ons fins a octubre encara que Diputació no les ha resolt 
encara. A Bocairent es beneficien d’este recurs, un total 
de 58 persones, ja que funciona els 365 dies de l’any i 
les 24 hores, i pot salvar una vida.

•	 Sol·licitud	d’Ajuda	per	a	Programes	de	Serveis	Socials	
Especialitzats, a nom de la U.D.P. de Bocairent. 

•	 Persones	beneficiàries	del	Programa	“MENJAR	A	CASA”:	
hi ha 10 persones majors que es beneficien d’este pro-
grama.

•	 Sol·licituds	del	Programa:	“No	estigues	sol	al	Nadal”	per	
a persones majors: el Nadal de l’any passat van gaudir 
d’este programa 4 persones majors de Bocairent. 
Servei d’atenció a la Dependència.

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

ces residencials per a la Residència de Bocairent. Totes 
les persones que ingressen a la Residència de Bocairent 
se’ls hi tramita la subvenció bé mitjançant plaça públi-
ca de Conselleria o bé per la Llei 39/2006 d’atenció a 
les persones en situació de Dependència. 

•	 Sol·licitud	“Bono-Residència”:	1
•	 Sol·licituds	d’auto	d’internaments	en	centres	residenci-

als: 4

Sol·licitud de PENSIONS NO CONTRIBUTIVES.
•	 Per	Jubilació:	4
•	 Per	Invalidesa:	5
•	 Comunicació	baixes	de	pensionistes	no	contributives:	2
•	 Comunicació	variació	situació	laboral:	3
•	 Comunicació	reducció	quantia	per	concessió	d’una	pen-

sió de viduïtat
•	 Ajuda	per	a	persones	que	viuen	de	lloguer	i	són	pensio-

nistes de pensions no contributives: 1

•	 Tramitacions diverses a l’I.N.S.S.: comunicació de bai-
xes de pensionistes, pensions de viduïtats, auxilis per 
defunció, complements per mínims, declaracions d’in-
gressos, certificats negatius de pensionistes, sol·licitud 
de prestacions acreditades i no rebudes, manteniment 
pensió viduïtat per càrregues familiars, sol·licituds SOVI 
per jubilació i invalidesa, declaració de manteniment 
de la Prestació en Favors de Familiars, declaració anual 
d’ingresos de la Prestació Familiar per fill a càrrec: 71

•	 Gestions	vàries	en	“habilitació	en	classes	passives”
•	 Sol·licitud	trimestral	al	Banc	d’Aliments	de	la	Creu	Roja	
•	 S’ha	col·laborat	mensualment	en	el	 repartiment	d’ali-

ments de la Creu Roja de Banyeres, amb una mitjana de 
41 famílies beneficiàries, així com s’ha coordinat amb 
el repartiment d’aliments de primera necessitat que du 
a terme Càrites de Bocairent. Com es comprova hi ha 
un augment considerable a causa de la crisi que estem 
patint i a la falta de treball.

RECURSOS EN RELACIÓ A LA FAMÍLIA: 

•	 Sol·licituds	i	renovació	títols	de:	
 Família Nombrosa: 8 - Títol Família Monoparental: 1
•	 Informes	socials	per	completar	sol·licituds	d’Acolliment	

Familiar: 2
•	 Informes	socials	sol·licitats	per	la	Secció	del	Menor	de	

la Conselleria de Benestar Social
•	 Prestacions	Familiars	per	fills	a	càrrec:	8
•	 Sol·licituds	de	certificats	negatius	del	I.R.P.F.:	21
Gestions a l’IVVSA:
•	 Sol·licituds	vivenda	pública	i	per	a	discapacitats:	6
•	 Ajuda	de	lloguer:	2
•	 Tresoreria,	informes	de	vida	laboral	:	11
•	 Seguiment	sòcio-familiar	de	menors:	3
•	 ‘Renta	Garantida	de	Ciutadania’:	11
•	 Seguiments	treballs	a	la	comunitat:	2
•	 Justificants	de	no	percebre	cap	tipus	de	prestació	des	

de Serveis Socials per tal de poder ser beneficiari de 
subvencions del SERVEF : 17

•	 Tramitació	d’ajudes	de	menjador	i	transport	escolar	per	
al curs 2014-2015

•	 Tramitació	 de	 la	 prestació	 dels	 Serveis	 d’Assessora-
ment Jurídic de mediació-intermediació i negociació 
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sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda ha-
bitual, del Conveni subscrit per la Diputació i el Col·legi 
d’Advocats: 2

•	 Informació	i	derivació	al	“Servei	Comarcal	de	Mediació”	
sobre temes diversos particulars

ESTRANGERIA:

•	 Tramitació	de	targetes	d’Assistència	Sanitària	per	a	per-
sones estrangeres i renovacions: 4

•	 Sol·licituds	 autorització	 residència	 temporal	 i	 perma-
nent: 3

•	 Informe	social	d’arrelament	social	per	a	l’obtenció	del	
permís de treball i residència: 2

•	 Informes de la vivenda a efectes de reagrupació familiar.

ÀREA DE LA DONA:

•	 Sol·licituds	per	a	derivar	al	Servei	d’Orientació	Jurídica	
gratuïta: 6

•	 Tramitacions	de	Teleassistència	Mòbil	per	a	dones	vícti-
mes de violència domèstica

•	 Sol·licitud	de	Renda	Activa	d’Inserció	per	a	víctimes	de	
violència de gènere i certificat acreditació violència de 
gènere

MINUSVALIDESES FÍSIQUES, PSÍQUIQUES I 
SENSORIALS 

•	 Sol·licituds	i	revisions	de	Reconeixements	de	minusva-
lideses: 33

•	 Sol·licituds	informe	mobilitat	reduïda:	7
•	 Targetes	 d’aparcament	 per	 a	 persones	 amb	mobilitat	

reduïda: 37 
•	 Sol·licitud	d’eliminació	de	barreres	arquitectòniques
•	 Pensions	no	contributives	per	invalidesa:	5
•	 TREVOL,	sol·licitud	d’admissió	al	projecte,	informes	so-

cials i reunió amb familiars: 5
•	 Sol·licitud	acreditació	targeta	personal	amb	minusvali-

desa: 7
•	 Sol·licitud	de	reintegre	de	despeses	en	centres	hospita-

laris i reemborsament de material ortoprotèsic: 8
•	 Sol·licitud	ingrés	en	centres	residencials	per	a	persones	

amb discapacitat i seguiments (CRIS ).

TREBALL SOCIAL PENITENCIARI

•	 Seguiment	de	llibertats	condicionals
•	 Informació,	tramitació	i	seguiment	de	treballs	en	bene-

fici de la comunitat 

ALTRES PROGRAMES DESENVOLUPATS: 

- Programa d’emergència social: Són ajudes econòmi-
ques dirigides a persones i/o famílies necessitades en 
conceptes de: necessitats bàsiques, emergència social, 
ajudes extraordinàries i desenvolupament personal de 
la tercera edat (pròtesis auditives).

