
“Niebla castellana”, de Juan Miguel Beneyto, 2n premi color del concurs de fotografia local “Bocairent i el seu entorn”



associacions
 i entitats
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Col·lectiu 
l’Espigolà

Ja ha passat més d’un any des que els versos de Vicent An-
drés Estellés anunciaren el començament d’un nou propò-
sit al nostre poble. Aquell dia a la sala Joan de Joanes es 
féu una crida per a la participació en un nou projecte, amb 
el sòlid objectiu de dinamitzar més àmpliament el medi so-
ciocultural del nostre entorn. El caràcter obert i participa-
tiu del col·lectiu l’Espigolà ha permés continuar avançant 
amb el ferm objectiu d’aquell primer dia, que a més s’ha 
vist guarnit amb noves motivacions per a contribuir amb 
la seva consolidació.

Durant el passat any 2014 s’ha seguit amb l’aposta de re-
prendre la iniciativa de normalització lingüística “Cal dir”. 
La campanya té com a objectiu donar i recuperar l’ús d’al-
gunes paraules que han estat 
inutilitzades amb el pas del 
temps. Aquesta consta d’una 
sèrie de cartells que s’ubiquen 
a les institucions i comerços lo-
cals, amb la finalitat de donar-
li  la major visibilitat  possible. 
La proposta de normalització 
lingüística ha sigut duta a ter-
me al llarg del 2014 i amb la 
intenció de seguir durant el 
2015, ja que es pretén que siga 
una campanya dinàmica i enri-
quidora.

El passat dia 14 de febrer, es 
va organitzar per part de l’Es-
pigolà la xerrada “Som ener-
gia” a la sala Joan de Joanes. 
En aquest acte, Raül Carbonell 
(membre de Som Energia Va-
lència i Monsolar) exposà l’ac-
tualitat del model energètic a 
l’Estat espanyol i els reptes que 
aquest presenta. Seguidament intervingueren en la xerra-
da membres de SENEO COOP.V. i Fenie Energía que exposa-
ren alternatives al model energètic convencional. Per últim 
s’obrí un torn de preguntes, on s’inicià un interessant debat 
on participaren tant els assistents a l’acte com els ponents.

A la fira del llibre del 2014, des del col·lectiu es va or-
ganitzar junt els actes programats per l’Ajuntament de 
Bocairent la presentació del llibre “El viatge que arriba”. 
Aquest va ser presentat pel seu autor Lluc Avellan, on nar-
ra les impressions en primera persona d’un viatge realitzat 
per Bolívia i Perú.

Durant el període juny-agost tinguérem l’oportunitat d’or-
ganitzar tres edicions del “Mercat de segona mà”. Aquesta 
iniciativa va nàixer amb la necessitat de mostrar la quanti-
tat de beneficis, tant socials com mediambientals que ens 

aporta aquest tipus de comerç. Valors com reciclar i reuti-
litzar els objectes per a donar-los una segona vida abans 
de llençar-los al fem, i així, ser més respectuosos amb el 
medi ambient. També relacionar-se i socialitzar-se amb al-
tres persones. I per últim, obtenir un xicotet benefici eco-
nòmic que ens pot ajudar en el nostre dia a dia.

El 20 de juny es va organitzar la festa del 1r aniversari de 
l’Espigolà. Aquesta va tindre lloc a la placeta la Presó i 
compta amb una gran afluència, l’acte començà a les 20:00 
h amb la presentació de la novel·la “Totes les cançons par-
len de tu” a càrrec del seu autor  Xavi  Sarrià. Una vega-
da finalitzat el sopar popular gaudirem de l’actuació del 
grup Pelandruska que presentà el seu darrer disc “Bodes, 

batejos i circumscicions”, per a finalitzar la vetllada comp-
tarem amb la selecció musical de la Faraona Folk-Set.

Per últim, l’Espigolà va participar com a membre de l’As-
semblea dels Pobles de la Mariola amb l’organització de 
l’Aplec de la Mariola. Aquest any, tot seguint amb el caràc-
ter itinerant de l’Aplec, li tocà el torn al poble de Banyeres 
de Mariola. Com cada any l’Aplec compta amb un caràcter 
reivindicatiu i comú amb les poblacions de la Mariola, en 
aquest cas el tema fou “Futur del patrimoni arquitectònic 
industrial”. Com s’explicà des de l’Assemblea “Volem desta-
car el valor de l’arquitectura per a la indústria de principis del 
segle XX que hi ha a Banyeres i a altres pobles de la nostra 
serra” i també “obrir el debat de les iniciatives que busquen la 
seua recuperació i conservació”.
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Més que Dones
... persones

Aquest any ha estat un any intens pel que fa a activitats, 
principalment reivindicatives, realitzades per la nostra 
associació. Però aquesta activitat finalment s’ha vist re-
compensada amb la retirada de la proposta de reforma de 
la legislació en matèria d’avortament. L’anomenada “llei 
Gallardón” finalment no veurà la llum a causa de la for-
ta oposició que ha aixecat en molts àmbits, fins i tot dins 
del seu partit. Totes les associacions feministes de l’Estat i 
una bona representació d’altres països, hem estat lluitant 
perquè no es modificara la legislació actual, una legislació 
que respecta la decisió última de la dona, i que, d’haver-
se canviat, ens faria recular 30 anys enrere en matèria de 
drets humans.

A finals de l’any passat Més que Dones va preparar els ac-
tes del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Erradicació 
de la Violència contra les Dones. Per combatre aquesta 
xacra que sovint vegem reflectida en terribles titulars als 
mitjans de comunicació, l’associació va començar a pintar 
al setembre un mural de llaços violeta, un per cada dona 
assassinada per aquesta causa. Al novembre, malaurada-
ment, haguérem de pintar-ne uns quants més. A més, fé-
rem una roda d’homes i dones a la plaça de l’Ajuntament, 
on llegírem un manifest, i una excursió a l’ermita del Sant 
Crist, on desplegàrem un enorme llaç violeta.

Al desembre, es presentà el llibre “En defensa d’Afrodita”, 
a la cafeteria l’Esglai, on el seu autor, Na Pai, va exposar 
la necessitat de superar la cultura de la monogàmia en les 
relacions de parella actuals. Dins el mes de desembre, i amb 
les festes nadalenques ben a prop, elaboràrem uns cartells 
per a la compra responsable de joguets no sexistes, basant-
se en un decàleg de propostes de l’Institut de la Dona de la 
Junta d’Andalusia, un dels més actius en aquest àmbit.

Per al Dia Internacional de la Dona l’associació va treba-
llar en un interessant programa d’activitats que va comen-
çar amb la xarrada “Mamà, de gran vull ser puta”, a càrrec 
d’Alícia Moragues, responsable de l’àrea antipatriarcal de 
la Coordinadora Obrera Sindical. Aquesta presentació va 

aixecar algunes suspicàcies, potser pel títol tan directe, 
però la presentació d’Alícia va ser totalment clarificadora, 
on va desmitificar els suposats “beneficis” que suposaria 
la legalització de la prostitució, i va apostar per la seua 
abolició. Tot açò, abans de saber que per al càlcul de l’IPC 
espanyol es van utilitzar els beneficis econòmics obtinguts 
amb el negoci de la prostitució i la droga. El divendres 7 
de març, al maset de Granaders, organitzàrem una jorna-
da per a tots els públics. Per la vesprada, contacontes, a 
càrrec de Miguel Angel Montilla, i després sopar baix braç 
per acabar amb un animat concert del grup de Castalla, 
Pellikana. També vam organitzar una marxa pel barranc 
de la Fos, fins el Coll de la Dona, i tornada cap al poble. I 
per concloure els actes, vam tornar a projectar l’excel·lent 
documental “Las Maestras de la República”, que acabava 
de ser guardonat amb el Goya al millor llargmetratge do-
cumental.

El 10 de juliol es va fer una estrena simultània a nombroses 
ciutats, inclosa Bocairent, del documental “El Tren de la 
Libertad”, al qual l’associació va fer una xicoteta aportació 
econòmica a través del micromecenatge. El documental 
mostra tot el moviment reivindicatiu que es va generar, 
arran de l’intent de reforma de la llei d’avortament, no no-
més a l’Estat espanyol sinó a ciutats com París, Brusel·les o 
Londres. Un documental que recull la feina de les associa-
cions feministes i que ha vist el seu fruit amb la retirada de 
la proposta legislativa. La projecció es va fer a la cafeteria 
Rabet de Gat, a la qual va seguir un interessant sopar-ter-
túlia. Com a cloenda de cicle al juliol férem el nostre sopar 
de sòcies i socis, el sopar de bruixes, on atorgàrem el premi 
‘Granera’ a l’associació “Las Comadres”, impulsores de El 
Tren de la Libertad, i el premi ‘Berruga’ a l’eurodiputat 
Arias Cañete per les seues declaracions masclistes.

Més que Dones, com a membre del Consell Municipal de 
Cultura, va presentar la candidatura del grup de danses 
Cardaors per al premi col·lectiu 9 d’Octubre, candidatura 
que va resultar guanyadora. Per a la gala de lliurament 
dels premis vam elaborar un audiovisual amb la història i 
trajectòria del grup que amb la seua tasca, ha recuperat i 
ha difós la indumentària, la música i els balls més nostres.

A més, l’associació ha estat present en algunes fires d’asso-
ciacions i entitats com el II Aplec de la Mariola, la Fira de 
Comerç de Bocairent, el festival Diània i la fira d’associa-
cionisme de la Vall d’Albaida.
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Relació d’activitats i celebracions 

Associació de Jubilats i 
Pensionistes Sant Blai

En febrer, amb motiu de Sant Valentí, ce-
lebràrem un dinar.

El 12 de març anàrem de viatge a Caste-
lló, on passàrem un agradable dia.

El 21 d’abril vam rebre la visita dels jubi-
lats de Els Poblets, i els acompanyàrem i 
ensenyàrem tots els monuments que té 
el nostre Bocairent. Celebràrem un dinar 
de germanor i quedaren molt contents 
d’aquesta visita i ens convidaren a que 
visitàrem el seu poble.

Al mes d’agost, el dia 18 i amb motiu de 
les dansetes que es feien davant de la 
nostra llar, celebràrem un berenar-sopar, 
amb un gran nombre d’associats (tothom 
qui va voler).

El 16 de setembre viatjàrem a Casas 
Ibáñez, on vam dinar i després ens tras-
lladàrem a Albacete per visitar la Fira.

Al mes d’octubre i seguint el costum, 
aquesta associació va celebrar la XXV 
Setmana Sociocultural, amb jocs, viatges 
i dinars, i acabàrem amb el dinar d’ho-
menatge al major. Aquest any els home-
natjats van ser: Carmen Boscà Silvestre i 
Ricardo Pascual Beneyto.

Com es pot comprovar la crisi no impe-
deix que aquesta Junta Directiva conti-
nue treballant organitzant tota classe 
d’actes per al gaudi de la gent gran de 
Bocairent.

Vicente Vicedo Ferre
El president
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Associació d’Ames de Casa 
Tyrius

La Asociación Amas de Casa Bocairent, es una asociación 
didáctica y amena, en la que todos los años iniciamos el 
curso con alegría entusiasmo y ganas de participar en todo 
lo que nos sea posible.

Iniciamos el curso 2013-2104 con la asamblea informativa 
de las actividades de formación, culturales, festivas y de 
oció, también informamos del estado de las cuentas de la 
asociación. Los cursos son impartidos por asociadas que 
a su vez son profesoras, cursos de manualidades (como 
ganchillo, bolillos, pintura en tela y al óleo, cadeneta, pat-
chwork...) informática, pilates, gimnasia y cultura general.

Durante el curso también se realizan charlas, con muy bue-
na participación de las asociadas, varios días a la semana 
un grupo de asociadas realiza un curso de natación en la 
piscina cubierta de Ontinyent.

Entre las actividades de la asociación hay que añadir nues-
tra participación en todas las celebraciones que se requiere 
nuestra presencia, en unas aportamos material y colabora-
mos organizando el evento como Panellet de la Parroquia, 
Cena del hambre, Encuentro Sor Piedad de la Cruz, cena 
final de curso de la Parroquia, en otras como el día de San-
ta Rita, Carrera Solidaria, Mostra d’Artesania i tradicions, 
colaboramos preparando chocolate y buñuelos lo recauda-
do va destinado a entidades locales, como AFAB, Caritas, 
Parroquia... también colaboramos con entidades de fuera 
de la localidad, como la Casa Cuna de Valencia, Centro de 
acogida San Francisco de Gandia y la Cruz Roja recaudando 
donativos y vendiendo lotería de Navidad y sorteo del Oro. 
Para nosotras es una satisfacción colaborar en todo lo que 
podamos.

Durante el curso realizamos varios viajes culturales como 
las Rutas Medioambientales en autobús, patrocinadas por 
la Diputación de Valencia “València, Terra y Mar“, en las 
que visitamos Andilla y Cortes de Pallás, el mes de mayo 
se realizó un viaje a Sevilla y Cádiz.

Durante la Semana Navideña, realizamos una visita a la 
Residencia de Ancianos, cantamos villancicos y ofrecemos 
un regalo a los residentes, también realizamos varios ta-
lleres de manualidades navideñas y centros navideños, 
este año incluimos una caminata por la mañana al Mas de 
l’Alboret, finalizamos la Semana Navideña con la tradicio-
nal merienda para las asociadas y el sorteo de centros y 
cestas navideñas.

Para finalizar el curso celebramos la Semana Cultural y la 
exposición de los trabajos realizados durante el curso. En 
la Semana Cultural, se realizaron talleres de decorar ga-
lletas y Cake Pops, un viaje a Benigánim, la caminata a La 
Mitja Llegua y merienda, la misa en Acción de Gracias y por 
las asociadas difuntas y la cena en el hotel L’Estació con 
música y baile.

Por segundo año consecutivo el 18 de agosto se celebra-
ron les dansetes en la calle Santa Águeda y la asociación 
volvió a organizar una cena al ser les dansetes delante de 
la asociación.

Durante todo el curso participamos en reuniones, charlas 
y actividades de la asociación Tyrius de la provincia de Va-
lencia. Por ultimo agradecer a las asociadas su participa-
ción en las actividades. También agradecer a la “Associació 
de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai“ el ofrecernos 
esta página para informar de las actividades de la Asocia-
ción. BONES FESTES I VITOL AL PATRÓ SANT BLAI
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Ràdio Bocairent 
107.4 FM

De nou estem en festes, i la música sona als nostres car-
rers, les mantes acompanyen als bocairentins i bocairenti-
nes, és sense dubte el tret d’eixida a la festa.

Tot fent un repàs del passat any, recordem el principi de la 
temporada 2013-14 quan des de “Ràdio 9” s’obria un nou 
projecte de col·laboració amb emissores locals de la comu-
nitat, contaven amb nosaltres per a informar els caps de 
setmana a través de les seues sintonies tot allò que succe-
ïa a Bocairent. “La gran emissió” era el programa que ens 
deixava lloc als més menuts. Un programa que dirigien les 
grans veus de Sergio Olcina i Jordi Cabezas, però com tots 
ja sabem en aquests moments, les col·laboracions finalit-
zaren el dia que els nostres televisors quedaren fosos en 
negre i les ràdios en silenci. Tota RTVV havia desaparegut 
dels nostres ulls i les nostres orelles, després de 24 anys 
on molts em crescut amb els seus dibuixos, altres em co-
negut el valencià a través d’ells. A Ràdio Bocairent, férem 
de repetidor d’aquelles últimes hores d’emissió de la nos-
tra televisió valenciana, i de fet l’equip d’informatius ens va 
agrair en directe que els portàrem als racons on no hi havia 
televisió. Esperem que en un futur no molt llunyà puguem 
gaudir de nou d’una televisió pública i de qualitat.

El vint-i-quatre de desembre com és habitual, realitzà-
rem el programa especial de la Nit de Nadal de la mà de 
Jairo Molina i  José  Ricardo  Agulló que ens acompanyava 
via “Skype” en aquest dia tan assenyalat. Els més menuts 
venien a compartir les nadales per a tot Bocairent i els 
voltants. Gràcies a “ACIS” i “Manualitats Maria” poguérem 
agrair als xiquets i pares acompanyants la seva participa-
ció, amb una bosseta de llepolies.