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

- Servei d’Ajuda a Domicili: 21 casos atesos, la majoria 
d’ells són persones majors i dependents, que viuen so-
les o que la família no els pot cuidar adequadament, 
també s’atén a la família i infantesa. El servei oferix una 
sèrie de prestacions per afavorir l’estada dels nostres 
majors en les seues cases i amb les seues persones vol-
gudes. També es dóna suport a les famílies amb certs 
tipus de carències: econòmiques, de relació... mitjan-
çant una intervenció i seguiment preventiu. Amb l’in-
fantesa hem treballat el reforç escolar i la prevenció de 
l’absentisme. Es treballa també amb persones malaltes 
mentals tot donant suport en les tasques diàries. Des 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament seguim treballant 
pel benestar de tots els veïns i veïnes i des d’ací els fem 
partícips d’este servei que està a l’abast de tots els seus 
habitants i de les seues necessitats.

- Programa de convivència 
- Intervenció treball social conjuntament amb la psico-

pedagoga municipal 
- Atenció social a la Dona Maltractada: informació, asses-

sorament i orientació en relació a la situació de mal-
tracte cap a les dones. Derivació i coordinació amb el 
Servei	Jurídic	a	la	Dona,	amb	el	“Centre	Dona	24	hores”,	
INFODONA d’Ontinyent, Tramitació en Centres de Do-
nes i seguiment sòcio-familiar (tramitació de la Teleas-
sistència-mòbil). Des de l’Ajuntament apostem per una 
Política Integral de la Dona, que implique a totes les 
àrees de gestió, per això es contempla la prevenció de 
la desigualtat i la promoció social i cultural de la dona 
com a criteri bàsic d’actuació. 

- Programa d’Intervenció per a la Prevenció i inserció so-
cial. En este programa es tracta de proporcionar suport 
tècnic i serveis adequats a persones i grups considerats 
“d’alt	 risc”,	 que	 patisquen	marginació,	 tractar	 d’evitar	
l’agreujament de la seua inadaptació social, aïllament 
i deteriorament personal i/o social, tot potenciant la 
seua incorporació a grups solidaris i normalitzats.

- Tramitació del Reconeixement de la Dependència. (Llei 
39/2006 de 14 de desembre de Promoció de la Auto-
nomia personal i Atenció a les persones en situació de 
Dependència).

- Tramitacions de subvencions a la Conselleria de Benes-
tar Social i Diputació Provincial de València per a pro-
grames de Serveis Socials.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
•	 Coordinació	amb	la	XXV	Setmana	Sociocultural	de	Ju-

bilats i Pensionistes de Bocairent (del 20 al 26 d’octu-
bre ). S’hi realitzaren les següents activitats: finals de 
les competicions de jocs populars; dimarts 21 visita al 
Museu d’Antonio Ferri i Museu d’Oficis i Costums; dime-
cres 22 projecció d’audiovisuals de Bocarient a càrrec 
de l’Associació Fotogràfica de Bocairent; dia 24 actu-
ació de la Rondalla i de la Companyia de teatre dels 
pensionistes	“Amics	del	teatre”	que	interpretaren	“Rics	
Improvisats”,	i	al	finaitzar	la	rondalla	hi	hagué	un	sopar	
de baix braç; diumenge 26 es conclou la setmana amb 
missa pels difunts i dinar i homenatge als socis Carmen 
Boscà i Ricardo Pascual Beneyto.

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

•	 Dia	internacional	de	la	Dona	Treballadora.	Es	portaren		
a termini les següents activitats: del 3 al 7 de març ses-
sions esportives dirigides per les monitores d’esport de 
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Bocairent (Txi kung, pilates, gimnàstica...), taller de ri-
soteràpia, viatge cultural a València... entre altres. 

•	 Dia	internacional	per	a	l’eliminació	de	la	violència	con-
tra la dona.

•	 Activitats	de	prevenció	drogoaddicció:	es	treballa	per	a	
la prevenció i inserció comunitària sobre els factors de 
risc individual, familiar i socials, associats al consum de 
drogues.

•	 Realització	de	les	següents	xarrades	dins	del	Programa	
de Dona i Tercera Edat, de la Diputació Provincial de 
València: 
-	 “Exercicis	per	a	potenciar	i	cultivar	la	memòria”.
-	 “Hàbits	de	vida	saludables.	Nutrició	en	Majors”.
-	 “Ser	més	positiu	i	optimista.	Exercicis	pràctics	per	a	

fer-nos	respectar”.
-	 “L’alimentació	i	la	salut.	Riscos	de	la	moda”.

Al llarg de tot l’any s’han realitzat més de 80 visites domici-
liàries al municipi per a seguiments, tramitacions diverses 
de persones dependents que no tenen mobilitat, valora-
cions, altes de S.A.D. per a elaborar informes socials etc, 
així com reunions locals (SEAFI, Gabinet Psicopedagògic 
del CEIP LLuis Vives, C.A.P., I.E.S., coordinador esportiu, 
Centre Ocupacional, Residència, Càrites, Creu Roja, diver-
ses associacions locals...) així com reunions comarcals amb 
diferents entitats de serveis socials o altres àrees (TRE-
VOL, CRIS, UPC de la Mancomunitat, Serveis Socials d’al-
tres municipis, U.C.A. de Xàtiva, INFODONA, etc) i acompa-
nyaments a l’Oficina d’Estrangeria de València per tramitar 
residències legals i autoritzacions de treball.

Per segon any consecutiu, la Diputació Provincial de Valèn-
cia, organitza el Programa d’Ocupació Hotelera i Turisme 
Social. Consisteix en un paquet turístic de cinc dies en un 
hotel de la Província de València en règim de pensió com-
pleta per un cost de 106 euros. S’han tramitat més de 80 
places.

També	enguany	s’ha	dut	a	terme	a	Bocairent	el	“Programa 
Provincial d’Assistència Nutricional de Menors Escolarit-
zats en Educació Infantil i Primària”.	S’ha	tractat	d’un	ser-
vei de menjador per als mesos de juliol i agost gratuït que 
ha estat acompanyat de funcions educatives i socials.

Video-Fòrum: La Regidoria de Serveis Socials junt a la 
d’Esport ha portat a terme una vegada mensual la projec-
ció d’una pel·lícula i el seu posterior debat al Centre Socio-
Cultural dels Jubilats i Pensionistes. 

El 19 d’abril vam fer una eixida cultural a Mariola amb els 
usuaris del Taller Ocupacional i persones de la residència.

El 23 de maig els usuaris del CRIS, van fer una visita cul-
tural a Bocairent amb l’objectiu de fomentar la integració 
social i crear espais de socialització, tot donant-los suport 
en esta activitat la nostra regidoria.

El 10 de novembre, realització del Programa de la Diputa-
ció	de	València	“La Ruta de la Salut”,	mitjançant	les	proves	
d’audiometries a la població interessada. 