A l’apropar-se les Festes de Moros i Cristians un any més 
preparàvem la televisió de Bocairent en directe a internet, 
per als dies més importants de la festa, després de la gran 
acollida que tingué el primer any. Aquesta vegada amb una 
nova plana web molt més senzilla i fàcil per a interactuar 
amb els espectadors que es localitzaven a diferents parts 
del món com per exemple prop de nosaltres: Alcoi, Gandia, 
Ontinyent. Altres des de: Tarragona, Madrid, Sant Vicent 
del Raspeig, la Vila Joiosa, Segòvia, Eivissa, Barcelona. I un 
poc més lluny, com Anglaterra, Alemanya, Hongria, Flori-
da, Argentina etc. Tot açò no haguera pogut ser possible 
sense la iniciativa i col·laboració de l’empresa local  Wi-
fibytes que ens va proporcionar la connexió d’internet per 
a poder arribar tan lluny i de l’Ajuntament de Bocairent que 
ens cedeix les instal·lacions de la Casa de la Joventut per a 
poder funcionar dia rere dia.

Aquest any no volem faltar a la cita d’acompanyar a tots 
els bocairentins i bocairentines que no poden estar en 
aquests dies tan assenyalats, per a tot fester i veí de la lo-
calitat. És per això que al nostre web www.radiobocairent.
com, tornarà a estar disponible la televisió de Bocairent 
per a poder veure les festes com a casa a més de la ràdio 
on-line i la 107.4 FM.

Sense deixar de banda el nostre web, punt de referència 
de la informació local, en tant que és un apartat de la xar-
xa dedicat a tota la informació relacionada amb Bocairent 
i comarca, des de l’equip de Ràdio Bocairent fem l’esforç 
de  mantenir  el lloc actualitzat i amb informació recent-
ment obtinguda de diferents fonts de notícies com:  vi-
laweb.cat, comarcalia.info, entre els més destacats. També 
Javier la Peña des de Taller de Ràdio ens porta setmanal-
ment l’agenda i actualitat de totes les parts de la Vall d’Al-
baida. A més comptem amb les xarxes socials que són im-
mediatament actualitzades quan apareix una nova notícia 
al web. És per això, que recomanem la visita freqüent per 
a estar informats de tot allò que succeïx a Bocairent. www.
radiobocairent.com

La ràdio està activa no només en dates especials, sinó 
que està present les 24h del dia tant a la freqüència mo-
dulada com a la xarxa. En tant que ha d’estar en funciona-
ment tantes hores requereix d’una gran selecció musical, 
actualitzada freqüentment d’acord amb les novetats musi-
cals que marquen tendència en la majoria d’estils. Un tasca 
gens fàcil, ja que volem arribar als gustos de tots els radio-
oients. A més comptem amb una gran i variada programa-
ció de col·laboradors tant locals com L’hora del Hardcore 
amb Pablo Domènech i l’equip de Camins d’Esperança amb 
Mª Jose Soriano i Xesco Vañó, a més de totes les parts del 
país que desinteressadament fan arribar els seus progra-
mes per a compartir-los amb tots vosaltres. Programes de 
tots els estils musicals que o bé podeu conèixer escoltant-
nos o bé visitant la nostra pàgina web per a consultar-ne 
les seues hores d’emissió.

Finalment sols ens queda agrair la confiança dipositada 
any rere any amb nosaltres, i sobretot per deixar-nos ser 
“La ràdio del poble”

Molt bones festes i ens escoltem pròximament.

L’equip de Ràdio Bocairent
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Associació Fotogràfica 
Bocairent (AFB)

Relació d’activitats de l’AFB  2013-14

- Taller de fotografia a l’IES BOCAIRENT els dies 19 i 20 de 
desembre del 2013.

- Exposició Moros i Cristians.
- Reportatge i audiovisual dels alumnes del Taller Ocupa-

cional. S’ha fet una exposició a la sala Joan de Joanes, 
dels alumnes i dels treballs que realitzen al Taller Ocu-
pacional.

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

- Col·laboració de l’AFB en la fira de turisme FITUR
- Col·laboració amb la Junta de Festes mitjançant l’aporta-

ció de fotos per al programa i participant activament al 
2n concurs de fotografia de Moros i Cristians.

- Col·laboració activa en el Facebook i Flickr tot aportant 
diariament fotos

- Exposició de Sant Agustí a la sala dels baixos de l’Ajun-
tament.

- Participació en la setmana sociocultural de l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes de Bocairent amb una projecció 
audiovisual de fotos de Bocairent i el seu entorn (22-10-
2014)

Eixides:
Com és norma habitual tots els diumenge de bon de matí 
fem una eixida per a fotografiar moments de Bocairent 
i el seu entorn, adaptant-la a les condicions de llum i a 
l’aspecte del cel. Hem estat en qualsevol racó del nostre 
terme municipal en totes les condicions atmosfèriques: co-
ves, masos, caves, barrancs, cims (la Creueta, Torreta de 
Mariola, Alt dels Collets...). També hem fet eixides a altres 
llocs per fotografiar l’alba o la posta de sol: Aiora, Cofrents, 
Bellús, Cap d’Horta, Salines de Torrevella…

Els divendres o dijous 
solem fer eixides noc-
turnes per fotografiar 
masos, arbres, estels, 
edificis…

També remarcar que 
uns components de 
l’AFB han fet un viatge 
a Ibón de Plan (Pirineu 
Aragonès).

Com és norma després 
de la sessió fotogrà-
fica esmorzem i co-
mentem els aspectes 
tècnics de les fotos 
realitzades i més tard 

publiquem algunes fotos al Facebook i al Flicker i les co-
mentem.

També cal fer un reconeixement al bon nivell dels com-
ponents de la nostra associació que han guanyat premis a 
nivel local, comarcal i nacional.
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Art-92

Relació d’activitats realitzades per l’associació 
Art-92 (2013-14):
Les activitats començaren al mes d’octubre amb la prepa-
ració del XIIè Concurs Nacional de Pintura ”Joan de Joa-
nes” amb el patrocini del M.I. Ajuntament i la col·laboració 
d’empreses locals.
També hem col·laborat amb la Filà de Contrabandistes, 
amb motiu del 150 aniversari de la seua creació, tot realit-
zant una exposició de pintura i fotografia (5-12-2013).

El 30 d’abril del 2014 inauguràrem l’Exposició de Prima-
vera. Al mes d’agost, tot coincidint amb les Festes de Sant 
Agustí,  vam fer l’exposició “Mostra d’Estiu de pintura i 
fotografía” (18-8-2014). Cal remarcar que els membres de 
l’associació han obtingut nombrosos premis en concursos 
de pintura, fotografia, cartells... en diverses poblacions. 

Fem des d’ací una crida a tots els amants de les arts plàs-
tiques (pintura, fotografia, escultura, ceràmica...) perquè 
s’integren en l’ASSOCIACIÓ ART-92.
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El año
de Aculliber

Aculliber, como cada año, ha organizado ex-
cursiones deportivo-culturales dirigidas por 
Rafael Doménech, que han tenido buena par-
ticipación y mejor ambiente. Se han realizado 
varias y, en vista de la buena aceptación, se 
continuarán planificando en el próximo ejer-
cicio. Este año nos hemos atrevido con una 
excursión en autobús al yacimiento de La Al-
cudia y al museo Arqueológico de Elche. En 
vista de la buena aceptación organizaremos 
alguna otra salida, preferentemente para vi-
sitar otro foco de la cultura Ibérica.

Siguiendo la tradición, y con la ayuda de Ju-
lià Monerris,  realizamos la ruta cultural para 
alumnos de sexto curso del Centro Escolar 
Lluis Vives. Como es habitual, los alumnos se 
mostraron interesados y tomaron notas para 
preparar el trabajo que desarrollaron las se-
manas posteriores bajo la coordinación de 
sus maestras, Noelia Vañó y Mº José Cantó. 
Una vez terminada la tarea, les entregamos 
los cuatro dípticos que resumen lo explicado 
en cada uno de los puntos más significativos 
del trayecto.

Como hemos comentado otras veces, esta 
ruta cultural se estableció como actividad 
escolar del Centro, con el objetivo de que los 
niños amplíen la información que reciben del 
propio Centro y de sus familiares sobre Bocai-
rent,  su entorno, su geografía y su historia.

La página web continúa creciendo. En este 
momento se han abierto más de 2.000 fic-
has, muchas de  ellas con enlaces al docu-
mento mencionado (artículos, fotografías, 
música, etc.). Continuamos lamentando la 
carencia de biografías de personas nacidas 
en Bocairent o relacionadas con nuestro pu-
eblo. Lamentablemente, si no conseguimos registrarlos en 
algún lugar, su existencia y sus obras desaparecerán de la 
memoria de los bocairentinos en dos generaciones.

Asistimos con alegría a la inauguración del  Museo Antonio 
Ferri, le reiteramos nuestro agradecimiento por tan impor-
tante donación, y felicitamos  al Ayuntamiento por el buen 
gusto que han demostrado al elegir el emplazamiento y 
decorar las instalaciones. Ha sido un trabajo excelente 
aunque, lamentablemente, creemos que el horario de visi-
tas es muy reducido.

También nos felicitamos por la concesión del Premio Prín-
cipe Asturias de las Ciencias Sociales al sociólogo, des-
cendiente de Bocairentinos, D. Joseph Pérez Belda, al que 
mandamos una carta de felicitación en la que le decíamos 
“..entendemos que es un premio merecido por su larga y fe-

cunda trayectoria en el mundo de la cultura y del análisis, 
justamente reconocida por el Estado Español con la concesión 
de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, y con el nombramiento 
de Comendador de la Orden de Isabel la Católica, entre otros 
honores.

Y nos felicitamos de  que siendo francés por nacimiento y por 
formación académica, haya mantenido vivos y con evidentes 
muestras de afecto  los vínculos con Bocairent,  la tierra de sus 
padres, y de la que es  hijo adoptivo.”

No todo han sido alegrías. También nos sobresaltamos por 
el gran deterioro del Palau y así lo expusimos en una re-
unión del Consell de Cultura, como ya lo habíamos hecho 
por escrito años atrás. El Alcalde explicó el estado del 
proyecto de restauración, y se comprometió a agilizar los 
plazos de ejecución. Que así sea.



264

as
so
cia

cio
ns
 i 

en
tit

at
s

2014, un any intens 
per a Festasa

El 2014 ha estat un any d’intensa activitat al sí de l’Asso-
ciació Cultural FESTASA, que sense cap dubte va tindre el 
moment culminant el diumenge 30 de març. Eixe dia es va 
obrir al públic un nou museu per a Bocairent, de titularitat 
parroquial: el “MOCB” (Museu d’Oficis i Costums de Bocai-
rent).  La posada en funcionament d’este museu ha estat un 
treball realitzat per Festasa per encàrrec de la parròquia.
 
Però les activitats de la nostra associació començaven el 
passat 21 de febrer, a les 20 h. La Sala d’Exposicions Joan 
de Joanes, acollí l’acte de presentació de la novel.la “Las 
Guerras de Elena”, de l’escriptora valenciana Marta Querol. 
L’acte va estar organitzat per Festasa, a iniciativa del nos-
tre amic Vicent Vicedo Asensio, amic personal de l’escrip-
tora. Era la primera presentació de llibre que organitzàvem 
des de Festasa i la veritat és que vàrem quedar positiva-
ment sorpresos per la bona acollida entre el públic, amb 
una sala plena de gom a gom i amb la venda de molts 
llibres, que posteriorment va signar la pròpia autora dedi-
cant-los als seus lectors. L’acte va comptar amb la col.labo-
ració de la Papeperia Maria com a punt de venda del llibre 
i de l’Ajuntament de Bocairent. El llibre el va presentar el 
membre de Festasa, Xavi Pascual, i després va ser la pròpia 
autora qui va desgranar un poc la trama i les intrigues que 
amaga un llibre realment apassionant, continuador de la 
seua novel.la anterior: “El Final del Ave Fénix”.

Més avant, al mes de maig, novament el membre de la nos-
tra associació José Llorca Casasempere, va mostrar bona 
part dels tresors que suposen les seues col.leccions parti-
culars, amb el muntatge d’una nova exposició amb motiu 
de la Festa de la Mare de Déu dels Desemparats. Va ser els 
dies 10 i 11 de maig, a la seu social de la Comissió de l’Er-
mita i Festa de la Mare de Déu, i com no, va comptar amb 
la col.laboració dels companys de Festasa per al seu mun-
tatge. L’exposició d’enguany: “ESTAMPES RELIGIOSES”.

Però com déiem al començament del nostre escrit, el pro-
jecte de creació i posada en funcionament del Museu d’Ofi-
cis i Costums de Bocairent (MOCB), pertanyent a la Parrò-
quia de l’Assumpció de Nostra Senyora de Bocairent, ha 
suposat sense cap mena de dubte el gran repte de Festasa. 
Després de més d’un any de treballs de condicionament 
de les dependències de les antigues vicaries de la Casa 
Abadia i del seu pati exterior (treballs per als quals es va 
comptar amb algun voluntari de la parròquia) es va acon-
seguir arribar a les acaballes del 2013 amb l’edifici prepa-
rat però pendent de contingut. Es va realitzar un projecte 
de museització, tot comptant amb l’assessorament tècnic 
del Museu d’Etnologia de la Diputació de València. Totes 
les peçes exposades al museu, són cessions o donacions 
particulars de Bocairent i algunes d’elles pertanyen als 
fons del Museu Parroquial. Totes les peces exposades han 
estat curosament netejades, recuperades, inventariades i 
referenciades. A més a més el museu s’ha dividit en quatre 
grans espais temàtics relacionats amb els oficis i les cos-
tums del nostre poble: el Tèxtil, el Camp i la Muntanya, les 
Festes i les Tradicions, l’Escola i el Patronato. Nombroses  

cites de la parla popular bocairentina, vinculades amb les 
àrees expositives reforçen el fil conductor de la visita a 
este museu. Així mateix al pati exterior s’hi troben altres 
elements relacionats amb el camp i d’altres oficis locals. 
En la fase final de la museització, s’ha comptat amb la col.
laboració del mestre teixidor Santiago Cabanes i els seus 
fills (Vicent, Valentí i Santi), amb Martín Pérez Vañó, Luís 
Asensio Bellver, l’empresa Construcciones Felipe Torres, 
Héctor Vañó i una llarga llista de persones i empreses que 
han posat el seu granet i la seua aportació perquè este 
museu siga ja una realitat. Cada peça exposada té una fitxa 
amb la procedència i el seu nom (en valencià i castellà). 

Des de Festasa volem agraïr a D. Ángel Olivares la seua 
confiança en Festasa per tirar endavant este projecte i a 
Josep Molina, pel seu compromís des del primer dia en este 
museu, així com a totes i tots els que l’han fet possible, de 
manera especial a les dones dels membres casats de Fes-
tasa, pel seu suport i per la seua comprensió durant tot el 
temps que ha durat el projecte. Un agraïment especial tam-
bé per a Vicent Satorres, per la seua col.laboració en l’as-
sessorament lingüístic en tota la senyalització del museu, 
i al nostre company de Festasa, Jairo Vañó Reig, per la re-
dacció i documentació dels panells explicatius del museu.

Cal dir que este museu no serà un museu estàtic i que el 
projecte inclou apartats que encara estan en fase de tre-
ball: projecció de materials audiovisuals, exposicions tem-
porals, tallers infantils, demostracions d’artesans, exhibi-
ció de fotos i material gràfic,...

Va obrir les seues portes diumenge 30 de març del 2014 i 
el seu horari d’obertura al públic és dissabtes i diumenges, 
d’11 a 13 h. Un grup de voluntaris  i voluntàries de la parrò-
quia s’encarreguen de les visites guiades a este museu.

El nostre agraïment a l’Associació de Festes de Sant Blai, 
per deixar-nos l’oportunitat de dirigir-se als lectors del 
programa-revista i poder contar-los el que fem. Bones fes-
tes a tothom i com sempre, ja sabeu que estem disposats a 
col.laborar en tot allò que puguem per a Bocairent.

FESTASA
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Agrupació Coral
Bocairent

Amb aquesta frase d’un dels millors compositors del segle 
XIX del qual es celebra enguany el cent cinquanta aniver-
sari del seu naixement, comencem estes 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, estàvem preparant 
un nou repertori per a interpretar en el mes de desembre: 
primer la Missa Major de la Puríssima, per a continuar tot 
seguit per a participar a València en l’activitat organitza-
da per la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana 
(FECOCOVA), anomenada “Nadal al carrer”. El diumenge 15 
de desembre, vint-i-quatre corals pertanyents a la Federa-
ció 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 univer-
sals: “Noche de Paz”, i “Adeste Fideles”. Nosaltres cantàrem 
aquesta vegada en un lateral de la basílica de la Mare de 
Déu.  