Està pendent de confirmar la data per participar en el Pro-
grama	de	la	Diputació	“Sona Valencia per als majors”.

SEAFI (Servei Especialitzat 
d’Atenció a la Família i la Infància)

Famílies ateses:
TRIMESTRE FAMÍLIES SESSIONS MENORS

4t trim. 2013 12 54 20

1r trim. 2014 10 47 23

2n trim. 2014 13 47 21

3r trim. 2014 9 34 14

ACTIVITATS PREVENTIVES

ESCOLA DE FAMÍLIES: La transició a l’adolescència

Sessions: 
- 24/10/13. Presentació i conceptes bàsics
- 14/11/13. Comunicació familiar
- 12/12/13. Autoestima. El canvi a l’ESO.
- 16/01/14. Adolescents i TICS.
- 20/01/14. Taller pràctic sobre TICS. El control parental.
- 23/01/14. Xarrada de la tècnic de la UPC de la Manco-

munitat de Municipis de la Vall d’Albaida, Loreto Belda, 
“Què	prenen	els	nostres	joves?	El	consum	de	drogues	a	
la	Vall	d’Albaida”.

- 20/02/14. Amor i relacions de parella. Prevenció de la 
violència de gènere en l’adolescència.

- 20/03/14. Educació sexual. La sexualitat en l’adolescèn-
cia.

- 10/04/14. Maltractament entre iguals. Acaçament i cibe-
racoso. Prevenció, detecció i mesures preventives.

-	 15/05/14.	Educació	en	valors.	Valors	i	antivalors.	Quina	
classe	de	persones	volem	educar?	Conclusions,	valoració	
i despedida.

S’inscriuen 14 persones, i acaben 9. L’activitat ha sigut molt 
ben valorada per les persones participants.

TALLER DE CRIANÇA 

En coordinació amb la comare del Centre de Salut, s’han 
impartit 4 sessions en el grup de criança, que inclou tant 
dones que assistixen a la preparació al part com el grup de 
lactància.

- 12/6/14. La maternitat com a experiència vital, emocio-
nal i social.

- 10/7/14. Desenvolupament emocional del bebé. Criança 
amb afecció.

-	 29/9/14.	Habilitats	socials	per	a	manejar	consells	no	de-
sitjats. L’estrés en la criança.

- 20/10/14. Co-responsabilitat en la criança.
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REGIDORIA 

D’EDUCACIÓ

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

GRUP ALUMNES
1-2 ANYS 8

1-3 ANYS 10

2-3 ANYS 19

TOTAL 37

Professorat : 1 mestra i 3 tècniques.

ESCOLA INFANTIL ‘ELSA’

GRUP ALUMNES
0-2 ANYS 8

2-3 ANYS 12

TOTAL 20

Professorat : 1 mestra, 1 tècnica i 1 auxiliar.

CEIP LLUÍS VIVES

GRUP ALUMNES
INF 3A 23
INF 3B 23
INF 3C 12
INF 4A 14
INF 4B 17
INF 5A 21
INF 5B 21
PRIM 1A 16
PRIM 1B 14
PRIM 2A 23
PRIM 2B 23
PRIM 2C 11
PRIM 3A 18
PRIM 3B 19
PRIM 4A 14
PRIM 4B 16
PRIM 5A 15
PRIM 5B 16
PRIM 6A 19
PRIM 6B 18

TOTAL 353

Professorat: 30

IES BOCAIRENT

GRUP ALUMNES
ESO 1r 44 

ESO 2n 30 

ESO 3r 36

ESO 4t 24

BAT 1r 20

BAT 2n 19

CFB 1r 10

PQPI	2n	 8

TOTAL 191

Professorat: 31

ESCOLA D’ADULTS ‘MANUEL SANTONJA’

CURS/TALLER ALUMNES
Cultura General 20

Graduat ESO 8

Valencià  10

Anglés 35

Tall i confecció 8

Informàtica 7

Pilates 50

Ioga 57

Txi-kung 17

Manualitats 10

Dibuix i pintura 10

Història	 6

TOTAL 238

Professorat: 
Contractats per l’Ajuntament: 2
Contractats per l’associació: 9
Conserge: 1
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- BàSQuET al Pavelló Municipal (totes les 
categories, en temporada regular)

- FUTBOL al Camp de Futbol Municipal 
(totes les categories, en temporada regu-
lar)

Jornades esportives
•	Bàsquet
•	Nits	de	raqueta
•	Futsal
•	 Futbol	al	rogle	4x4
•	Eixida	amb	bici	a	Dénia
•	Futbol	7
•	Tir	al	Plat	Fossa	Olímpica
•	Bàsquet	3x3
•	Marxa	nocturna	amb	bici
•	XII	Hores	de	Pesca
•	Tennis

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

•	Festa de l’Esport, 20 de setembre del 
2014

•	 I Carrera de muntanya Bocairent (circuit 
Xitxarra trail), 26 d’octubre

•	Escola esportiva d’estiu 2014, de 6 a 15 
anys. Total: 49 xiquets

- Concurs de Caça Menor
- Campionat de Raspall Sant Agustí a l’IES 

Bocairent
- Volta a Peu (puntua per al Circuit de Cur-

ses de la Vall d’Albaida)
- 3r Torneig Pàdel Sant Agustí (Club de 

Tennis)
- Cursa de la Dona
- Eixida Popular a Sant Antoni de Pàdua 

amb bicicleta
- Sant Silvestre Solidària
- Resistència Enduro de Bocairent
- 5a Matinal Motera
- VII Concentració de Vehicles Antics
- Campionat de l’Esportivitat de Futbol
- Col·laboració amb el Trofeu del Mig Any 

de la Junta de Festes de Sant Blai
- Col·laboració amb els diferents trofeus 

esportius del Barri de la Santa Creu
- Jocs Escolars de la Mancomunitat de Mu-

nicipis de la Vall d’Albaida
- Multiesport

REGIDORIA 

D’ESPORTS
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NATACIÓ

Aquest any han sigut 293 persones i a l’agost, a causa que 
teníem una persona en pràctiques, han sigut 46 més. Així 
la natació s’ha distribuït en diferents nivells:

A. Ensenyança a partir dels quatre anys. 95 xiquets/es.

B. Iniciació. 45 xiquets/es.

C. Perfeccionament. 26 xiquets/es.

D. Adults. 36 adults/es.

E. Entrenament. 38 adults/es.

F. Aquaeròbic. 45 adults/es.

G. Aquaeròbic - agost 30 adults/es 

PARTICIPANTS PER ACTIVITAT

El nombre de participants en les Jornades Esportives d’Es-
tiu ha estat de 1.372, a més de la gent que practica esport 

de manera regular al llarg de la temporada. En el quadre 
inferior es pot comprovar la seua evolució.

JORNADES ESPORTIVES
ANY 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PARTICIPANTS 310 293 268 270 248 269 268 310 335 293 315

NATACIÓ
ANY 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PARTICIPANTS 1.316 1.336 1.540 1.475 1.044 1.180  1.113 1.712 1.346 1.372 1.282

REGIDORIA DE 

JOVENTUT
Activitats que ha realitzat o va a realitzar la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Bocairent:

PROGRAMACIÓ DE NADAL:
- Tallers de manualitats al Bar de la Joventut (2 de gener 

del 2014).
- Competició de ping-pong al Bar de la Joventut (3 de 

gener del 2014).

PROGRAMACIÓ DE PASQUA:
- TALLERS DE MANUALITATS ALS BIBLIOPARCS (5 i 12 

d’abril del 2014) aquesta activitat és conjunta amb la 
Regidoria de Cultura i està inclosa dins de la programa-
ció:	“ABRIL,	MES	DE	LES	PARAuLES“.

- Jocs de taula al Bar de la Joventut (22 i el 23 d’abril del 
2014).

- JORNADA D’AUTOOCUPACIÓ (25 d’abril de 2014), 
aquesta activitat és conjunta amb la Regidoria de Pro-
moció Econòmica i l’Agent d’Orientació i Ocupació de 
l’Ajuntament de Bocairent (AODL).

PROGRAMACIÓ D’ESTIU:
-	 TALLER	“CuINA	PER	A	SOLTERS	I	SOLTERES”	(18	de	ju-

liol de 2014).
- Col·laboració en el viatge que organitzen els Júniors 

Sant Blai.
- Autobús Revetlla Alfafara (8 d’agost de 2014).
- Autobús: Te’n véns amb nosaltres al Meruts Festival 

2014?	(19	d’agost	de	2014),	aquesta	activitat	és	conjun-
ta amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alfa-
fara.

- Concert de Clara Andrés (13 de setembre de 2014), 
aquesta activitat és conjunta amb la Regidoria de Cul-
tura.

ALTRES ACTIVITATS:
- Autobús Carnestoltes a Pego (1 de març del 2014).
- Participació en la Setmana de la Dona:
	 •	Concurs	de	fotografia
	 •	Taller	de	Risoteràpia	(4	de	març	del	2014)	
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REGIDORIA DE 

CULTURA I 
MEDI AMBIENT

NOVEMBRE 2013
•	Mostra	 Internacional	de	Titelles.	 “SoloLeo”,	a	càrrec	de	

Falsaria de Indias
•	Setmana	de	 la	Ciència	de	 la	universitat	Politècnica	de	
València	-	Campus	d’Alcoi.	Conferència.	“Com funcionarà 
el cotxe del futur?”,	a	càrrec	de	Dr.	Salvador	Cardona	Na-
varrete

•	Lliurament	de	premis.	XII Concurs de Pintura Joan de Jo-
anes

•	Xarrada.	“L’agricultura ecològica: una alternativa a la crisi”, 
a càrrec de José Ferrándiz Barceló. Projecte Grossal

•	Curs	de	 fotografia.	 “Tractament d’imatges i revelatge”,	 a	
càrrec de José Antonio Bernat Bacete. Associació Foto-
gràfica Bocairent (AFB)

•	Xarrada.	“Escalada i muntanya”, a càrrec de Javier Martí-
nez Ángel. Centre Excursionista Bocairent

DESEMBRE 2013
•	Presentació	del	llibre.	“Las hijas del eclipse”,	a	càrrec	de	

Pedro Ortuño Ibáñez
•	Taula	redona.	“Trenta anys de la Llei d’Ús i Ensenyament 

del Valencià”,	a	càrrec	d’Adelaida	Ferre,	Maria	Viu,	Josep	
Vanyó i Vicent Satorres 

•	Curs	de	fotografia	nocturna.	“La llum de la nit”,	a	càrrec	
de Sergi Boix. Associació Fotogràfica Bocairent (AFB)

GENER 2014
•	Xarrada.	“La música de banda en la festa de Moros i Cris-

tians: aproximació a la història d’un gènere musical”, a 
càrrec de José Rafael Pascual Vilaplana. Associació Unió 
Musical de Bocairent

•	Conferència.	 “Vida després de la Vida”,	 a	 càrrec	de	 José	
Manuel Meseguer Clemente. Asociación Grupo Villena

-	 Xarrada:	 “LA	 DONA	 I	 LA	 SEuA	 REALITAT	 JuVENIL	 A	
PAuTE	 (EQuADOR)”	 A	 L’IES	 DE	 BOCAIRENT,	 activitat	
organitzada conjuntament amb el Fons Valencià per la 
Solidaritat.

- Taller de Doblatge (6 d’octubre del 2014).
-	 Activitats	per	al	25	de	novembre	“Dia	Internacional	de	

l’Eradicació	de	la	Violència	de	Gènere”.
-	 JOCS:	“L’ARC	DE	SANT	MARTÍ	DE	LES	CuLTuRES”	(28	de	

novembre 2014), aquesta activitat és conjunta amb la 
Regidoria de Cultura i està inclosa dins de la programa-
ció:	“c	minúscula:	cultura	per	a	infants”.

-	 Activitats	 per	 a	 l‘1	 de	 desembre	 “Dia	 Mundial	 de	 la	
Sida”.

- Autobús al Bou i Revetles d’Ontinyent.
- Viatge a Expo-Jove.

- Activitats per a totes les edats durant el Nadal (cursos de 
curta durada, jocs de taula, tallers de manualitats, etc).

ALTRES PROGRAMES:
- Servei d’assessorament mitjançant el desplaçament del 

tècnic de Joventut a l’IES (tots els dilluns en el temps 
d’esplai).

- Consolidació i manteniment de la pàgina web (www.
cijbocairent.es) i de les diferents xarxes socials.

- Assessorament personalitzat, informació i tramitació 
de documentació i carnets.

- Nou material d’oci per al Bar de la Joventut.
- Col·laboració amb centres educatius, altres CIJ’s i insti-

tucions juvenils.
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•	Exposició.	 “Models a Bocairent”	 d’Emili	
Morant i Pedro Carpena

FEBRER 2014
•	Exposició.	“Mariola en la memòria, histò-

ria i paisatge en blanc i negre”
•	Presentació	 del	 llibre.	 “Las guerras de 

Elena”,	 obra	 de	Marta	Querol,	 a	 càrrec	
de Xavi Pascual i Soler. Festasa

•	Xarrada:	“Per què puja el preu de la llum? 
Pagues el que val?”,	 a	 càrrec	 de	 Raül	
Carbonell (Mónsolar i membre de Som 
Energia). Col·lectiu L’Espigolà

MARÇ 2014
•	VI Concurs Literari de Cal·ligrames i II 

Concurs de Poemes Objecte
•	Xarrada.	“Com es fa un llibre?”,	a	càrrec	

de Maria Viu (Edicions Bromera)

ABRIL 2014
•	Exposició.	Mostra de primavera d’Art 92
•	Biblioparc. Espai de lectura i tallers infantils
•	Animació	 lectora.	Les aventures de Pinotxo, a càrrec de 