La setmana següent, el dissabte 21 en l’Església Parroqui-
al, amb la col·laboració del Quintet de Vent de l’Associ-
ació Unió Musical de Bocairent oferirem el ja tradicional 
Concert de Nadal. Els arranjaments del nostre mestre En 
Damián Molina per a coral i quintet, foren les peces claus 
per oferir  un repertori nou que va fer gaudir  a tot el públic 
assistent, malgrat el fred que feia. 

Al començar l’any 2014, amb la confiança de la Junta de 
Festes de S. Blai, preparàrem amb molta il·lusió el reper-
tori de música sacra que vàrem cantar en la missa major 
del nostre patró Sant Blai. Junt al baríton grec–bocairentí 
Teodoro Lanarás, i la col·laboració de set músics de l’As-
sociació Unió Musical de Bocairent, vàrem aconseguir amb 
bona música i devoció donar-li més que una bona solemni-
tat a la missa del nostre patró. La quantitat de felicitacions 

rebudes per molta de la gent que hi va assistir a la missa 
major del dia de S. Blai, ens va omplir de molta satisfacció 
a tots els membres de la coral.

I desprès de descansar uns dies, van emprendre un nou 
repte i projecte per a nosaltres: fer un concert de música 
vocal per al poble de Bocairent. Així és que vàrem comen-
çar a preparar el concert que vam oferir en la Plaça de S. 
Vicent. El diumenge 6 de juliol participàrem per primera 
vegada dins de la XXXV edició de la campanya patrocina-
da per la Diputació de València, Retrobem la nostra música. 
Vàrem interpretar amb molta cura, havaneres, boleros i 
cançons tradicionals de diverses parts del món. La placeta 
estava plena de gent i gaudirem tots: cantors i públic en 
general. La setmana següent participàrem en la 21a Tro-
bada de Cors de la Vall d’Albaida. Fou el diumenge 13 de 
juliol en la veïna població d’Aielo de Malferit, on vàrem fer 
gaudir a tot el públic amb un original i escollit repertori 
que vàrem interpretar amb molta cura. Tota la gent va eixir 
amb molt bon sabor de boca d’aquest esdeveniment.

Desprès d’unes merescudes vacances, al tancament de l’edi-
ció d’aquest llibre, estem preparant un nou repertori per al 
mes de desembre, doncs tenim altra vegada diverses actu-
acions.   A banda de tots aquests esdeveniments, al nostre 
poble seguim participant en la celebració d’algunes misses 
en festivitats a la Parròquia de Bocairent: Dijous Sant, Sant 
Agustí, Puríssima i Nadal. Com a “Agrupació” que som, hem 
aconseguit créixer en quantitat i qualitat, crear un bon am-
bient, passar-ho molt bé, i una altra cosa també important: 
ser una coral reconeguda als pobles del voltant.  Cada ve-
gada que eixim a cantar fora del poble, ho fem amb molta 
cura i orgull, tot intentant deixar el nom del  nostre poble 
el més alt possible mitjançant el cant. 
Bones Festes de Moros i Cristians.

Agrupació Coral Bocairent.

“Estime la vasta superfície de silenci; i el meu principal plaer consisteix en trencar-lo”   
Carl Nielsen (1865-1931)

06-07-2014  L’Agrupació Coral actuant en la Plaça de Sant Vicent. Concert de “Retrobem la nostra música”
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La presentació del primer CD 
i les reformes al local d’assaig, 
marquen el 2014 per a l’Aljub

Divendres 30 de maig, a 
les 20:30 h, al Teatre Ave-
nida i amb presentació a 
càrrec del president del 
Centre d’Estudis Locals, 
Josep Villarrubia Juan, el 
Grup de Xirimiters i Taba-
leters l’Aljub de Bocairent 
va celebrar la presentació 
del seu primer CD de mú-
sica “1994-2014: 20 anys 
de l’Aljub”. Ho va fer amb 
un concert i l’esmentat 
acte de presentació,. Hi 
van prendre la paraula la 
presidenta de l’Aljub, Es-
ter Balsalobre Calatayud, 
l’alcalde de Bocairent, Jo-
sep Vicent Ferre i Domín-
guez i el president de l’A.
Unió Musical Bocairent (entitat que va col.laborar en l’en-
registrament del CD). Este primer CD ha comptat amb el 
patrocini de l’Ajuntament de Bocairent, Caixa Popular i el 
propi Grup l’Aljub.

Una de les peces més emotives va ser la del Ball dels Na-
nos, que va comptar amb la participació dels Cabolos fent 
un dels seus balls. El grup va voler aprofitar-lo per dedi-
car-li a Joan Antoni Martinez, el Dolçainer de Bocairent i 
primer director del grup. Un moment emotiu que va posar 
dempeus els espectadors, en un senzill però merescut ho-
menatge a Joan A. Martínez.

El concert va estar dirigit pel director del grup, Jordi Sem-
pere Azorín, que a més a més, ha estat el responsable mu-
sical de l’enregistrament del CD, que també ha comptat 
amb l’assessorament musical de Damian Molina Beneyto, 
José Vicente Moltó García, Carlos Esteve Doménech i Vi-
cent Cortell Cascant. El CD està a la venda des d’eixe dia, 
a la Papereria Maria o tot dirigint-se a qualsevol membre 
de l’Aljub. Les peces enregistrades al CD són: Cercaviles 
de Bocairent, El Ball de Nanos (els Cabolos), Passacarrer 
de l’Aljub, l’Aljub en flames, l’Acapte, Corredors, Passacar-
rer de la mahoma, Allarga el pas, El Català, De Quiroga 
a Sèneca-Autobusos, Thor, Pastime with good company i 
Pepet. El disseny tant del CD com de la caràtula ha estat a 
càrrec de Vicent Ramón Pascual, qui també ha col.laborat 
en este projecte col.lectiu, en el qual tots els components 
de l’Aljub i el nostre director vàrem estar treballar de ma-
nera especial durant mesos.

L’altra fita important per al nostre grup enguany, ha estat 
la finalització de les obres de reforma i ampliació del nos-
tre local social i la celebració de la seua inauguració, que 

va tindre lloc el divendres 1 d’agost. Les obres han per-
més elevar l’alçada del local, substituir la coberta, millorar 
l’aïllament acústic i tèrmic del local, ampliar el local d’as-
saig, millorar la il.luminació natural del local, construïr una 
segona planta on hem ubicat l’aula de formació, oficines, 
arxiu i una xicoteta cuina office.

Esta reforma ha estat possible gràcies a la subvenció de 
35.000 € de la Diputació de València, en el marc del pro-
grama d’ajudes a societats musicals per a millora dels lo-
cals d’assajos. L’Aljub ha estat la primera colla de dolçai-
ners i percussió que ha rebut esta ajuda.

A l’acte d’inauguració ens varen acompanyar els amics de 
la colla El Raval Jussà d’Albaida que ens varen acompanyar 
des de la Plaça de l’Ajuntament fins el local d’assaig en 
passacarrer. Veïnes i veïns, membres de l’Aljub, exmembres 
del grup, regidores i regidors, l’alcalde, representants d’en-
titats locals i el prevere D.Ramón Micó, qui va beneir les 
instal.lacions, ens varen acompanyar en un dia molt es-
pecial, que suposà un abans i un després en la nostra seu 
social, local social i escola de música. Durant l’acte hi va 
haver paraules d’agraïment a les juntes anteriors i a Vicent 
Carbonell i Joan A.Martínez (tots dos avalaren la compra i 
reforma del local en el seu origen).

Així mateix, altres dues cites fonamentals en les activitats 
del 2014 de l’Aljub han estat el Concert d’Estiu, emmarcat 
dintre de la campanya de la Diputació de València “Retro-
bem la nostra música”, que va tindre lloc el diumenge 20 
de juliol a la Plaça de l’Ajuntament. El concert va estar a 
més a més un intercanvi amb les colles amigues de Pita-
balet (Ayora) i El Sogall (Castalla). Un concert en el qual  
cada colla va intervindre amb una duració aproximada de 
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20 minuts, en una plaça plena de gom a gom, per escoltar 
uns repertoris del més variats per part de les tres colles. De 
matí, les dues colles convidades, van gaudir d’una visita tu-
rística per Bocairent i a migdia d’un dinar de germanor. Per 
finalitzar el concert, les tres colles, dirigides per Jordi Sem-
pere Azorin, van interpretar conjuntament les cercaviles de 
Bocairent. El concert el va presentar Dolores Belda i en 
finalitzar hi va haver un berenar-sopar amb els membres 
de la Colla El Sogall i els de l’Aljub, a la nostra seu social.

Unes setmanes més tard, van ser els membres de l’Aljub 
els convidats a participar al concert que oferí la Colla El 
Sogall, a l’Ermita (a la pujada del Castell de Castalla), la 
vesprada-nit del diumenge 8 d’agost, amb més de 500 
espectadors. Les dues colles van concloure el concert de 
manera conjunta tot  interpretant la dansada de Castalla.

Així mateix, el diumenge 29 de juny, l’Escola de Música Tra-
dicional de l’Aljub, tancà de manera brillant el curs 2013-
2014, amb l’audició de final de curs, que va tindre lloc a la 
plaçeta del Poeta Julián Herrero,  amb molta afluència de 
públic. Cal destacar de l’audició, que hi va tindre lloc la pri-
mera actuació dels alumnes d’iniciació a la percussió (amb 
tres anys), a més de les intervencions de totes i tots els 
alumnes de l’escola, que acompanyats pels professors, van 
mostrar un recull del treball realitzat durant tot el curs, tot 
posant de manifest el magnífic treball que està portant 
a terme l’escola de l’Aljub, en la formació de nous músics 
per al grup i en la potenciació de la música tradicional al 
nostre poble.

L’acompanyament musical als balladors i balladores de Bo-
cairent, en els aplecs de danses anuals, ha estat novament 
un fet destacat a les activitats de l’Aljub durant el 2014. 
Així, vàrem estar a l’Aplec de La Mariola, celebrat a Onil a 
l’abril, i al de la Vall d’Albaida, que va tindre lloc a l’Olleria 
el passat 20 de setembre, tot coincidint amb la celebració 

a Sant Vicent del Raspeig del XV Aplec de la Federació Va-
lenciana de Dolçainers i Tabaleters, organitzat per la Colla 
El Tossal, al qual també hi vàrem participar els dolçainers 
i tabaleters de l’Aljub.

A la celebració de la festa del Nou d’Octubre a Bocairent, 
l’Aljub va tindre enguany un protagonisme destacat. Dos 
dels seus membres: Mª José Llobregat Vicedo i Alfredo 
Francés Galiana, amb la dolçaina, juntament amb Damián 
Molina Beneyto, a l’orgue, amenitzaren musicalment la 
gala d’entrega dels Premis 9 d’Octubre 2014, a proposta de 
l’Ajuntament de Bocairent. Així mateix, l’endemà els dol-
çainers i tabaleters de l’Aljub amenitzaren el passacarrer 
del 9 d’octubre amb una alta participació de xiquetes i xi-
quets i de pares i mares.

El 2014 ha donat molt de si per a l’Aljub, per això hem 
volgut aprofitar estes línies al programa de Sant Blai, per 
ressenyar el més destacat. Aprofitem l’ocasió per felicitar 
els bocairentins i bocairentines i a tots els que ens visiten 
en festes, i desitjar-los molt bones Festes de Moros i Cris-
tians a Sant Blai 2015.

Xavi Pascual

ADDENDA:
En sessió celebrada el 17 d’octubre del 2014, després de forma-
litzar-se la mesa d’edat que ha comprovat el cens de les sòcies 
i els socis amb dret a vot, s’ha procedit a la votació de les dues 
candidatures presentades per a ocupar la presidència del Grup 
de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent, sent elegit com a 
president Sixt Beneito i Ferre, fet que així queda certificat i és de 
públic coneixement.
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1924-2014: 
90 aniversari de l’Associació 
Unió Musical Bocairent

En aquest any que acaben de deixar, l’Associació Unió Mu-
sical de Bocairent ha celebrat el 90 aniversari de la seua 
fundació.  Era l’any 1924 quan les dues bandes existents 
(La Nova i La Vella) comptaven amb un nombre reduït de 
músics a causa de la greu crisi que hi va haver al poble. 
Ambdues decidiren unir-se per formar l’actual Unió Musi-
cal, què va eixir al carrer per primera vegada un 15 de maig 
del 1924, a la processó de Sant Isidre.

Un any farcit d’actes i esdeveniments organitzats per la 
banda per tal de commemorar aquest esdeveniment. Des 
de l’agost de l’any 2013, que es va crear una comissió, fins 
a finals del passat any, un gran nombre de gent ha estat 
implicada per tal d’elaborar un magnífic calendari d’activi-
tats ben variat, atractiu i sobretot que deixara el nom de 
la banda i de poble el més alt possible. Així com, fent que 
el nom de Bocairent siga conegut a tot arreu gràcies a la 
música i a la seua Associació Unió Musical.

En aquest any Bocairent ha sigut referent musical tant dins 
de la comarca de la Vall d’Albaida com de tota la Comuni-
tat, fins i tot de la resta d’Espanya. Gràcies a les activitats 
organitzades han vingut al nostre poble un gran nombre 
de visitants, que han pogut gaudir de l’atractiu turístic amb 
el que tot això comporta per al sector de l’hosteleria, co-
merços i allotjaments.

Però l’any musical comença i acaba amb la nostra festa 
de Santa Cecília. La festa de l’any 2013 va comptar amb 
els actes ja coneguts per tots. La recollida dels nous mú-
sics va fer que la banda comptara ja a les seues files amb 
107 músics. Especial va ser el moment de la benedicció del 
tapís amb el nostre escut. Per al concert de Santa Cecília 
vam comptar amb la presència com a director convidat del 
prestigiós músic, compositor i director, Andrés Valero Cas-
tells, qui va ser l’encarregat de dirigir la primera part del 
concert amb obres seues com “Romance”, la marxa mora 
Alférez Andrés Cortés i el poema simfònic “Polifemo y Ga-
latea”. La segona part va ser dirigida pel director titular 
José Vte. Moltó interpretant el pasdoble “El Torico de la 
Cuerda”, l’obertura Rienzi i el poema simfònic “Expedition”.

L’inici de l’any 2014 fou el moment d’engegar un projec-
te il·lusionant. Un dels objectius era tindre una activitat 
mensual, en la qual la gent del poble poguera gaudir de 
la música, ja fóra de la mà de la pròpia AUM, com d’altres 
espectacles musicals, doncs així va quedar plasmat el dis-
sabte 4 de gener en la presentació del 90 Aniversari a la 
sala Joan de Joanes.

Una sala plena de músics, socis, familiars i veïns del poble 
va ser el lloc on es va mostrar el logotip, dissenyat per 
Ramon Llop i Beneyto,  i que ens ha acompanyat durant 
aquest intens any. En aquell acte vam comptar amb les 

intervencions del president de l’AUM, qui va desvetllar al-
guns dels actes que cobririen l’oferta, així com del director 
titular de la banda i de l’alcalde qui van posar de manifest 
l’esforç, il·lusió i constant treball en pro de la cultura al 
nostre poble que porta des de ja fa moltíssims anys la ban-
da. Per finalitzar l’acte es va mostrar un vídeo que feia un 
recull dels 90 anys d’història de l’AUM.

Ja apropant-se les Festes de Moros i Cristians, el divendres 
10 de gener tingué lloc també a la sala Joan de Joanes la 
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xerrada del mestre José Rafael Pasqual Vilaplana: “La mú-
sica de banda a la festa de Moros i Cristians: aproximació 
a la història d’un gènere musical”. Una excel·lent ocasió 
per conèixer un gènere únic i del qual ens sentim tant or-
gullosos, tot i que encara falta molt de camí per recórrer 
per donar-li la dignitat que es mereix, tant per part dels 
festers com dels músics. Els uns per no voler apostar per 
la qualitat i repertori adequat i els altres per deixadesa i 
conformisme.