Bruixes Maduixes Contacontes 
•	Concert.	“T’estimo tant. Sonets de Shakespeare”,	a	càrrec	

de Rafa Xambó (veu i guitarra), Salva Vázquez (piano) i 
Matthieu Saglio (violoncel)

•	Mostra fotogràfica de les festes de Moros i Cristians 
2014, exposició de l’Associació Fotogràfica Bocairent

•	Teatre	infantil.	“InfanTICS”, a càrrec de Josep Enric Grau 
•	Teatre.	“Diàlegs de carmelites”,	a	càrrec	del	Grup	de	Teatre	

l’Arcà
•	VII Fira del Llibre

MAIG 2014
•	XXIV Diada Musical de la Vall d’Albaida
•	Exposició.	“Corazas”,	a	càrrec	de	Celia	Puerto
•	Presentació CD i concert. A càrrec del Grup de Xirimiters 

i Tabaleters l’Aljub
•	Xarrada.	“Geologia de la Mariola”,	a	càrrec	del	biòleg	Javi-

er Bellod Calabuig. Grup Paleontològic de Bocairent

JUNY 2014
•	Exposició.	“El temps i l’espai de Joan Roís de Corella”,	mos-

tra de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
•	Exposició	“Del verd al gris”,	de	Felipe	Vicente	Jurado	Re-

verte
•	Xarrada.	“La prevenció dels incendis a la serra de Mariola”,	

a càrrec de David Belda Miró (enginyer tècnic forestal)
•	Excursió	amb	motiu	del	Dia del Medi Ambient. Pujada al 

Morro del Porc per a retre homenatge a les víctimes de 
l’accident aeri de l’incendi del 1994

•	Tallers	infantils.	“Els incendis i el bosc”,	a	càrrec	de	Ven-
talls Naturals

•	Teatre.	“El miracle del toll Blau”,	a	càrrec	de	l’Associació	
de l’Altar del Carme de Sant Vicent Ferrer de València

•	Concert.	“Temazcal”,	a	càrrec	d’Adrián	García	Mesía
•	Curs.	Introducció a l’agricultura ecològica
•	Presentació	del	llibre.	“Totes les cançons parlen de tu”,	a	

càrrec de Xavi Sarrià. Col·lectiu L’Espigolà

JULIOL 2014
•	Nits musicals.	 “Nit	 de	 metall”,	 a	 càrrec	 del	 quintet	 de	
metall	de	l’Associació	unió	Musical	de	Bocairent.	“Nit	de	
saxo”,	 a	 càrrec	de	 Josep	Lluís	Galiana,	 “Nit	de	guitarra,	

baix	i	el	Grup	Jam	Vila”,	a	càrrec	de	la	Societat	Musical	
Vila	de	Bocairent	amb	Alfons	i	Jaume.	“Nit	de	guitarra”,	a	
càrrec de José Luis Ruiz del Puerto

•	Concerts	“Retrobem la nostra música”.	A	càrrec	de	la	Colla	
de Dolçainers i Tabaleters el Sogall, Pitabalet i el Grup 
de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub, i també a càrrec de 
l’Agrupació Coral de Bocairent

•	Curs	de	creativitat.	“Imaginació al poder”, a càrrec de Jor-
ge Ibáñez

AGOST 2014
•	Xarrades a la fresca.	“Si	tu	vols...	Pots.	una	aproximació	
al	món	del	voluntariat”,	a	càrrec	de	Luis	Mullor	Barber.	
“Com	 percebem	 els	 incendis	 forestals”,	 a	 càrrec	 d’Ana	
Tortosa	Molina.	“Les	societats	musicals	en	el	segle	XIX”,	
a	càrrec	d’Elvira	Asensi	Silvestre.	“Què	és,	com	es	fa	i	què	
conté	un	diccionari:	el	cas	del	DNV	i	altres	diccionaris”,	a	
càrrec de Cesáreo Calvo Rigual

•	Mostra d’estiu d’Art 92
•	Recreació històrica de la Guerra de Successió. Bocairent 

resisteix
•	Exposició	a	càrrec	de	l’Associació	Fotogràfica	Bocairent	

(AFB)

SETEMBRE 2014
•	Concert.	A	càrrec	de	la	cantautora	Clara Andrés
•	Concert d’intercanvi. A càrrec de la Unió Artístico Musi-

cal de Fontanars dels Alforins i la Societat Musical Vila 
de Bocairent

•	Cinema	mut	amb	música	en	directe.	Projecció	del	docu-
mental	 “Nanuk, El Esquimal”	 (1922)	 amb	 l’acompanya-
ment musical de Josep Lluís Galiana (saxofons) i Avelino 
Saavedra (percussió, objectes i pedals d’efectes)

•	Exposició.	“Els moriscos valencians”,	d’Edicions	Bromera

OCTUBRE 2014
•	Conferència.	“La societat valenciana i la tempesta perfec-

ta: de les causes a les solucions”,	a	càrrec	de	Josep	Vicent	
Boira Maiques (Universitat de València)

•	Excursió.	 Pujada	 a	 l’ermita	 de	 Santa	 Bàrbara	 i	 baixada	
per la cova de la Sarsa

•	Contacontes.	“Faules de Faula: faules de tots els temps”,	a	
càrrec de Llorenç

•	Espai de poesia. Lectura oberta de poemes. Cafeteria Esglai 
•	Taller	infantil.	“Jocs medievals”,	a	càrrec	d’Aire	Animació.
•	Taller.	“Una aproximació als balls valencians”,	a	càrrec	del	
Grup	de	Danses	“Cardaors”
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•	Gala dels premis 9 d’Octubre
•	Xocolatada. Per a les xiquetes i els xiquets
•	Passacarrer i lectura infantil. Cercavila amb el Grup de 

Xirimiters i Tabaleters l’Aljub i homenatge als escriptors 
valencians a càrrec de l’alumnat del CEIP Lluís Vives

•	 Inflables. Per a les xiquetes i els xiquets
•	Curs d’olivicultura ecològica
•	Presentació	del	llibre.	“Antonia Maymón. Anarquista, ma-

estra y naturista”, de Pilar Molina i Carmen Agulló
•	Teatre.	“Un país que no coneixia l’arc de Sant Martí”,	a	càr-

rec d’Espurna Animació

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Agència de Lectura Municipal

ESTADÍSTIQUES BIBLIOTECÀRIES
Període de l’1 d’octubre de 2013 al 30 de setembre de 2014

- Usuaris Internet: 447
 Ordinadors adaptats: 301
 Ordinadors convencionals: 146
- Consultes bibliotecàries: 904
- Usuaris Biblioteca: 5304
	 Homes:	1234
 Dones: 2331
 Xiquets: 789
 Xiquetes: 950
- Nombre total de préstecs: 4.511
 Valencià: 1.149
 Castellà: 3.323
 Anglès: 40
- Nous lectors: 48
- Nombre total de lectors: 1.944
- Adquisicions i donacions noves, ja catalogades: 245

RESUM D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Període de l’1 d’octubre del 2013 al 30 de setembre del 

2014

- VII FIRA DEL LLIBRE: Els dies 26 i 27 d’abril a la plaça de 
l’Ajuntament.