L’endemà dissabte 11 de gener l’AUM Bocairent va oferir el 
LXX CONCERT FESTER, on es van estrenar per a les festes 
del 2014 les marxes mores “Dos Marins” de Vicente Casa-
nova i “Martí Ximanà “de Fco Valor Llorens, dedicades a 
Vicent Vicedo i Juan Santonja (ex president i ex-assessor 
Musical de la Junta de Festes) i al capità de la Filà de Moros 
Vells, respectivament, dirigides pels seus compositors.

També es van estrenar el pasdoble “Pepe Reig” per al Capi-
tà dels Estudiants, composat per José Fco. Belda i la marxa 
cristiana “Mosquet i Fonda” del jove músics de la banda 
Sergi Vanyó Peidro, dedicada al capità de la Filà de Mos-
queters i dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

La relació de Bocairent i de la banda amb José Rafael és 
senzillament magnífica i fruit d’això és el pasdoble que la 
pròpia banda li va encomanar, i ell va dedicar en motiu 
del 90 Aniversari. “Bukayrân” va ser estrenat sota la seua 
direcció, tot barrejant melodies populars del poble amb te-
mes nous, per donar-li un aire característic. De José Rafa-
el la banda va interpretar la marxa cristiana “Almogàvers, 
Sang i Ferro” i la marxa mora “Kike “El Gallo”. Amb la col-
laboració de les dolçaines de l’Aljub.

A més el programa va ser completat amb els pasdobles “Las 
Leandras” de Fº Alonso i “Andrés Contrabandista” d’Óscar 
Navarro, a més de la marxa mora “Pepe Cortés” i la mar-
xa cristiana que van servir d’homenatge al compositor que 
ens deixava l’anterior estiu, Pedro Joaquin Francés. Totes 
elles dirigides pel nostre director José Vte. Moltó García.

L’endemà del concert, i tot seguint amb els actes festius, era 
l’hora de mostrar la festa en plenitut al carrer, amb l’acte de 
la Publicació.  L’AUM Bocairent va interpretar el pas-doble 
“Als Llaneros Dianers” de Rafael Mullor Grau, la marxa cris-
tiana “Almogàvers, Sang i Ferro “de J. R. Pascual Vilaplana i 
la marxa mora “Martí Ximanà” de Fº Valor Llorens.

Però sense dubte l’acte on la banda va estar magnífica va 
ser a l’Acapte, un acte on es va crear un clima indescriptible 
on la banda va interpretar al carrer de manera sublim un 

repertori de pas-dobles extraordinaris: “A mi Buñol” de Ma-
nuel Carrascosa; “A mi madre” de Roque Baños; “Remigiet” 
de Julio Laporta i “Goya” de Julián Palanca. Des de la banda 
vam quedar molt satifests de com vam sonar i que que es-
perem eixa qualitat es torne a repetir en el proper l’Acapte.

El dia de l’Entrada a l’acte de la desfilada de bandes l’AUM 
Bocairent va prendre part amb quasi tota la plantilla (més de 
90 músics) per a acompanyar a la Filà de Contrabandistes, 
amb la qual ens uneix una relació de 50 anys ininterromputs 
com a banda oficial. A més era un orgull per a la banda que 
un company nostre fóra el director de l’Himne a Bocairent.

Juan Calatayud Castelló va ser l’encarregat de dirigir a tots 
el músics. Un acte a l’organització del qual se li hauria de 
buscar una solució, per adaptar-lo al número de músics que 
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participen, l’emplaçament i donar-li major importància a 
l’aspecte musical.

Ja al mes de març el cap de setmana del 29 i 30 de març, 
tingué lloc l’enregistrament d’un vídeo promocional de la 
XXIV Diada Musical de la Vall d’Albaida, que per segona 
vegada l’AUM Bocairent organitzava. Aquest vídeo pretenia 
mostrar tot el patrimoni que atresora el poble, tant  a ni-
vell musical com turístic. Per això es va crear una composi-
ció ex professo de la mà del director honorífic de la banda, 
Norman Milanés, on es mostraven xicotets fragments de 
diferents peces que conformen el folclore musical de Bo-
cairent, arranjats per a xicotets grups, i emplaçats en els 
llocs més pintorescos del nostre terme. A conseqüència del 
mal oratge la sessió del diumenge de matí va haver d’ajor-
nar-se fins la setmana següent.

Així ja al mes d’abril, el matí del diumenge 6 la plaça de 
l’Ajuntament es convertia en plató de rodatge per a la gra-
vació de la part final del vídeo, on la banda apareixia des-
filant als acords del pas-doble del 1904 “El Aleman” de 
F. Cuello. El dissabte 26 d’abril el Teatre Avenida acollí la 
presentació de la XXIV Diada Musical de la Vall d’Albaida. 
L’acte va comptar amb l’assistència del president comarcal  
Juan Cháfer, del director i president de l’AUM Bocairent i 
de l’alcalde de Bocairent. A més,  també estaven presents 
entre el públic assistent diversos directors que prendrien 
part en l’acte central de la XXIV Diada Musical. Es va iniciar 
l’acte amb la presentació del cartell anunciador de la XXIV 
Diada, obra d’Eduardo Vañó Gisbert, artista local i antic 
músic de l’AUM Bocairent.

Tot seguit van intervindre els membres de la taula pre-
sidencial per explicar l’organització del 24 de maig, en el 
qual van prendre part 35 bandes de música i un nombre de 
vora 2.000 músics. Però sense dubte el moment més espe-
cial i esperat per tots era la projecció del vídeo promocio-
nal de la Diada. Una autèntica joia de vídeo, d’una qualitat 

artísica grandíssima que va deixar impressionats a tots, i 
que en poc més de 24 hores va tindre 2.500 reproduccions 
i hora de tancar aquest article vora 7.000. Aquest vídeo ha 
promocionat Bocairent d’una manera impressionant, i tot 
mitjançant la música i l’AUM Bocairent.

Al mes de maig tenien lloc els actes relacionats amb la 
XXIV Diada Musical, el dissabte 17 es realitzà un campio-
nat de futbet al Pavelló Municipal. Els equips particiants 
eren els corresponents a diverses bandes de la comarca.

El dia 26 era el dia marcat en roig en el calendari. Un total 
de 35 bandes de música, més de 2.000 músics i un gran 
nombre de visitants s’aproparen als nostre poble. A les 
16:30 h començà una jornada memorable per la seua or-
ganització, doncs els horaris es van respectar al màxim, 
malgrat el gran volum de gent i les característiques de l’ac-
te. Des de la placeta dels Omets les bandes començaven 
el passacarrer en direcció a l’interior de la Plaça de Bous, 
on s’havia condicionat el rogle amb dos escenaris i la tri-
buna d’autoritats. Al llarg de la vesprada la gent va poder 
gaudir de l’entrada de les 35 bandes i de la interpretació 
de 5 grups, que anaven alternant-se amb l’entrada de les 
bandes, conformats per més de 160 músics cada un que 
van interpretar:
- “Caid “(ballet moro) de Saül Gómez.
- “L’Espentall” (ballet moro) de Bene Ripoll.
- “Lluitador” (marxa Cristiana) de Damian Molina.
- “Cavallers de Carròs” (marxa cristiana) de Miguel Ángel 

Ibiza.
- “Alikh-Gasbà” (marxa mora) de Enrique Alborch.
Els grups van ser dirigits pels mateixos compositors. Una 
vegada acabada la interpretació de l’últim grup, entrà a la 
Plaça de Bous la banda amfitriona (AUM Bocairent) a qui 
es donà una sonora ovació, tot interpretant el pas-doble 
“Bukayrân” de José Rafael Pascual.

Tot seguit donà inici el concert de l’AUM Bocairent + mú-
sics de Mariola al Benicadell, que van interpretar el se-
güent programa:
- “Paisajes de la Reconquista” (poema simfònic), de R. Al-

caraz Ramis. Director: José Rafael Pascual Vilaplana
- “Fantasia Muladiana”, de José Ma. Ferrero Pastor. Direc-

tor: Daniel Ferrero Silvaje
- “La Porta de l’Àngel” (poema simfònic) de Saül Gómez i 

Soler. Director: José Vte. Moltó García

El programa volia ser un homenatge a la música simfònica 
basada en la història moro-cristiana, música festera també 
i que normalment no es programa i no és escoltada. Apro-
fitant el 50 aniversari de la composició de la marxa mora 
“Chimo” de José Mª Ferrero, la banda va tancar el concert 
amb ella, dirigida pel seu fill Daniel Ferrero. Un emotiu 
homenatge que va viure el seu moment àlgid quan en un 
gest de respecte a son pare, Dani va baixar del podi de 
director com sempre fa al dirigir “Chimo” i va deixar a la 
banda sonar les melodies tant reconegudes d’esta marxa. 
A la nit tenia lloc un sopar de germanor i una gran nit de 
festa amenitzada per la Dizzie i l’Aureba.

El cap de setmana següent tingué lloc una activitat lúdica 
per a músics, socis, familiars i veïns del poble que ho van 
desitjar. Un encontre de paelles que va congregar més de 
200 persones, i que per inclemències meterològiques es va 
haver de realitzar a cobert, a l’interior de la nau de l’empre-
sa Acabats Ben Fet, a la qual li agraïm el gest.
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Al mes de juny es programa amb la col·laboració del M.I. 
Ajuntament de Boairent un concert de percussió titulat TE-
MAZCAL a càrrec de titulat superior Adrian García Mesía, 
qui va demostrar una tècnica, una musicalitat i una posada 
en escena magnífica.

Per a juliol, el quintet de metalls de l’AUM era l’encarregat 
d’obrir el cicle de concert s de les Nits Musicals a la placeta 
de Sant Vicent. El dissabte 19 la cita era el concert d’estiu, un 
concert diferent integrat per música del continent americà on 
es va fer un viatge pels gèneres més representatius de les di-
ferents parts d’aquest continent. La plaça de l’Ajuntament es 
convertí en teatre musical on la gent va gaudir d’una gran vet-
llada de música amb un programa molt divers: “On the Town” 
(L. Bernstein), “Brass Blues” (E. Sejourné), “Rapsodia in Blue” (G. 
Gerswin), “Mambos nº 8” – 5 (Pérez Prado), “Danzón nº2 “(A. 
Márquez), “Os Pássaros do Brasil” (K. Vlak), Malambo” (A. Gi-
nastera), “Amor amor amor” (L. Miguel) i E”n Forma” (G. Miller).

A finals d’agost la banda organitzà el I Festival. Es tracta 
d’una activitat innovadora i que esperem tinga continuï-
tat i major col·laboració per part d’institucions i entitats 
privades. Es tracta d’un festival de música contemporània, 
que en aquesta ocasió vam comptar amb el sextet de pro-
fessors de la l’Orquestra Reial de Flandes (Amberes – Bèl-
gica), i que entre els integrants comptava amb el nostre 
paisà Jaume Blai Santonja Espinós.

El dia 26 d’agost va tindre lloc un concert de percussió a la 
placeta Joan de Joanes, amb la col·laboració del bar EL TER-
RAT. El dia 28 es va celebrar a l’església el tradicional con-
cert de Sant Agustí, del qual la banda n’és co-patrocinadora. 
I per últim el divendres 29 es realitzà un concert a la carta, 
on la gent passejava pel barri vell i interactuava amb els 
intèrprets, demanant alguna obra o simplement comentant-
la. Va ser tota una experiència que va captivar als assistents.

El dissabte 13 de setembre serà recordat per la celebració 
d’un espectacular concert a càrrec de la Banda de Tubes 
de València. L’AUM va organitzar un dels espectacles més 
gran dels últims temps a la Plaça de Bous, un concert d’una 
banda de més de 180 músics integrada únicament per tu-
bes i bombardins. Un espectacle digne de recordar i que 
en molts pocs llocs poden presumir d’haver-lo organitzat. 
Vora un miler de persones van poder gaudir del concert 
d’una agrupació peculiar i que va comptar amb músics vin-
guts de tota la Comunitat Valenciana, i d’altres regions de 
l’Estat espanyol com Catalunya, País Basc, Andalusia, Illes 
Balears, Illes Canàries i fins i tot vinguts des de França.
 
Una vegada més l’AUM exportava el nom de Bocairent per 
tot arreu i feia que el poble acollira un gran nombre de 
visitants que van omplir bars i restaurants i van pernoctar 
als diversos allotjaments del poble.

Tot continuant amb aquest tipus d’actes, el matí del diu-
menge 5 d’octubre es va organitzar el primer Encontre de 
Bandes Joves de la Vall d’Albaida, amb la participació de 6 
bandes amb més d’un centenar de joves músics i un gran 
nombre de familiars i acompanyants. Les bandes van des-
filar pel Ravalet fins la plaça de l’Ajuntament on cada una 
va interpretar una obra i per finalitzar totes juntes van in-
terpretar l’obra “Queens Park Melody”.

Per commemorar el 150 aniversari de la Filà de Contraban-
distes de Bocairent, el passat 9 d’octubre, la banda enre-

gistrà al seu local d’assaig un CD amb una recopilació de 
les peces més característiques d’esta filà que l’AUM Bocai-
rent està acompanyant com a banda oficial durant 50 anys.

Paral·lament a aquest intens calendari, la Banda Jove i l’Es-
cola de Música han continuat amb la seua activitat. Així la 
Banda Jove el dissabte 25 de gener amenitzava la desfi-
lada de moros i cristians tot col·laborant amb els Juniors. 
L’11 de maig interpretà el concert extraordinari “Festes a 
la Mare de Déu dels Desemparats” i el 22 de juny realitzàel 
Concert de joves Intèrprets i cloenda del curs. Així mateix,  
l’Escola de Música celebrà el 20 de desembre l’audició de 
Nadal, el 13 de juny l’audició de final de curs i el 22 de juny, 
junt a la Banda Jove, els xiquets d’iniciació musical clausu-
raren el curs 2013-2014.

Per a acabar l’any musical la nostra festa a Santa Cecília 
ha posat el punt i final a un any replet d’activitats. En el 
marc d’esta festa, el dissabte 15 de novembre tingué lloc 
el concert de la Banda Jove, tot actuant en la primera part 
del concert el conjunt de professors de l’Escola de Música 
de l’AUM Bocairent. I ja per al dissabte 29 es programà el 
concert extraordinari de Santa Cecília, que posà punt final 
a un intens any on la banda ha donat al poble un calendari 
farcit d’actes que no és gens fàcil trobar a molts llocs. Un 
any d’esforç amb la implicació de molta gent i moltes en-
titats que han ajudat a portar el nom de l’Associació Unió 
Musical i del poble de Bocairent molt lluny, i on s’ha disse-
nyat activitats que ha reportat visitants per al poble i als 
seus comerços, i amb ells activitat.

Esperem que passen unes molt bones festes, que la música 
no els falte en la seua vida i que tinguen salut.

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!!

Associació Unió Musical Bocairent
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Societat Musical
Vila de Bocairent.
Un any molt intens

No resulta gens fàcil resumir un any com el que la Societat 
Musical Vila de Bocairent ha viscut durant el 2014, perquè 
si es pot definir d’alguna manera és amb la paraula “in-
tens”. Efectivament, l’activitat de la nostra societat musical 
no ha parat durant estos mesos.

L’any va començar per a la banda amb la participació en la 
cavalcada de Reis i amb l’homenatge als capitans, on vam 
acompanyar a la comitiva des de la plaça de l’Ajuntament 
fins el nou emplaçament d’este acte, el poliesportiu.

I a partir d’ahí, les actuacions a distints actes a Bocairent i a 
les festes de pobles com Banyeres, Ontinyent, Villena, Be-
neixama…a les quals hem de sumar un grapat de concerts.

A finals de juny va ser el torn de la música de ball, amb 
un concert que va tindre una gran acollida, i que, com ja 
portem fent diversos anys, vam fer coincidir amb el sopar 
de final de curs de la parròquia, i amb la col·laboració dels 
amics de l’Associació de Balls de Saló de Bocairent.

Sense temps per al descans, els boleros, mambos, etc. van 
deixar pas a la música morocristiana, perquè enguany ens 
va correspondre oferir el concert de la Festa del Panellet. 

Sens dubte, va ser un concert molt emotiu, perquè en col-
laboració amb la Junta de Festes, es va retre homenatge 
al Mestre Ferrero en el 50 aniversari de la marxa mora 
“Chimo” i ho vam fer interpretant vàries obres del Mestre 
Ferrero. El colofó final al concert, que va comptar amb la 
presència de bona part de la família del mestre ontinyentí 
-com la seua vídua i tres dels fills-  va ser la interpretació 
de “Chimo”, moment en què el nostre director, Francisco 
Belda Ferre,  alumne del “mestre” i unit per un especial 
afecte amb la família Ferrero, li va cedir la batuta al Daniel 
Ferrero Silvaje.

La següent cita per a la nostra banda va ser preparar els 
concerts de la Campanya d’Intercanvis Musicals que pro-
mou la Conselleria d’Educació i Cultura juntament amb la 
Federació de Societats Musicals, que enguany va ser amb 
la Unió Musical de Fontanars. El dissabte dia 20 de setem-
bre les dues formacions vam oferir el concert a Fontanars, 
mentre que el diumenge dia 21 va ser el torn de tocar a 
Bocairent. En esta ocasió, el lloc triat va ser una plaça de 
l’Ajuntament que presentava un gran aspecte de públic.

Si hi ha un concert que fa especial il·lusió per a un músic, 
eixe és el de Santa Cecília. Amb la intenció d’oferir una 
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vesprada interessant per al públic, este 
concert, que estàvem ultimant quan 
este article va ser escrit, va incloure la 
participació d’alguns cantants. La festa 
de Santa Cecília és també el moment en 
el qual els nous músics entren de mane-
ra oficial a la banda. És una alegria veu-
re que cada any s’incorporen nous com-
ponents i encara més, pel fet que s’han 
format a l’escola de la banda. Enguany, 
els dos mereixedors en donar este pas 
han estat Ricardo Reig Molina i Guillem 
Nájar Francés.

I a banda de la nostra banda estan els 
xicotets grups formats per músics de la 
nostra banda, que exploren altres mú-
siques i altres opcions i que són també 
unna bona manera de formar-se, millo-
rar i fer fruir. Cal destacar l’ensemble de 
flautes (que ha oferit diverses actuacions, entre les que 
destaca el concert de nadales renaixentistes i medievals 
a San José de Calasanz a València), el grup de bossanova i 
jazz JAM VILA, que va actuar al juliol musical, el Duo Na-
quele, que va amenitzar a la Fira d’Artesania i Comerç, i 
d’altres que estan en preparació.

Tots estos concerts i actuacions han fet que la banda ha-
guera de redoblar els esforços per preparar-ho tot de la 
millor manera possible, un esforç que vist el resultat ha 
pagat la pena.

Però no sols és moment de resumir el que hem fet al llarg 
de l’any, sinó també d’avançar allò que ve. Des d’estes líni-
es volem mostrat la nostra alegria perquè a partir de les 
properes Festes de Moros i Cristians, començarem a par-
ticipar alternativament a l’Acapte. És una novetat que ens 
fa molta il·lusió i que ve a confirmar la normalitat i natu-
ralitat que sempre hem defès quant a la distribució dels 
acompanyaments musical en els distints actes oficials.

Des d’ací sols ens queda desitjar a tots els bocairentins i 
visitants unes molt bones Festes de Moros i Cristians.
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Associació de Familiars i Amics de 
les Persones Malaltes d’Alzheimer 
i altres Demències Degeneratives 
de Bocairent (AFAB)

“No em borres de la teua vida... no tinc la culpa d’aquesta 
malaltia. No deixes d’estimar-me, encara després que jo ja no 
puga dir-t’ho i em cregues absent, estic viu, seguisc ací... mi-
reu-me, parleu-me, no em deixeu sol...“ 

Persona malalta d’Alzheimer

AFAB és una associació sense ànim de lucre, amb finalitats 
i objectius d’interés general. La nostra missió és millorar 
la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i altres 
demències, i la dels seus familiars. El nostre propòsit és ser 
reconeguts per tota la població i ser referent d’assistència 
a les persones malaltes, per la qualitat assistencial i la sa-
tisfacció dels usuaris i familiars.

Us presentem, en esta ocasió, un resum de les tres activi-
tats més rellevants del 2014: 

1. Implantació d’un sistema de qualitat:  
ISO 9001:2008

La Norma ISO és un conjunt de directrius que tenen com a 
finalitat ajudar a les empreses a optimitzar la seua forma 
de treballar. Es pretén una racionalització del treball, tot 
estimulant el treball en equip per a guanyar, de forma con-
tínua, eficiència i eficàcia a més de qualitat. 
Amb la implantació d’este sistema AFAB ha millorat tots 
els processos que estructuren el funcionament del centre 
de dia: procés de gestió econòmica, de personal, d’entrada 
i de valoració, entre d’altres. 
En resum, el que volem és acostar el treball que fem a les 
expectatives dels nostres clients, tot incrementant així la 
seua satisfacció. 

2. Celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer 2014

Les activitats per a esta celebració anual varen anar desti-
nades  als familiars i/o cuidadors de les persones malaltes 
i públic en general.

Per a la programació del 2014 la Junta Directiva d’AFAB va 
preparar activitats desitinades a tot el públic en general: 
taller de risoterapia,  presentació i inici del grup d’ajuda 
mútua per a cuidadors i familiars d’Alzheimer, amollament 
de globus i taller d’animació per als xiquets, taules infor-
matives, concert musical, missa per a persones malaltes 
difuntes i IX Curs de formació de voluntariat en la malaltia 
d’Alzheimer, per a la població en general.  

De part de la nostra Junta Directiva us trasmitim la seua 
satisfacció per la nombrosa assistència a les activitats re-
alitzades i el seu agraïment a totes les persones que han 
ajudat en l’organització i realització d’aquestes. 

 
3. Millores al centre de dia

Des de la inauguració del centre hem fet millores d’adap-
tació de les instal·lacions a les necessitats de funcionalitat 
de les persones que atenem i per a conservar-ne el seu 
bon estat.

Les del 2014 han sigut: reparació de les goteres que afec-
taven a algunes sales, pintura de totes les dependències i 
adequació dels vestidors per als treballadors.

Per últim, recordem que estem a la vostra disposició al 
centre de dia, vos esperem. 

AFAB
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Donants de Sang
Bocairent

Des de fa uns anys insistim en la im-
portància de donar sang. La sang 
s’utilitza constantment en quiròfans 
i serveis d’urgències, però també en 
molts tractaments amb xiquets, o en 
pacients amb malalties com el càncer 
o la leucèmia. A més, té un temps mà-
xim d’emmagatzematge, poc més d’un 
mes, abans de perdre les propietats 
necessàries.

La sanitat cada dia evoluciona més, 
tot realitzant operacions més com-
plexes que precisen de més donacions 
de sang. Tot açò ens fa augmentar la 
nostra qualitat i nivell de vida.

Malgrat que és impossible preveure 
les necessitats de sang, s’estima que 
per a cobrir folgadament les contin-
gències habituals, es necessiten unes 
50 donacions per cada mil habitants. 
Però mentre que la demanda de sang 
és constant, les donacions es reduei-
xen gradualment any rere any. 

Com l’ésser humà no ha aconseguit 
produir artificialment un substitut de 
la sang, només es pot aconseguir de 
voluntaris i persones altruistes. Així 
de meravellós és el nostre cos! Aques-
ta és tan sols una raó per la qual és 
important que hi haja Donants, l’altra 
es troba just en la part contrària, en 
els Receptors… que podem ser tots.

Si la necessitares… et negaries a re-
bre una transfusió que et permetera 
seguir vivint? I si la necessitares i no 
n’hi haguera reserves…? Llavors: Per 
què et segueixes negant a donar sang?

Els serveis sanitaris del Centre de Transfusió de la Comu-
nitat Valenciana acudeixen al nostre centre de salut cada 
trimestre. Per a poder donar, necessites ser major d’edat i 
pesar almenys 50 kg. Els homes poden realitzar fins a 4 
donacions a l’any, mentre que les dones 3. Això és a causa 
que els dipòsits de ferro dels homes no es veuen afectats 
com els de les dones, amb la menstruació.

El procés de donació és segur, ràpid, senzill i indolor. En ell 
s’informa al donant, i emplena un qüestionari confidencial. 
Es descartarà un problema de salut per al donant i per al 
receptor, prenent-li el pols, la tensió arterial, el nivell d’he-
moglobina i el seu pes. L’extracció durarà uns 10 minuts, i 
s’extrauen 450 ml de sang. En finalitzar cal reposar, pren-

dre líquids, i evitar en les dues primeres hores consumir 
alcohol, fumar, la calor, conduir i realitzar exercici.

Des del 1976 l’Associació de Donants de Sang de Bocairent, 
consciència a la gent de la importància de donar sang, fet 
que ha convertit a Bocairent en una de les poblacions amb 
més donacions, cada vegada que els serveis mèdics acu-
deixen a la nostra població.

Però ara ja cal pensar en festes: desfilada, trons i música 
que inundaran els carrers de Bocairent. Volem desitjar a 
tots unes bones festes especialment als capitans, i convi-
dar a tothom a la propera donació de sang que tindrà lloc 
al març.
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Penya Taurina Esplá 
de Bocairent

Anualment aprofitem l’oportunitat que el programa 
de festes de Sant Blai ens dóna per a poder difon-
dre, per aquest mitjà, el nostre objectiu d’informar 
i de fomentar els aspectes culturals de la festa 
dels bous. Com fer-ho? Sens dubte la millor forma 
i la més perdurable en el temps és l’aprofitament 
d’espais com el que ens brinda el programa.

La festa dels bous ocupa un lloc privilegiat entre 
els distintius de la nostra manera col·lectiva de 
ser, i encara que no siga tal vegada un espectacle 
majoritari a l’actualitat, sí que és el més específic i 
definidor de la vessant festiva-popular dels nostres 
pobles i les seues gents. Des d’un correbous serrà i, 
molt més una plaça de bous, la graderia constitueix 
per ella mateixa l’espectacle, al marge d’allò que 
puga ocórrer a l’arena,  que és la caixa de ressonàn-
cies i en moltes ocasions un trassumpte de la vida 
i una via mitjançant la qual el poble sembla alli-
berar-se de formalismes imposats, i es manifesta 
amb una especial espontaneïtat. Aquesta rebel·lió 
suposa una espècie de sondeig de la personalitat 
múltiple del poble que es manifesta clarament en 
allò que podíem anomenar com la preeminència 
d’allò popular.

També la crisi es fa notar en el nombre d’espectacles 
que anualment es feien. Enguany només s’han do-
nat una cursa de bruus de piques (rejones) i unes 
classes pràctiques. En la de piques va debutar Pa-
blo Donat, natural d’Ontinyent. Pablo va eviden-
ciar estar encara per aprendre moltes coses, si bé 
va demostrar ser un excel·lent genet. La plaça en 
gran part es va omplir de seguidors del genet. El 
va acompanyar en el cartell Álvaro Montes i Óscar 
Mota. Aquests, amb més experiència, van estar bé 
en línies generals. L’Escola Taurina de València, un 
any més, ens va portar 
als alumnes més selectes 
del curs, que van estar a 
l’altura,  d’uns jònecs de D. 
Daniel Ruiz que van donar 
un excel·lent joc.

La nostra penya està 
dins de l’organització de 
penyes taurines de la 
Comunitat Valenciana i 
en els moments actuals 
estem treballant conjun-
tament amb la federació 
en l’organització de les 
segones trobades de pen-
yes taurines a Bocairent. 
Durant dia i mig, a banda 
de l’afluència de públic, 
es programaran conferèn-

cies, exposicions i, com no, algun espectacle taurí, ocasió 
única per a realçar al nostre poble i culturitzar la festa de 
bous.

Treballem perquè als nostres socis no els siga costós assis-
tir a curses de bous tant en la comunitat com fora d’ella. 
Aconseguírem dos abonaments per a les Falles de l’any 
passat a un preu assequible. Cada dia de Falles o Fira de 
Julio dues persones podran assistir al sorteig dels bous al 
matí. Procuràrem fer visites a ramaderies. Enguany visi-
tàrem la ramaderia de Nazario Ibáñez a Iecla, on els pen-
yistes van donar regna solta a la seua afició i van mostrar 
les seues qualitats toreres, tant els homes com les dones.

La tauromàquia o la festa de torejar bous a peu o a cavall 
es podria denominar com l’espectacle on intervenen més 
aspectes artístics que en cap altre.

J.L. Cuerda
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ACIS - Associació de 
Comerciants i Serveis  
de Bocairent

L’Associació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACIS) 
segueix treballant amb l’objectiu d’aconseguir una cohe-
sió, entre els comerços del poble i els ciutadans. Per tal 
d’assolir aquest propòsit busquem nous camins i intentem 
millorar algunes de les accions que ja anàvem realitzant.

Pensem que la formació és clau si volem que els nostres 
comerços siguen més competents i de qualitat. Millorar els 
coneixements dels petits comerciants repercuteix direc-
tament de forma molt positiva al sector del comerç i al 
poble. Ja que aquest últim pot beneficiar-se al tindre al seu 
abast comerços més atractius i competitius.

Per això, el passat mes de setembre i octubre es van realit-
zar uns cursets formatius dirigits a tots els associats sobre 
màrqueting i la utilització de les xarxes socials. Esperem 
continuar realitzant més cursos i xarrades per aconseguir 
que el sector del comerç i serveis de Bocairent siga encara 
més potent.

A més ens agrada conéixer i recordar d’on venim, com eren 
els comerços dels nostres avantpassats i com desenvolu-

paven la seua feina en un entorn completament diferent 
de l’actual. Sota aquest pretext el passat mes d’octubre, 
i amb la fira del comerç com a escenari, vam organitzar 
l’exposició Retrospectiva del comerç de Bocairent. Ens 
agradaria donar les gràcies a tots aquells que van aportar 
materials i van compartir els seus records amb nosaltres 
per tal de preparar l’exposició.

Altres accions que es porten a terme des de l’associació són 
les campanyes realitzades per Nadal, el dia del pare i de la 
mare o Sant Valentí. A poc a poc ens agradaria poder cre-
ar noves campanyes destinades a tots vosaltres. Així com 
ampliar les possibilitats de la targeta I-más. Són propostes 
amb les quals estem treballant.

El petit comerç és un element vertebrador de la vida quo-
tidiana del poble i enforteix l’economia local. Per aquest 
motiu volem destacar la importància de tots vosaltres per 
a l’associació, ja que gràcies a la confiança que dipositeu en 
els nostres negocis podem continuar endavant.

Gràcies a tots per la vostra fidelitat i bones festes.
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Celebració de les Festes de Moros 
i Cristians al CEIP Lluís Vives

Com ja ve sent habitual al nostre centre, tots els anys ce-
lebrem la Festa de Moros i Cristians. Es treballa des de 
diferents vessants: musical, artística, cultural, històrica...  
Tot acabant amb una desfilada al pati i repartiment de pa-
nellets per part de l’AMPA.
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Associació de Mares i 
Pares de l’IES Bocairent

Som l’Associació de Pares i Mares de l’ Institut 
de Secundària de Bocairent. Ací estem tots els 
que tenim fills i filles al centre. Amb el nostre 
suport i la nostra espenta per ajudar-los podem 
aconseguir que el treball quotidià amb  ells i per 
ells done fruits que tothom reconega. Però de ve-
gades ens falten coneixements i  instruments per 
col·laborar.

Per això estem organitzant xerrades i altres ac-
tivitats per poder endinsar-nos en l’adolescèn-
cia dels nostres. Ens agrada treballar, compartir 
experiències, dubtes, però sobretot ens encanta 
que els pares col·laboren amb nosaltres i així 
també amb el centre perquè en l’educació dels 
nostres fills hem de ser actius i mai passius.
 
Uns de les nostres activitats primordials és con-
tractar un mestre de recolzament finançat per 
l’Ajuntament, que de manera gratuïta dóna clas-
ses de repàs, a aquells alumnes que ho necessi-
ten, a l’Institut fora de l’horari escolar. Sempre 
amb coordinació amb el professorat i direcció del 
entre.

Som membres del Consell Escolar de l’Institut, 
i alhora del Consell Escolar Municipal. Aquestos 
òrgans ens fan sabedors del funcionament intern 
del sistema educatiu i per tant és necessari que 
compten amb la nostra presència perquè “a cosa 
feta, poques vegades hi ha remei”. 

Col·laborem amb diferents entitats i associacions 
locals i comarcals relacionades amb el món ju-
venil per poder establir de manera conjunta una 
ruta de necessitats reals per als nostres adoles-
cents.

Al curs escolar 2013/2014 organitzàrem tres xer-
rades promocionades per FAPA València: “Competències 
Bàsiques”, “Motivació des de casa” i “Estratègia familiar 
contra el fracàs escolar”. També participàrem en juntes 
comarcals, organització de cloenda de curs, entrega de 
premis,etc.
A més a més estrenàrem Facebook per donar informació a 
tots els pares d’una manera ràpida i global.