- BIBLIOPARC: Els dies 5 i 12 d’abril. Espai de lectura i ta-
llers infantils. Parc de la Derrota

- BIBLIOPISCINA: Durant el mes de juliol s’ha donat el ser-
vei de bibliopiscina.

- FACEBOOK: Per este mitjà la biblioteca promociona les 
seues activitats i dóna a conèixer les novetats bibliogrà-
fiques.

- ANIMACIÓ LECTORA:
•	Taller	 d’animació	 lectora:	 “Les	 aventures	 de	Pinotxo”	

a càrrec de Bruixes Maduixes Contacontes. Biblioteca 
Municipal. 11d’abril.

•	Taller	d’animació	lectora	“La	rata	Marieta”	a	càrrec	d’Al-
mudena Francés. Biblioteca Municipal. 2 de maig. 

•	Taller	d’animació	lectora	“Detectius	de	biblioteques”	a	
càrrec d’Almudena Francés. Biblioteca Municipal. 2 de 
maig. 

- GUIES DE LECTURA: Promoció dels llibres i lectura mit-
jançant diverses guies de lectura i en clau temàtica, al 
llarg de l’any.

- VISITES ESCOLARS: Durant el curs escolar 2013/2014 
han passat els alumnes d’infantil 5 anys, de 2n, 3r, 4t, 5é 
i	6é	de	primària	del	Col·legi	“Lluis	Vives”	i	els	de	4t	d’ESO	
de l’IES Bocairent

NOTÍCIES I NOVETATS

Préstec informatitzat: Des de gener de 2013, la biblioteca 
ha implantat la informatització del préstec. Un més dels 
avantatges d’estar integrats a la xarxa de lectura pública 
valenciana de la Conselleria de Cultura. Açò permet com-
provar l’estat dels préstecs des de ta casa, fer reserves de 
llibres i demanar exemplars d’altres biblioteques.

Carnets d’usuaris: Per tal de donar a conèixer a les perso-
nes que disposen de carnet, de tots els serveis que poden 
fer ús (inclosos descomptes en llibreries i teatres), des de 
la biblioteca es fa formació d’usuaris personalitzada.

 
Premi María Moliner: Amb data de 9 de desembre de 2013 

es va rebre el premi atorgat a l’Agència de Lectura Mu-
nicipal de Bocairent en la XV Campanya d’Animació Lec-
tora María Moliner, convocat pel Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports, la FEMP i la Fundació Coca-Cola, per 
ser un dels millors projectes d’animació lectora per a mu-
nicipis	de	menys	de	5.000	habitants.	Ha	consistit	amb	un	
lot de 180 llibres de novetats editorials infantils i juve-
nils, un ebook i la subscripció gratuïta durant un any a 4 
revistes culturals. A la convocatòria de 2014, de la qual 
encara no s’ha publicat la resolució, hem presentat un 
nou	projecte:	“Biblioteques	del	segle	XXI:	paradigmes	de	
la	solidaritat”.	
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REGIDORIA DE 

TURISME

CRONOLOGIA

OCTUBRE 2013:
- 19 i 20 d’octubre: VIII Fira de Comerç i 

Mercat Medieval la Farigola. 

NOVEMBRE 2013:
-	 De	l’1	al	17	de	novembre:	“Novembre	Bo-
letaire”	com	a	preludi	del	Concurs	de	Caça	
i Bolets. Un total de 8 establiments (Ca-
feteria	Esglai,	Bar	Sifó,	el	Ravalet	Bar,	Ho-
tel	Estació,	Hotel	l’àgora,	Cafeteria	Padel,	
Tasca-Cafeteria Rabet de Gat i Bar Terrat), 
van oferir una ruta de tapes de bolets. 

- 25 de novembre: VI Concurs Gastronòmic 
de Caça i Bolets realitzat a la carpa Maset 
Ferrero.

FEBRER 2014: 
- Mes del Parc Natural de la Serra Mariola.

Durant tot el mes es van realitzar dife-
rents activitats relacionades amb el parc. 
Des d’eixe mes, l’oficina de turisme té el 
distintiu de ser un punt col·laborador del 
parc.

- 7 de febrer: Encontre de cotxes minis. 

MARÇ 2014:
- 29-30 de març: realització del projecte 
turístic	“Mou-te	per	la	vall”.	Bocairent	va	
protagonitzar dos dies de jornades espor-
tives al pavelló d’esports municipal amb 
Zumba fitness i Kangoo power.

ABRIL 2014:
- 13 d’abril: Ruta Turística Entre Comarques 

amb col.laboració de la Mancomunitat 
de Municipis de la Vall d’Albaida, Ajunta-
ment de Bocairent i la Sària Turisme. Al 
finalitzar la ruta la Vinoteca Daniel Belda 
va oferir una degustació dels seus vins.

- 15 d’abril: Presentació de l’Associació Ser-
ra Mariola a l’empresariat turístic bocai-
rentí.

- Del 18 al 21d’abril: IV Fira de productes 
artesanals i gastronòmics amb denomi-
nació d’origen i la II Ruta de la tapa de 
Pasqua.

MAIG 2014:
- 18 de maig: La volta a la Mariola. Dins de 

la programació d’activitats de l’Associació 
dels Pobles de la Mariola, Bocairent va 
realitzar un recorregut turístic tot oferint 
als visitants els atractius més destacats 
de la localitat.
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Evolució del Museu Arqueològic Municipal Vicente Casanova 
des del 12 d’abril fins al 12 d’octubre de 2014

El Museu Arqueològic Municipal Vicente Casanova va rebre 
422 persones d’abril a octubre. En aquesta xifra, destaquen 
tant l’interés dels més menuts per veure la manera com 
hem evolucionat al llarg del temps, com els estrangers, 
doncs per a ells ací tot és tan diferent i desconegut. Una 
vegada realitzat el recorregut, l’opinió del visitant sol co-
incidir	 independentment	de	 la	 seua	edat:	 “Doncs no hem 
evolucionat tant, si ens parem a pensar…”.

Les noves responsables de l’espai s’han proposat seguir 
potenciant la tasca ja començada per totes les persones 
que van col·laborar, especialment Vicente Casanova, per 
a poder tenir tantíssima història de Bocairent resumida en 
unes vitrines que esdevenen com xicotetes finestres per 
les quals viatgem al passat. Així, fins ara han inventari-
at els fragments i les peces dipositades al magatzem que 
faltaven per comptabilitzar: més de 60 caixes amb restes, 
quasi	totes	del	Neolític	(per	cert,	Neolític	significa	“pedra	

nova”).	Per	desgràcia,	d’etapes	posteriors	com,	per	exem-
ple, l’època andalusí o medieval en les quals el poble ja 
existia com a tal, no hi ha quasi res; per això, des del museu 
fan una crida a tota la població per si disposen de mate-
rial i el volen dipositar a la col·lecció, que ho facen, per 
intentar mostrar tota l’evolució històrica del poble, el que 
convertiria el Museu Arqueològic Municipal Vicente Casa-
nova en un espai interessantíssim per a totes i per a tots, i 
especialment per al veïnat.