En el curs 2014/2015 continuem treballant, sempre inten-
tant aportar el millor que podem i establint el nexe entre 
professorat i pares. Perquè considerem que educar és cosa 

de tots i estar informats i amb suport ens fa donar passes 
de gegant  quan les coses prenen el camí equivocat.

Ens pots trobar all correu ampaiesbocairent@gmail.com i 
també al Facebook. Intentem ajudar davant qualsevol dub-
te, malentès, comentari que no ha quedat clar, suport per 
fer front a situacions a les quals no estem acostumats, i 
una llarga llista de qüestions que poden sorgir. No hi ha 
que tenir por i mai hi ha que deixar-ho córrer. Som tots 
pares i l’associació està ací amb nosaltres.
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Mariola Verda

Aquest any Mariola Verda ha seguit creixent al Grup 
d’Emergències Bocairent, creat per la prevenció i 
extinció d’incendis forestals i altres situacions de 
risc. Circumstàncies com nevades o fortes pluges 
en les que es requereix de suport a la intervenció 
per minvar i resoldre el problema. 

Una vegada l’organització ha estat estructurada 
de vehicles, material i equipament (EPI), s’ha pas-
sat al punt més important: estar dins l’operatiu del 
GVA112 per col·laborar a les emergències locals. 
El grup ha estat rebent formació impartida per 
bombers, brigades rurals d’emergències, enginyers 
forestals i tècnics dels Mitjans Aeris d’Extinció d’In-
cendis Forestals a la ciutat d’Alcoi junt altres ACIF 
(Agrupacions Contra Incendis Forestals). Els cursos 
constaven de part teòrica durant les primeres jor-
nades i pràctiques conjuntes amb tots els mitjans 
citats. La part pràctica consistia en un simulacre 
d’actuació en incendis, tot recreant hipotètics casos que es 
poden donar al foc com: acorralaments, protecció d’habi-
tatges, construcció de línies de defensa, muntatge d’este-
ses de mànegues d’aigua amb pressió, etc. Les pràctiques 
van ser tant diürnes com nocturnes per permetre’ns adqui-
rir experiència a tots els àmbits requerits.

Mariola Verda, enguany s’ha inscrit al registre de la GVA 
d’associacions col·laboradores de Protecció Civil. Concre-
tament a l’apartat de prevenció, extinció d’incendis fo-
restals i altres emergències en participació conjunta amb 
l’operatiu de la GVA. Amb aquest registre, Mariola Verda, es 
converteix en una entitat reconeguda legalment, constitu-
ïda amb els requisits de seguretat pertinents per treballar 
als incendis forestals i altres emergències.

Aquest 2014 ha estat un any extremadament sec que feia 
preveure difícils conseqüències. Tot i que les previsions 
eren pitjors, la serra de Mariola ha sofert dos incendis 
considerats d’alta importància: el primer declarat el dia 11 
d´agost a les 3:09h de la matinada, en la zona entre Sotor-
roni i Buixcarró. Al foc van acudir cinc membres de Mari-

ola Verda al voltant de les 7h del matí per col·laborar en 
l’extinció. Altres tres companys estigueren treballant amb 
el grup d’ACIF Alcoi al flanc esquerre, i dos membres més 
feren treballs d’abastiment d’aigua amb el camió oficial de 
Mariola Verda. Aquest incendi va ser provocat per un llamp 
latent. El punt d’inici va estar dins del terme de Bocairent. 

El segon incendi declarat el 10 de setembre del 2014 ha 
afectat de ple el nostre terme i el cor de la Mariola. Aquest 
foc també va sorgir a causa d’un llamp latent. Tan ràpid 
com es va rebre l’avís d’emergència, el grup de Mariola Ver-
da es va mobilitzar sent la segona dotació en arribar al 
punt d’inici. Una vegada establert el PMA (puesto de mando 
avanzado) destinaren els nostres membres a donar suport a 
la brigada de Fontanars, la qual va ser enviada per atacar el 
cap de l’incendi, a la vessant del segon paeller de Mariola. 
En aquesta ocasió van acudir nou membres i es va treballar 
tot desplegant una estesa de 67 mànegues al voltant dels 
1.700 metres a una zona amb gran desnivell. Amb la gran 
ajuda dels mitjans aeris, s’aconseguí parar l’avançament de 
les flames abans que caigués la nit, tot evitant així que el 
foc continués cremant la nostra serra. Els últims compo-
nents de Mariola Verda es retiraren al voltant de les 23h, i 
segons n’asseguren els components va ser una tasca dura 
però satisfactòria. Després de donar-se per extingit, el dis-
sabte 13 de setembre, el següent dimarts, encara es va ha-
ver d’acudir al perímetre a causa d’un rebrot sortit a la soca 
d’un pi que el foc havia anat consumint per dins fins que 
va eixir. Per sort no tenia combustible al voltant per poder 
seguir cremant, ja que estava dins del perímetre. Al tanca-
ment de la data de l’edició seguim amb una greu sequera 
que segueix afectant a les nostres serres negativament, 
esperem que prompte arriben les pluges i les recuperen es 
nostres serres i els aqüífers.

Si esteu interessats en formar part del grup d’emergències 
de Mariola Verda o col·laborar, podeu escriure’ns a: emer-
bocmv@gmail.com. També ens podeu seguir al Facebook: 
Emergències Bocairent. 
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La Parròquia informa:
crònica del curs 2013-2014

La comunitat parroquial viu i celebra la fe a través dels 
esdeveniments i celebracions de l’Església en els diferents 
temps litúrgics.

OCTUBRE

Vam iniciar el curs pastoral 2013-2014, durant el temps 
litúrgic ordinari, amb l’Eucaristia del diumenge 13 d’octu-
bre en la qual van participar tots els grups parroquials i 
es va lliurar el Catecisme als 49 xiquets que iniciaven la 
Catequesi d’Infància, que es van unir a l’oració del Papa 
Francesc, que aqueix mateix dia consagrava el món a l’Im-
maculat Cor de Maria.

Al llarg del mes d’octubre, mes dedicat a la Mare de Déu del 
Roser, tots els dies abans de la missa a la capella de la Co-
munió va haver exposició del Santíssim i rés del Sant Rosari.

El dimarts 8 d’octubre va tenir lloc el lliurament del Premi 
9 d’octubre 2013 a Càritas Parroquial i, per tant, a tota la 
Parròquia que acull, recolza i acompanya l’acció caritativa 
i social de l’Església.

La Vigília d’Oració en el Dia Internacional de l’Eradicació de 
la Pobresa es va celebrar el 18 d’octubre al Monestir. Les 
persones que pateixen per la pobresa, la injustícia, l’atur, 
l’exclusió, el fam, el desemparament, la indiferència, repre-
senten la realitat que viu el nostre món, les escandaloses 
desigualtats socials, i la manera de funcionar d’un sistema 
econòmic per al qual les persones no són la primera priori-
tat. Davant aquesta realitat, davant la quantitat de perso-
nes que estan tirades a la seua sort a les cunetes d’aquest 
món, ressonen aquestes paraules de Jesús, “DONEU-LOS 
VOSALTRES DE MENJAR” i la reposada dels seus deixebles: 
“Nosaltres no tenim més que cinc pans i dos peixos…”. Jesús 
va prendre els cinc pans i els dos peixos, i mirant al cel els 
va beneir, els va partir i els va donar als seus deixebles 
perquè els distribuïren entre la gent. Tots van menjar fins 
a quedar satisfets. (Lluc 9,13-16)

La celebració del Dòmund el diumenge 20 d’octubre tenia 
com a lema “FE + CARITAT = MISSIÓ”. No és legítim se-

parar, i menys, oposar, fe i caritat, dues virtuts teologals 
íntimament unides. Contemplació i acció estan cridades a 
coexistir i integrar-se. L’acolliment salvífic de Déu, la seua 
gràcia, el seu perdó, per la fe orienta i promou les obres de 
la caritat. = Missió. La major obra de caritat, que naix de la 
fe, és l’evangelització. L’anunci de l’Evangeli es converteix 
en una intervenció d’ajuda al proïsme, justícia per als més 
pobres, possibilitat d’instrucció i assistència mèdica, entre 
altres implicacions socials.

L’Itinerari Diocesà de Renovació, que va començar l’any 
2010 iniciava el seu 4t cicle amb el lema “Sereu els meus 
testimonis” dividit en dues etapes: “Vosaltres sou la sal de la 
terra” i “Aneu pel món i proclameu la Bona Notícia”. El 28 de 
setembre va haver una trobada diocesana dels animadors 
dels grups al Seminari Major de la Immaculada de Montca-
da; i el 22 d’octubre a Ontinyent, on l’Arquebisbe Sr. Carlos 
Osoro es va trobar amb tots els equips de l’IDR de la Vi-
caria 6, a la qual pertany l’Arxiprestat de la Mare de Déu 
d’Agres, dins del qual s’inclou la Parròquia de Bocairent.

Els joves de Catequesi de Confirmació van iniciar el curs el 
divendres 25 d’octubre amb una convivència al Patronat. 
Després de l’oració inicial, van assistir a la projecció i pos-
terior comentari de la pel·lícula “En un món millor” i van 
acabar compartint el sopar. Aquest mateix mes començava 
també la Catequesi d’Infància. Al primer curs de catequesi 
es van incorporar 49 xiquets, una xifra bastant elevada en 
comparació amb la dels cursos anteriors i per aquest motiu 
també es van incorporar noves catequistes, fet pel qual ens 
sentim molt agraïts.

Els matrimonis que complien les noces de plata ho van ce-
lebrar en l’Eucaristia del dissabte 26 d’octubre. El diumen-
ge 28 d’octubre en l’Eucaristia de les 12 h va tenir lloc la 
presentació dels xiquets i xiquetes que aquest curs rebien 
el Sagrament de la Primera Comunió.

NOVEMBRE

Tots els dies del mes de novembre, mes dedicat a l’oració 
pels difunts, es va resar el Sant Rosari per ells abans de la 



283

as
so
cia

cio
ns
 i 

en
tit

at
s

missa. L’1 de novembre, Tots Sants, es va celebrar missa al 
Cementeri Parroquial.

El dia 7 de novembre va tenir lloc la presentació de la res-
tauració de la casulla gòtica (XV) i de la capa pluvial de 
Sant Joan de Ribera (XVI), restaurades per tècnics de l’Ins-
titut Valencià de Conservació i Restauració (IVCR) amb una 
subvenció de la Diputació de València. A través d’aquestes 
actuacions el Museu Parroquial millora la qualitat de les 
obres exposades i manté el seu tresor artístic.

A la Catedral de València es va celebrar els dies 8 i 9 de no-
vembre el congrés “Parròquia i Nova Evangelització”. Va as-
sistir el nostre rector Sr. Ángel M. Olivares i cinc catequistes. 
Es van desenvolupar tres ponències entorn de la Parròquia: 
“La Parròquia, llar de la Comunió eclesial”, “La Parròquia, Esglé-
sia de Crist en un lloc” i “La Parròquia, plataforma missionera. 
El primer anunci”; també va haver-hi diverses comunicacions 
que van tractar temes com “Caritat i Evangelització”, “Les no-
ves tecnologies de la informació, formes de nova evangelitza-
ció”, “Matrimoni i família: transmissió de la fe”, “El servei als 
malalts”, “Els religiosos a la parròquia”, “L’oratori de xiquets 
xicotets”, “El Camí Neocatecumenal”, etc… El congrés va con-
cloure el dissabte dia 9 amb la celebració de l’Eucaristia.

En l’Eucaristia del diumenge 24 de novembre, Solemnitat 
de Crist Rei i últim diumenge del temps ordinari de l’any 
litúrgic, va tenir lloc la clausura de l’Any de la Fe que el 
Papa Benet XVI havia inaugurat l’11 d’octubre de 2012, en 
el 50 aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II.

Una acció pastoral per a aquest curs va ser el “Taller d’ora-
ció” que iniciàvem el dijous 28 de novembre amb el lema 
“Oració, resposta personal a la presència de Déu”. També 
va haver-hi altres dos tallers els dies 12 de desembre de 
2013 i 16 de gener de 2014. A aquestes trobades i mo-
ments d’oració van assistir els grups que participen en 
l’IDR i va estar obert a tots els feligresos. En els tallers, 
guiats per N’Ángel, ens vam endinsar en el camí de l’oració 
a través d’aquestes reflexions: “Per què orar?: motivacions 
i fonaments de l’oració”, “Què és orar?: essència de l’oració”, 
“Per a què orar?: intencionalitat de l’oració”, “Com orar?: vivèn-
cia de l’oració” i “Fruits de l’oració”.

DESEMBRE

En començar l’Advent, celebràvem el diumenge 1 de de-
sembre a l’ermita de Santa Bàrbara la seua festa.

El dimecres 4 de desembre es va presentar a la comunitat 
parroquial a l’Aula Magna del Patronat, la Campanya Ins-

titucional de Càritas per al curs 2013-14 amb el lema “Viu 
senzillament perquè uns altres senzillament puguen viure”. A 
aquest acte van assistir també els equips de voluntaris de 
Càritas de l’Arxiprestat. La presentació va estar a càrrec 
del nostre rector N’Ángel i de Mª José Jover, coordinadora 
de Càritas de la Vicaria 6.

El divendres 6 de desembre es va celebrar al Monestir la 
Vigília de la Immaculada en la qual al costat de la comuni-
tat parroquial van intervenir, de manera especial, els joves 
dels tres cursos de Catequesi de Confirmació.

A l’Església parroquial el diumenge 15 de desembre a la 
vesprada es va celebrar el V festival de Nadal de Cors Par-
roquials; en aquesta trobada van participar els cors de les 
parròquies de Villanueva de Castellón, Aielo de Malferit, 
Bellús, el Genovés, Pobla del Duc i Bocairent.

Com a preàmbul a Nadal, va tenir lloc al Patronat el festi-
val nadalenc en el qual es va representar una senzilla obra 
i es van cantar nadales. Aquest acte, en què van partici-
par xiquets i catequistes d’infància, va resultar una grata 
experiència. A continuació, aquest mateix dia, dissabte 21 
de desembre, en l’Eucaristia va tenir lloc la benedicció de 
pessebres i després el Concert de Nadal de la Coral de Bo-
cairent. Va finalitzar aquest dia al Patronat amb el Sopar 
de Nadal en el qual participa tota la comunitat parroquial. 
El diumenge 22 de desembre es va realitzar la campanya 
“Pot Quilo” de Nadal, organitzada per l’equip de Càritas. Els 
joves de Confirmació i els monitors Júnior van col·laborar 
en la recollida d’aliments per a les persones que viuen en 
la pobresa.

Del 28 de desembre de 2013 a l’1 de gener de 2014 es va 
celebrar a Estrasburg la trobada de Taizé. Hi van assistir 5 
persones de la Parròquia. Era la 36 trobada europea, una 
etapa més del pelegrinatge de confiança a través de la ter-
ra a Estrasburg, en la regió d’Alsàcia i a la regió fronterera 
d’Ortenau a Baden (Alemanya). Aquesta trobada, prepara-
da per la comunitat de Taizé, i per invitació de les diòcesis 
catòliques i les esglésies protestants de tots dos costats 
del Rin, va reunir desenes de milers de pelegrins en una 
nova etapa del “pelegrinatge de confiança sobre la terra”, 
iniciada pel germà Roger a la fi dels anys 70. Els joves i 
els altres pelegrins de tot Europa i d’altres parts, van ser 
rebuts per les parròquies, les comunitats i els habitants de 
la regió. Alsàcia i Baden, terra de diàleg i solidaritat, es van 
convertir en testimonis de la reconciliació dels pobles al 
cor d’Europa. La ciutat d’Estrasburg, rica per la trobada de 
cultures, va ser testimoni de signes d’esperança necessaris 
per a la construcció europea.
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GENER

La Parròquia celebrava el divendres 3 de gener de 2014 el 
Panellet de Sant Blai; el diumenge 12 de gener, Solemni-
tat del Baptisme del Senyor, concloïa el temps litúrgic de 
Nadal. En la missa de les 12 h d’aqueix dia es va celebrar 
l’enviament (missió) dels membres dels grups d’evangelit-
zació de la pastoral parroquial amb la imposició de mans 
per part del rector.

La festa de Sant Antoni Abat és la primera que cada any 
inicia les celebracions a les ermites; enguany la missa i 
benedicció dels pans (“la tallà”) va ser el dissabte 18 de 
gener. Es van presentar les obres d’impermeabilització i 
restauració de la casa de l’ermita, sufragades amb els do-
natius del feligresos de Sant Antoni Abat.

En acostar-se les Festes en honor a Sant Blai, els catequistes 
d’infància van preparar una sessió perquè els xiquets cone-
gueren qui va ser i per què va arribar a ser Sant el nostre 
Patró. Per a finalitzar i, acompanyats de la Banda Jove de 
la Unió Musical Bocairent, van desfilar pels carrers propers 
al Patronat. Per açò, des d’aquestes línies volem aprofitar 
l’ocasió per a agrair a la Banda Jove la seua col·laboració. 

Des del 23 al 31 de gener es van succeir els dies de la No-
vena a Sant Blai. 

Durant el mes de gener i amb l’ajuda econòmica de la Di-
putació de València es va restaurar i impermeabilitzar la 
teulada central (església) i el campanar de l’ermita del 
Sant Crist. Encara queda per restaurar i impermeabilitzar el 
70% de la teulada de Sant Crist (hostatgeries, casa, corrals 
i teulada de l’altar). Amb donatius de persones particulars 
es va instal·lar un parallamps nou i modern al campanar de 
l’ermita. El parallamps antic datava de 1925. 

FEBRER

El rés de l’Àngelus al capvespre del dia 1 de febrer donava 
inici a les Festes de Sant Blai en les quals tots els dies es-
tan presents les celebracions religioses; el dia 2 festivitat 
de la Presentació de Jesús al temple (Festa de la Candelà-
ria) es va celebrar l’eucaristia i la processó claustral de les 
candeles. Aquest dia, en el qual també se celebra la Jorna-
da Mundial de la Vida Consagrada, va tenir lloc el rés de 
Vespres. El dia de Sant Blai, 3 de febrer, va estar centrat en 
la solemne Missa Major, presidida pel Sr. Juan Miguel Díaz 
Rodelas, doctor en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut 
bíblic de Roma i membre de la Reial Acadèmia de doctors 
d’Espanya, i en la processó; les misses de les filaes del dia 
4, l’eucaristia del dia 5 a l’Ermita del Sant Crist i el funeral 

per tots els festers difunts el dia 6 de febrer van ser les 
celebracions centrals d’aquests dies a la Parròquia.

Una altra celebració important va tenir lloc pocs dies des-
prés: el dissabte 8 de febrer amb motiu de la festivitat de 
la Mare de Déu de Lourdes (la festa és l’11 de febrer) es va 
celebrar la Jornada Mundial del Malalt. En aquesta cele-
bració els voluntaris de Càritas acompanyen fins a la Par-
ròquia aquelles persones majors i/o malaltes que ho sol-
liciten per a poder participar en l’eucaristia i en l’emotiva 
processó de les torxes.

El jesuïta valencià Toni Català del Centre Arrupe de Va-
lència i professor de Cristologia a l’Institut Superior de Ci-
ències Religioses de Barcelona, va impartir a l’Aula Magna 
del patronat el 21 de febrer la conferència “El sentit de la 
presència de Déu en la nostra vida”.

Un grup de catequistes d’infància i de confirmació van as-
sistir el dissabte 22 de febrer a una trobada de catequistes 
al Seminari Menor de Xàtiva on van participar en diferents 
tallers. També durant el mes de febrer es van desenvolupar 
a Beneixama els cursets prematrimonials a nivell arxipres-
tal els dies 22 i 23 de febrer.

La celebració de la festa de la Beata Pietat de la Creu el 26 
de febrer va estar precedida per la novena que va tenir lloc 
en la Residència de les Salesianes del Sagrat Cor de Jesús.
A la fi de febrer i principis de març un grup de 6 voluntaris 
de l’equip de Càritas Parroquial van participar en un curs 
de formació que es va realitzar a Alcoi per a tots els vo-
luntaris de la Vicaria. En ell van treballar i van reflexionar 
sobre els següents temes: “L’opció pels pobres. Identitat de 
Càritas”, “Organització d’una Càritas Parroquial”, “La sensibi-
lització de la Comunitat” i “L’acolliment”.

MARÇ

Al març començava el temps litúrgic de Quaresma amb la 
celebració de la imposició de la cendra el dimecres 5 de 
març. Durant el temps quaresmal, els diferents grups de 
pastoral van participar diàriament en el rés del Sant Rosari 
i en l’Eucaristia.

El Sopar de la Fam promogut per Mans Unides amb el lema 
“Si volem fer alguna cosa per la fam dels altres, no hi ha excu-
ses, i sí que hi ha moltes raons” es va celebrar el divendres 7 
de març al maset de la Filà del Terç de Suavos.

En el marc de l’Itinerari Diocesà de Renovació es va desen-
volupar la “Missió Magnificat”. Es va iniciar amb la peregri-
nació de la Vicaria a Canals on es va rebre la Mare de Déu 
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Pelegrina dels Desemparats. Des del dilluns 31 de març al 
dimecres 2 d’abril, a les 20.15 h en l’Aula Magna del Patro-
nat, va tenir lloc la predicació sobre la Mare de Déu. Durant 
aqueixos dies va estar amb nosaltres el capellà N’Andrés Bo-
lufer, vicari de Sant Josep d’Ontinyent, que va exposar tres 
meditacions que van tenir com a lema: “Faça’s en mi segons la 
teua Paraula”, “Feu el que Ell us diga” i “Ací tens  la teua Mare”.

El Patronat va acollir el 28 de març el seminari organitzat per 
la Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi i l’Insti-
tut Idees, “Ser emprenedor i aconseguir una auto ocupació” dirigit 
a estudiants de batxillerat, de cicles formatius i universitaris, 
persones en atur, emprenedors o interessats en l’auto ocupació. 

Els voluntaris de Càritas Parroquial van assistir el dissabte 
29 de març a la XVII Trobada anual de Càritas de la Vicaria  
VI al Seminari Menor de Xàtiva. Després de l’acolliment 
va tenir lloc l’oració inicial i presentació de la trobada pel 
vicari Episcopal i, a continuació, la xarrada-ponència “El 
discerniment en l’Acció Social” impartida pel pare Eduardo 
Serón, sj. Durant el descans es va presentar l’estand de 
Comerç Just. Aquest comerç s’estableix sobre unes bases 
d’igualtat i transparència en les relacions de treball que 
permeten millorar les condicions de vida dels productors 
dels països del sud, però també garantir als consumidors 
finals que els productes que adquireixen han sigut elabo-
rats en condicions dignes. A continuació va tenir lloc el 
treball per grups, sobre qüestions relacionades amb la po-
nència, i la posterior posada en comú de les conclusions. 
Va finalitzar la trobada en un menjar compartit per tots. 

El diumenge 30 de març, després de la missa de les 12 h, 
es va inaugurar el nou espai d’etnologia del Museu Par-
roquial, anomenat Museu d’Oficis i Costums de Bocairent 
(MOCB), situat a les dependències de la Casa Abadia (a les 
antigues cases dels vicaris). 

ABRIL

Durant la Quaresma, els joves de Confirmació van pujar al 
Sant Crist meditant les estacions del Viacrucis. El diven-
dres 4 d’abril a la vesprada va haver a l’ermita del Sant 
Crist celebració de l’eucaristia precedida del Viacrucis en el 
qual va participar tota la comunitat parroquial. Els xiquets 
i catequistes d’infància van viure aquest curs d’una manera 
diferent, ja que el Viacrucis es va realitzar al Monestir de la 
Mare de Déu dels Dolors. Així, la primera estació es va ce-
lebrar a l’Església del convent, per a seguir pel jardí, baixar 
a l’hort de les monges, on també es van desenvolupar les 
dues últimes estacions dintre del Monestir Rupestre. Totes 
les estacions van ser representades pels xiquets, la qual 
cosa els va fer viure molt de prop la Passió i Mort de Crist.

La setmana del 7 a l’11 d’abril va estar dedicada a l’oració 
per les vocacions sacerdotals, es va establir una cadena 
contínua d’oració durant tot el dia.

El 13 d’abril, Diumenge de Rams, començava la Setmana 
Santa. Les celebracions del Tridu Pasqual començaven el 
Dijous Sant amb la Missa del Sopar del Senyor i l’Hora Santa; 
el Divendres Sant, amb el Viacrucis al Sant Crist, els Oficis 
i la Processó del Sant Enterrament. El silenci del Dissabte 
Sant concloïa amb la Solemne Vigília Pasqual amb la qual 
s’iniciava el temps de Pasqua i el diumenge celebràvem 
la Resurrecció del Senyor. El segon diumenge de Pasqua, 
diumenge de la Divina Misericòrdia, va estar dedicat als 
malalts. Aquells que ho van demanar, van poder rebre el 
sagrament de la Unció i la Comunió a les seues cases, ja 
que el Senyor va ser portat fins a ells en processó. En arri-
bar a l’Església es va celebrar l’Eucaristia, en ella també es 
va administrar el sagrament de la Unció a tots els que van 
acudir. Aquests dies festius concloïen amb la celebració de 
la festivitat de Sant Vicent Ferrer (missa vespertina prece-
dida de la processó).

Un esdeveniment important del Diumenge de Rams va ser 
la representació teatral per part de la companyia l’Arcà de 
l’obra “Diàleg de carmelites”. La gran assistència de públic va 
motivar que moltes persones no pogueren assistir per la qual 
cosa es va tornar a representar el Divendres Sant a la nit.

MAIG

Durant el mes de maig es van succeir de manera contínua 
les festes i celebracions. Començàvem el dia 1 amb la Festa 
de Sant Jaume a la seua ermita que tenia com a centre la 
missa i benedicció dels pans. Als pocs dies, el diumenge 4 
de maig, la Festa de la Santa Creu amb l’eucaristia vesperti-
na i la processó de benedicció de les creus de terme; el dis-
sabte dia 10 va tenir lloc com cada any la Trobada Salesiana 
que va concloure amb la missa a la Parròquia. Van partici-
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par les religioses i persones vingudes de diferents poblaci-
ons on les filles de Mare Pietat estan presents a col·legis i 
residències, com Sant Vicent del Raspeig, Madrid, Burgos, 
Lucena i Alcantarilla; el diumenge dia 11 era la Festivitat 
de la Mare de Déu dels Desemparats amb la celebració de 
l’eucaristia en la seua ermita i, a continuació, la processó. 

També al maig, el dissabte 10, tenia lloc a Albaida una 
Trobada de Càritas Juvenil amb el lema “Jornada de sen-
sibilització per a canviar el món” en el qual van participar 
dos joves de la nostra Parròquia juntament amb uns altres 
d’Albaida i Algemesí. Una jove d’Algemesí va relatar l’expe-
riència que havia viscut durant l’estiu a un camp de treball 
de Càritas Internacional a Palestina i va animar altres joves 
a compartir durant un temps la fe amb els cristians d’allà.

Els vint joves que durant tres anys s’havien preparat per a 
ser confirmats van tenir una convivència el dissabte 3 de 
maig en l’ermita de Sant Antoni Abat i, el dissabte 17 de 
maig, el vicari Episcopal els va conferir el Sagrament de la 
Confirmació.

El 22 de maig commemoràvem Santa Rita amb la celebra-
ció de l’Eucaristia al Monestir i, a continuació, amb la col-
laboració de l’Associació d’Ames de casa va haver-hi desde-
juni de xocolata i bunyols.

A l’ermita del Sant Crist del Calvari, el diumenge 25 de 
maig va haver-hi missa solemne i cant dels gojos en la 
commemoració de la Festa del Còlera.

El mes de maig concloïa i començava el mes de juny amb 
la finalització del curs parroquial i la Festa del Patronat. El 
dissabte 31 de maig al matí va haver-hi partit de bàsquet 
aleví i partit Pares+Mares “versus” fills del campionat de 
futbol. A les 12 h volteig general de campanes i a les 20 h 
Eucaristia a l’Església Parroquial.

JUNY

El diumenge 1 de juny a les 8.15 h se celebrava el VII Me-
morial Leandro Santonja, torneig de futbol quadrangular 
de veterans amb la participació dels equips: Alça l’aleta - 
El Zinganillo i Vergatessa – Els fadrins. Com a colofó de la 
temporada 2013-14 va tenir lloc l’emocionant i disputada 
gran final del Campionat de Futbol Infantil. Un any més el 
Patronat organitzava la competició esportiva més antiga 
de totes les que tenen lloc a Bocairent, el Campionat de 
futbol per als més xicotets; 65 xiquets van participar la 
passada temporada els dissabtes al matí en les trobades 
que tenen lloc al camp del Patronat, de manera totalment 
gratuïta.

La “Despertà”, amb tabalet i dolçaina a càrrec del Grup de 
Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent, començava a les 
8.30 h i, a continuació, va començar el tradicional esmor-
zar. A partir de les 9 h tenia lloc el Triangular equips de 
l’escola del Club de Bàsquet Patronat i després el partit 
de Bàsquet benjamí femení i el partit de Bàsquet Trofeu 
Federació FBCV.

Un any més el Club de Bàsquet Patronat Bocairent en les 
seues diferents categories ha recorregut tota la geogra-
fia valenciana. Respecte, humilitat i sacrifici són unes de 
les qualitats que identifiquen aquest club i que provoquen 
l’admiració dels nostres adversaris esportius.

Cada cap de setmana més de cent jugadors i jugadors, in-
tegrats en set equips federats i una escola base, han pogut 
gaudir dels beneficis de practicar esport amb la il·lusió de 
situar els seus equips al capdavant de les classificacions. Els 
equips són: Sènior femení, Júnior femení, Infantil femení, In-
fantil masculí, Aleví, Benjamí i Escola de Bàsquet; tots ells 
han comptat amb dos entrenadors o monitors per equip.

A les 10.30 h tenia lloc l’obertura de les diferents exposi-
cions: projectes de Càritas, Catequesi d’Infància (jocs de 
taula) i “Escuela Hogar” (ceràmica, pintura en tela, labor i  
patchwork).

Durant el matí del diumenge, la Junta de pares de Juniors 
va organitzar jocs i parc infantil a la plaça de Julián Herrero 
per a tots els xiquets.

A les 13 h, a la sala d’actes, va tenir lloc l’acte de clausura 
del curs catequètic i el lliurament de trofeus esportius. A 
continuació, totes les persones que van voler van poder 
compartir el dinar d’aqueix dia al Patronat.

A la vesprada es va celebrar el Festival Infantil amb la re-
presentació del musical: “Mamma Mia” a càrrec de Júniors 
i catequesi en el qual van interpretar diverses cançons i 
coreografies.
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Tots els que van acudir al Patronat el diumenge van po-
der gaudir de barracons de jocs tradicionals, gran tómbola, 
servei de bar, circuit megafònic i visitar les exposicions.

El divendres 6 de juny celebràvem la Vigília de Pentecosta 
al Monestir i el diumenge 8 finalitzava el Temps Pasqual 
amb la Solemnitat de Pentecosta. Aquest dia, després d’ha-
ver renovat anteriorment les promeses del seu Baptisme i 
participar en el baptisme d’una de les seues companyes, 
els 24 xiquets (14 xiquetes i 10 xics) que s’havien estat pre-
parant els últims tres anys van rebre per vegada primera 
la Comunió. Des de Catequesi d’Infància volem agrair a les 
famílies d’aquests xiquets la seua col·laboració al llarg del 
curs, factor fonamental en el procés de formació cristiana 
dels seus fills.

El diumenge 15 de juny, dins ja del Temps Litúrgic Ordinari, 
Solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebràvem també la 
Festa de Sant Antoni de Pàdua a la seua ermita amb la ce-
lebració de la Missa i a continuació la processó.

L’Adoració Nocturna va celebrar la solemne Vigília de Cor-
pus Christi el dijous 19 de juny, aquesta vigília juntament 
amb la del Dijous Sant i la de finalització d’Any són les tres 
Vigílies Extraordinàries que celebra l’Adoració Nocturna. 

La comunitat parroquial participa en l’Adoració Eucarística 
en diferents moments al llarg de l’any: tots els dijous abans 
de la missa, l’últim dijous de cada mes Vigília de l’Adora-
ció Nocturna (en finalitzar la missa hi ha  exposició del 
Santíssim Sagrament, rés de vespres, torn de vigília, oració 
personal, benedicció i reserva) i a la Residència del Sagrat 
Cor de Jesús tots els divendres de 22 a 23 h hi ha oració 
amb exposició del Santíssim.