- 22 de maig: Vam rebre la visita d’un grup de periodistes 
mexicans per conèixer millor tant el patrimoni cultural 
com la gastronomia i els establiments hotelers.

- 31 de maig: Inauguració del Museu del Pintor Antonio 
Ferri, com a exposició permanent de les obres cedides 
per l’autor. En aquest espai els visitants poden trobar-se 
amb tots els registres, des de les trames i superfícies mo-
nocromàtiques de les seues obres abstractes fins als figu-
ratius	que	ens	retrotrauen	a	la	pintura	del	Quattrocento.

JUNY 2014
- Renovació del diploma de Municipi de Turisme Familiar, 

atorgat per l’associació d’empreses turístiques Aturfam
-	 28	de	juny:	Homenatge	pòstum	al	nostre	company	Vicent	
Casanova	“Vite”	per	 la	seua	dedicació	al	seu	poble	 i	al	
Museu Arqueològic Municipal. També es va presentar el 
llibre	 “Sorprendente	Mariola”	de	 José	Soler	on	un	dels	
protagonistes	és	el	mateix	“Vite”.

AGOST 2014
- 1 d’agost: Pool Party - music and food, sessió d’aquaerò-

bic i tapa oferida pel bar de la piscina, realitzada amb 
col·laboració de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida.

-	 3	d’agost:	XXI	Concurs	de	fotografia	“Bocairent	i	el	seu	
entorn”.	El	 jurat	estava	integrat	per:	En	Francisco	Grau,	
En Vicent Julia Vives, En Javier Cerdá Silvestre, En Vicent 
Ramón Pascual Giner i Na Noelia Vañó Sanchis.

- 21 d’agost: segona recreació històrica Bocairent Resisteix.
- 27 d’agost: dos bloguers italians portats pel Patronat 

Provincial de Turisme, van visitar el municipi i van poder 
conèixer en directe les tradicionals danses de Bocairent, 
el barri medieval i la gastronomia local.

- Durant tot el mes: Mossets de Plaer - Versió 4.0. Aquest 
any foren 10 els establiments participants a la quarta 
edició: Cafeteria les Coves, Cafeteria Vicentet, Bar Sol-
bes,	Cafeteria	Esglai,	Bar	Sifó,	Hotel	l’Estació,	Bar	El	Ter-
rat, Bar-Restaurant la Rotonda, Tasca-Cafeteria Rabet de 
Gat i el Ravalet Bar. Els tres mossets més votats van ser: 
“Rotondeta“	del	Bar-Restaurant	la	Rotonda;	“Ensaladilla	

amb	la	seua	tinta”	del	Bar	Sifó;	i	”Kebab	Casolà”	del	Bar	
el Terrat.

SETEMBRE 2014
- Un total de 6 touroperadors rusos van visitar Bocairent 

dins del programa concertat pel Patronat Provincial de 
Turisme per visitar les nostres terres.

FIRES DE TURISME

El municipi de Bocairent assisteix a nombroses fires du-
rant l’any tant en l’àmbit nacional com internacional, enca-
ra que algunes vegades sols ho fa de forma no presencial 
dins	l’estand	del	Patronat	Provincial	de	Turisme	“València	
Terra	i	Mar”	com:
- FITUR, a Madrid.
- WORLD TRAVEL MARKET, a Londres.
- SITC, a Barcelona.
-	 BEuRS,	a	utrecht	(Holanda).

De manera presencial, assistim a: 
- Fira de Tots Sants de Cocentaina. Del 31 d’octubre al 4 de 

novembre de 2013.
- Fira Gandia, del 25 al 28 de juliol 2014.
- Fira Interioritza’t València, del 16 al 18 maig 2014.
- Fira de Castalla, del 16 al 18 de maig de 2014.

ESTADÍSTIQUES

Durant el 2013 un total de 37.412 persones han passat per 
l’Oficina de Turisme.
El principal focus de visitants és nacional (91%) i prové de 
la Comunitat Valenciana, seguit per Madrid i Catalunya. 
Respecte al 9% internacional són els anglesos, francesos i 
alemanys els que més ens visiten.
Del flux de la demanda s’observa que els mesos amb més 
visites coincideixen en Pasqua, ponts, vacances d’estiu i la 
Fira de Comerç.

MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL ‘VICENTE CASANOVA’
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L’any 2014 fou intens per a la Regidoria de Cultura: a la 
continuïtat i consolidació de les iniciatives dutes a terme 
en els últims temps, s’hi sumà la posada en funcionament 
de quatre projectes nous: l’agenda local, repartida mensu-
alment en col·laboració amb els comerços ACIS i els esta-
bliments	de	 l’Associació	d’Hostaleria	 i	 Turisme	de	Bocai-
rent; la pàgina web www.culturabocairent.es; Abril, el mes 
de les paraules, i c minúscula: cultura per a infants. Així, a 
més d’un seguit d’activitats puntuals, l’Ajuntament orga-
nitzà sis programacions especials.

Abril, el mes de les paraules

Amb la xarrada «Com es fa un llibre?», a càrrec de Maria Viu 
(Edicions Bromera), el 29 de març començà la primera edi-
ció d’una proposta destinada a posar en valor la paraula en 
un sentit ampli. Des d’aleshores, sis cites més convocaren 
el públic de totes les edats al voltant de la paraula llegida, 
cantada, teatralitzada... D’aquesta manera, els matins del 
5 i 12 d’abril, el parc de la Derrota i el mirador de la ronda 
sud acolliren un Biblioparc, on els xiquets i les xiquetes 
gaudiren tant dels llibres com de diversos tallers. Els més 
menuts també foren els protagonistes de l’animació Les 
aventures de Pinotxo, celebrada l’11 d’abril a la Biblioteca 
Municipal, i del teatre InfanTICS, que es féu el dijous 24 
a l’Avenida. Un espai que també es convertí en l’escena-
ri de l’espectacle T’estimo tant. Sonets de Shakespeare (12 
d’abril), amb Rafa Xambó (veu i guitarra), Salva Vázquez 
(piano) i Matthieu Saglio (violoncel).

El punt i final el posà la VII Fira del Llibre, que reuní la 
gent a la plaça de l’Ajuntament el cap de setmana del 26 
i 27 d’abril. La inauguració serví per a fer entrega dels 
premis del VI Concurs de Cal·ligrames i del II Concurs de 
Poemes Objecte, convocats juntament amb el CEIP Lluís 
Vives i l’IES Bocairent. Durant l’horari d’obertura, a més de 
comprar exemplars en els nou estands participants, els 
assistents tingueren al seu abast exposicions, activitats 
infantils, presentacions de llibres i un sopar literari amb 
l’escriptor Francesc Bodí a la cafeteria Esglai. En la cloen-

da, l’alumnat de l’institut llegí poemes i, a continuació, se 
sortejà tant el xec per la compra de llibres durant la fira 
com el llibre electrònic per participar en Abril, el mes de les 
paraules.

Nits Musicals

Després de l’experiència del 2013, la música tornà al Bar-
ri Medieval els quatre divendres de juliol. Així, el públic 
gaudí d’unes vetllades que pretenien combinar el saber fer 
d’instrumentistes diferents amb l’encant de racons emble-
màtics del nucli històric. El 4 de juliol, s’escoltaren les me-
lodies del quintet de metall de l’Associació Unió Musical 
Bocairent, la formació encarregada d’organitzar el concert 
a la placeta de Sant Vicent. Al seu torn, el divendres dia 11, 
Josep Lluís Galiana portà el so del saxo fins al jardí del cos-
tat de l’ermita de la Mare de Déu d’Agost. El tercer concert 
(18 de juliol) estigué promogut per la Societat Musical Vila 
de Bocairent amb Alfons i Jaume, i feren sonar la guitarra, 
el baix i el grup Jam Vila. A l’últim, el 25 de juliol, la guitar-
ra de José Luis Ruiz del Puerto tancà les Nits Musicals del 
2014 al Pouet de Sant Vicent.

Xarrades a la Fresca

Del 12 al 15 d’agost, el Barri Medieval i, més concretament, 
la placeta de Sant Vicent es convertí de nou en l’escena-
ri d’una activitat municipal. En aquest cas, les Xarrades a 
la Fresca convocaren nombroses persones al voltant de 
temes relacionats amb disciplines tan heterogènies com 
l’acció social, l’enginyeria forestal, la història cultural o la 
filologia. Luis Mullor Barber fou el primer ponent, amb una 
intervenció titulada «Si tu vols… pots. Una aproximació al 
món del voluntariat». El segon dia fou el torn de la confe-
rència «Com percebem els incendis forestals», d’Ana Torto-
sa Molina. Al dia següent, Elvira Asensi Silvestre intervin-
gué per presentar «Les societats musicals en el segle XIX», 
amb el suport de l’Associació Unió Musical de Bocairent. 
La col·laboració, en aquest cas de l’Institut d’Estudis de la 

Un any de 
C ultura
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Vall d’Albaida, propicià l’última xarrada, pronunciada 
per	Cesáreo	Calvo	Rigual	i	dedicada	a	«Què	és,	com	
es fa i què conté un diccionari: el cas del DNV i altres 
diccionaris».

Concert de tancament de l’estiu

Des del 2013, les regidories de Cultura i Joventut pro-
gramen un concert per a acomiadar l’estiu, l’època 
què l’agenda cultural, festiva i d’oci s’intensifica. És, 
per això, que, el dissabte 13 de setembre del 2014, la 
veu i les melodies de Clara Andrés reuniren persones 
d’edats diferents a la placeta de Sant Vicent. El con-
cert serví perquè la jove cantautora d’Oliva presenta-
ra al públic bocairentí el seu últim disc, Entrelínies, les 
cançons del qual sonaren en companyia de les com-
posicions de treballs anteriors.

9 d’Octubre

Amb motiu del Dia del Poble Valencià, la Regidoria de 
Cultura coordinà una programació en què participaren 
altres departaments municipals i diverses associaci-
ons locals. El resultat fou prop d’una quinzena d’ac-
tivitats articulades al voltant de tres eixos: el com-
ponent lúdic, els actes d’homenatge i les iniciatives 
destinades al coneixement de la societat valenciana. 
Entre les primeres, les activitats de caràcter lúdic, cal 
destacar la pujada del Centre Excursionista Bocairent 
fins a Santa Bàrbara i l’Espai de Poesia de la cafete-
ria Esglai (4 d’octubre), el taller de balls valencians 
del	Grup	de	Danses	“Cardaors”	(5	d’octubre),	el	taller	
de doblatge de pel·lícules al valencià de la Regido-
ria de Joventut (6 d’octubre) o la partida de raspall (9 
d’octubre). A més, se celebraren nombroses activitats 
infantils entre el 4 i el 9 d’octubre: contacontes, jocs 
medievals, xocolatada, inflables, etc.

Quant	als	actes	d’homenatge,	el	dimecres	8	d’octubre,	
tingué lloc la gala d’entrega dels premis acadèmics i 
dels premis 9 d’Octubre: en el primer cas, les guardo-
nades foren Clara Blasco Cantó, María Amparo Molina 
Molina, Rocío Morales Solbes, Sara Risueño Cabanes i 
Paula Silvestre Vicedo, i en el segon cas, el reconeixe-
ment fou per a Antonio Ferri Martín i el Grup de Dan-
ses	 “Cardaors”.	 L’acte	 estigué	amenitzat	 per	Damián	
Molina Beneyto (piano) i Mª José Llobregat Vicedo i 
Alfredo Francés Galiana (dolçainers del Grup de Xirimiters 
i Tabaleters l’Aljub). Igualment, el matí del dia 9, l’alumnat 
del CEIP Lluís Vives homenatjà els escriptors valencians 
llegint fragments de Vicent Andrés Estellés, Enric Valor i 
Joanot Martorell. La lectura formà part del passacarrer a 
càrrec de L’Aljub i reuní el públic als parcs i jardins on prè-
viament s’havien instal·lat unes plaques dedicades a cada 
un dels literats esmentats.

A l’últim, la programació tingué propostes destinades a 
aprofundir en el coneixement de la societat valenciana, tant 
des de la perspectiva històrica com en relació amb el pre-
sent i futur col·lectius. En aquest sentit, cal assenyalar l’ex-
posició	“Els	moriscos	valencians”,	que	es	pogué	visitar	entre	
l’1 i el 12 d’octubre a la Sala Joan de Joanes. Allí mateix, 
se celebrà la conferència de Josep Vicent Boira (Universitat 
de València) «La societat valenciana i la tempesta perfecta: 

de les causes a les solucions», que el divendres 3 d’octubre 
donà el tret d’eixida a la programació del 9 d’Octubre.

c minúscula: cultura per a infants

L’any 2014 acabà amb la posada en marxa de la progra-
mació que la Regidoria de Cultura destina específicament 
als més menuts del poble. Amb l’objectiu d’acostar-los a 
disciplines com el teatre, el cinema, la música… i també a 
valors com la diversitat cultural, c minúscula convoca les 
xiquetes i els xiquets a activitats diferents l’últim diven-
dres de cada mes. Així, per exemple, en el cas de la passa-
da	tardor,	tingué	lloc	la	representació	de	l’obra	teatral	“un	
país	que	no	coneixia	l’arc	de	Sant	Martí”	(31	d’octubre)	i	el	
taller	de	la	Regidoria	de	Joventut	“L’arc	de	Sant	Martí	de	les	
cultures”	(28	de	novembre).