A l’Aula Magna del Patronat, el divendres 20 de juny, orga-
nitzat per Càritas parroquial amb motiu del Dia de Caritat, 
es va projectar el documental “L’hivern en pausa”, una mira-
da al conflicte entre israelians i palestins, a través d’imat-
ges i testimoniatges de persones que treballen per una pau 
justa i duradora a la terra de Jesús.

El diumenge 22 de juny va ser la Solemnitat del Cos i la 
Sang de Crist. En la celebració eucarística, els xiquets que 
havien rebut pocs dies abans per primera vegada a Jesús, 
van participar en la presentació del lema de la Campanya 
de Càritas “Mou-te perquè altres, senzillament puguen 
viure”, i van assistir a la Processó del Santíssim que es va 
celebrar a continuació.

El dissabte 21 de juny, en finalitzar la missa parroquial de 
les 20 h va tenir lloc la Processó de Sant Joan des del tem-
ple parroquial fins a la seua ermita i el dimarts 24 de juny 
a les 9 h va haver missa a Sant Joan a l’ermita.

Amb la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, acabava el 
temps dedicat de manera especial a l’Adoració a Jesús 
Sagramentat. Els membres de l’Apostolat de l’Oració van 
participar durant tot aquest temps en la preparació de les 
celebracions que van concloure amb l’Eucaristia i processó 
el divendres 27 de juny.

El dissabte 28 de juny es va celebrar a la plaça de Joan 
de Joanes el sopar de finalització de curs parroquial, en la 
qual van participar més de 200 persones.
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JULIOL

El dissabte 12 de juliol es va celebrar la Missa d’Enviament 
en la qual María Puerto Sempere era enviada a Palestina 
en nom de la nostra Càritas Parroquial. Allí va participar 
en un projecte de cooperació fraterna internacional de Cà-
ritas, “Iniciativa per la Pau”. Durant dues setmanes, junta-
ment amb joves de diferents diòcesis espanyoles, va con-
viure amb famílies cristianes de Betlem en la iniciativa del 
camp de treball i es van trobar amb cristians que formen 
part de l’Església mare hereva de les primeres comunitats 
que van compartir amb Jesús, vida i esperança.

La celebració de la festa de la Mare de Déu del Carme pre-
cedida de la novena va tenir lloc el dimecres 16 de juliol. 
A la vesprada es va celebrar l’Eucaristia i a continuació la 
processó. Les persones que pertanyen a la VOT del Carme 
van organitzar i van participar en totes les celebracions.

Un esdeveniment destacat va tenir lloc el dimarts 22 de 
juliol a l’església parroquial: la presentació de la restau-
ració i reproducció de les creus de pedra de les ermites 
de Sant Antoni Abat (XIV) i del Sant Crist (XVIII). La res-
tauració ha sigut realitzada pels tècnics de la Fundació 
de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges que 
van exposar el procés de restauració; a continuació tots 
els assistents van poder contemplar-les a la sala de la 
Passió del Museu Parroquial, on quedaran situades de for-
ma permanent. Acabat aquest acte, els assistents es van 
traslladar a l’ermita de Sant Antoni Abat on es va col·locar 
una rèplica al contrafort que ocupava la creu gòtica. Tam-
bé a l’ermita del Sant Crist es va instal·lar una rèplica de 
la creu que allí hi havia.

AGOST

Començàvem el mes d’agost amb el Campament Júnior 
que, igual que altres estius, va tenir lloc a Ador la primera 
setmana d’aquest mes.

La festa de la titular de la Parròquia, l’Assumpció de la 
Mare de Déu, es va celebrar el diumenge 10 d’agost a l’er-
mita de la Mare de Déu d’Agost amb la santa Missa seguida 
de la processó i novena del 10 al 19 d’aquest mes; el diven-
dres 15 d’agost celebràvem la festa a l’Església Parroquial 
amb la processó i a continuació missa solemne.

Les Festes de Sant Agustí començaven el dilluns 18 
d’agost amb la novena al Monestir que concloïa el 26 del 
mateix mes, van continuar el dia 27 amb les Primeres 
Vespres i Eucaristia i el dijous 28, amb la Solemne Missa 
Major al Monestir cantada per la coral de Bocairent i la 
processó a la vesprada, concloïen les festes al Sant Pare 
Sant Agustí. També a la vesprada, va tindre lloc a l’Esglé-
sia Parroquial el XXII Concert Extraordinari de Sant Agus-
tí, amb l’actuació del sextet de professors de l’Orquestra 
Reial de Flandes.

SETEMBRE

Les últimes celebracions del curs parroquial al mes de se-
tembre van ser “La Despertà” amb el cant de les cobles a 
la Divina Aurora el diumenge 14 i, finalment el diumenge 
21 al santuari del Sant Crist del Calvari commemoràvem la 
“Festa dels Tres Llums”, en la qual es rememora la funda-
ció de l’ermita al segle XVI. 

Acabava així un curs pastoral molt intens en festes, ce-
lebracions i accions pastorals durant el qual hem viscut, 
celebrat i compartit la fe com a comunitat parroquial i hem 
experimentat que tenim una Parròquia Viva on l’Esperit de 
Déu es fa present en tots els seus membres.
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Club de Billar 
Bocairent

Aprofitem l’oportunitat que ens brinda la comissió del pro-
grama de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai per, amb 
satisfacció, donar a conèixer al nostre poble de Bocairent 
la creació d’una nova entitat esportiva per a la pràctica del 
billar, anomenada CLUB BILLAR BOCAIRENT.

Aquest assoliment es deu a l’esforç, coneixements, tena-
citat i constància del gran jugador de billar José A. López 
Arteseros, que ha aconseguit reunir a un grup de veterans 
aficionats al billar per a fundar aquest club, que va quedar 
constituït davant notari el 22 de novembre del 2012.

Una vegada transcorreguts els terminis legals reglamenta-
ris, en data del 21 de febrer del 2013 vam procedir a ins-
criure el club com a entitat esportiva davant la Federació 
de Billar de la Comunitat Valenciana, tot quedant regis-
trats amb el núm. 8856.

Tenim la il·lusió i el desig de crear una escola de billar, 
tant masculina com femenina, amb la finalitat que la nos-
tra joventut es decante per la pràctica d’aquest esport i 
puguen comprovar la seua bellesa i plasticitat, no exempta 
d’emoció.

La ubicació de la seu social és troba al Padel Indoor Bo-
cairent. Les nostres instal·lacions compten amb dues tau-
les reglamentàries, equipades amb calefacció, cedides per 

José A. López Arteseros i la federació de forma desinte-
ressada, així com marcadors, tacs, boles i el corresponent 
mobiliari per a jugadors i públic en general.

Durant els mesos d’abril i maig del 2014. hem realitzat el 
primer campionat del Rànquing Social, en la modalitat de 
tres bandes. El campió va se Salvador Carbonell, i segon i 
tercer, amb la mateixa puntuació, José A. López i Miguel 
Belda, sobre un total de catorze jugadors.

A partir del dia 13 de setembre, comencem a competir tots 
els caps de setmana en el Campionat de Lliga Autonòmic 
a tres bandes, enquadrats en la segona divisió, amb equips 
de la zona d’Alacant, entre els quals destaquen, Alacant, 
Castalla, Novelda, Salines, Torrevella, Villena, etc.

Oportunament donarem a conèixer els dies i hora dels par-
tits, perquè tot aquell que ho desitge puga acudir a presen-
ciar-los.

Us esperem!

CLUB BILLAR BOCAIRENT
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Club d’Escacs
Bocairent

Els escacs, considerats com un joc, engloba ciència i art a 
parts iguals. Ningú posa en dubte l’alt interès pedagògic 
que se li pressuposa, ja que potència nombroses qualitats 
de la persona, com ara l’autocontrol, reflexió, concentració 
i maduresa personal i social de l’individu.

Des del Club d’Escacs Bocairent volem fer partícips a tots 
els simpatitzants, socis i poble en general de les activitats 
desenvolupades durant el passat any.

Cal comentar, en primer lloc, que donada la impossibilitat 
de comptar amb jugadors per a competir en els diferents 
esdeveniments autonòmics, el club va decidir fa uns anys 
unir-se amb el Club d’Escacs Muro.

Les activitats que s’han dut a terme al llarg del passat any, 
han estat les següents:
-  Realització del campionat social, a nivell local entre els 

clubs de Bocairent i Muro.
-  Participació en la competició per equips en el grup de 

2ª autonòmica de la Comunitat Valenciana, en el qual  
al llarg de la temporada l’equip ha arribat a estar en els 
llocs més alts del torneig. Finalment va acabar en terce-

ra posició. Això ens ha permés jugar el proper any en 1ª 
autonòmica. L’última ronda de la competició es va realit-
zar a Sedaví, on es reuniren totes les categories d’àmbit 
autonòmic. Allí s’aplegaren al voltant de 250 jugadors 
amateurs.

- També dos veïns del poble van participar en l’open indi-
vidual de la Comunitat Valenciana  celebrat a Gandia, en 
el qual hi va haver una participació de 170 jugadors. 

En darrer terme volem aprofitar per animar a tot aquell 
sxiquets/es que vulgen iniciar-se en aquest apassionant 
joc. Al club hi ha persones que estan disposades a ajudar, 
ensenyar i guiar-los. Si voleu, podeu posar-se en contacte 
amb nosaltres.

Els dissabtes dels mesos de gener a abril, qui vulga pot 
acostar-se a Muro, lloc on es realitza el campionat autonò-
mic. I durant els dissabtes d’octubre a desembre pot passar 
per la Casa de la Joventut de Bocairent.
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Penya Barcelonista
Bocairent

Gràcies a l’Associació de Festes de Moros i 
Cristians de Sant Blai que ens deixa ama-
blement aquest espai, que volem aprofitar 
per informar i fer balanç de les activitats 
realitzades durant aquest període, que 
han estat moltes i variades.

El dia 30 de novembre del 2013 vam con-
vocar l’Assemblea General a la Sala Joan 
de Joanes. Com és preceptiu, es van trac-
tar les línies generals de la temporada, 
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. La xifra de socis i sòcies 
continua sent molt elevada en percentat-
ge de població, fet que demostra que s’es-
tan fent les coses bé i que hi ha il·lusió per 
continuar superant-nos.

Durant tota la temporada els membres de la Junta Direc-
tiva ens hem desplaçat a diferents llocs de la nostra ge-
ografia per a assistir a les assemblees de penyes i poder 
conèixer de primera mà allò que el club ens volia informar, 
per traslladant-ho posteriorment als nostres associats. En 
concret enguany hem anat a Massanassa i Benissa.

Al llarg de l’any hem aconseguit entrades per a assistir a 
diversos partits de lliga i de copa. També ha hagut despla-
çaments al Trofeu Gamper.

Sense dubte la fita anual amb més èxit, però que necessita 
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 el diumenge 15 de febrer, la jornada 24 
de lliga. El partit contra el Rayo Vallecano va ser especta-
cular perquè també va significar l’aparició de Neymar i es 
va guanyar per un contundent 6-0. 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.

Finalment, ja el 14 de juny, es va organitzar la IV Festa 
Final de Temporada contra la Penya Barcelonista d’Alcoi al 
Camp de Futbol Municipal.

Es van disputar els preceptius partits de Futbol-7 en dues 
categories diferents: infantil i sènior. El bon ambient va ser 
la nota dominant de la vesprada.

A més, vam comptar per primera vegada amb una repre-
sentació de la Penya Barcelonista de Beneixama que ama-
blement va acceptar passar la vesprada i el sopar junts, i 
així establir els primers vincles de germanor entre nosal-
tres.

Cal mencionar també l’incondicional suport de la gent d’Al-
fafara que any rere anys ens ajuda a millorar l’autoestima i, 
sobretot, els decibels. Gràcies amics!

Finalment vam tancar la jornada amb un excel·lent sopar 
de germanor on es van repartir els trofeus i es va obsequi-
ar als presents amb el regal anual, que enguany ha estat 
un buf per al coll amb el logotip de la Penya Barcelonista 
Bocairent, detallet per a l’hivern.

Finalment des de la junta volem remarcar, com ja hem fet 
diverses 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. Moltes gràcies un any més.

Visca el Barça i bones Festes de Moros i Cristians!!!!
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Grup d’aficionats locals 
a l’ornitologia esportiva

Un any més aprofitem aquest espai, per a informar de les 
activitats desenvolupades durant el passat exercici de 
2013.

Com ja és habitual, la segona quinzena d’octubre celebrem 
el nostre XXXVI Concurs-Exposició d’Ornitologia Esportiva 
a la seu de la nostra societat, amb una participació prope-
ra als 1.000 exemplars, participant aficionats de diverses 
poblacions de la Comunitat Valenciana, així com tots els 
afeccionats locals. A nivell dels aficionats locals vam acon-
seguir  diversos premis de grups, a més de 2 Grans Premis, 
José Beneito Ferre i 2 Grans Premis, Miguel Colomer Pérez. 
Vam passar unes jornades molt agradables, en les quals 
l’intercanvi de coneixements i el gran companyerisme reg-
nant va prevaldre per sobre de la rivalitat esportiva.

Tots els anys durant la tercera setmana de novembre, se 
celebra en la ciutat italiana de Reggio Emilia, l’esdeveni-
ment més important del món ornitològic. Es va celebrar 
la 74 edició de la Mostra, que pel nombre d’edicions dóna 
a entendre l’arrelament i el bon fer en aquest tipus de 
certàmens, on hi solen assistir dal voltant d’uns 80.000 
afeccionats de tot el món. Durant els tres dies que roman 
oberta la mostra, es col·lapsa tota la capacitat hotelera de 
la ciutat. S’habiliten uns 15.000 metres quadrats plens a 
vessar d’aus i cases comercials amb productes específics 
per a ornitologia. Fa ja alguns anys que alguns afeccio-
nats locals acostumem a assistir per a estar al dia de totes 
les novetats que van apareixent en benefici dels nostres 
exemplars, i gaudir de la nostra afició tot deixant de banda 
per uns dies els problemes quotidians.

La primera quinzena de desembre es va celebrar el Campi-
onat d’Espanya d’Ornitologia, en el recinte firal de Ciudad 
Real, amb una participació de 13.000 exemplars, perta-
nyents a criadors de tota la geografia nacional, amb mol-
tíssima afluència de públic, fins a l’extrem que en els cinc 
hotels de la ciutat no hi havia cap habitació lliure, alguns 
van haver de traslladar-se a poblacions properes.

Tot un èxit esportiu i social, que demostra l’auge expe-
rimentat en els últims anys, amb molta gent jove i il-
lusionada en aquest món de l’ornitologia esportiva.

Hi vam participar els afeccionats locals José Maria Vaño 
Sanchis, Javier Vañó Vañó, Carlos Ferre Cantó, José Beneito 
Ferre i Miguel Colomer Pérez. Aquest últim va aconseguir 
6 medalles d’or, 3 medalles de plata i 3 medalles de bron-
ze. De fet va aconseguir, per segon any consecutiu, ser el 
criador de canaris de color més premiat entre tots els par-
ticipants.

El Campionat Mundial es va celebrar durant la segona quin-
zena de gener del 2014, a la ciutat italiana de Bari, però per 
diversos motius no hi participàrem. El pròxim campionat 
se celebrarà a Holanda i sí que hi tenim prevista la nostra 
participació. Esperem que aconseguirem bons resultats, 
perquè il·lusió i ganes no ensen faltaran.

Desitgem a tot el poble de Bocairent unes bones festes.
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MotoClub
NicoGass

Bocairent, poble enclavat als peus de la 
Serra de Mariola, ha sigut històricament 
una localitat que ha acollit competici-
ons de motos, habitualment proves de 
trial i enduro. Ĺany 1996 es va celebrar 
el Campionat d´Espanya de Trial orga-
nitzat per l’antic Motoclub Mariola. El 
24 de març del 2013, Bocairent va ce-
lebrar de nou el Campionat d´Espanya 
de Trial, aquesta vegada organitzat per  
el Motoclub Nicogass. La competició va 
ser una festa durant tot el cap de setma-
na, tot inundant el poble i el seu entorn 
de motos de trial i públic que venia per 
no perdre’s aquesta cita, i reviure temps 
passats al poble. Malgrat l’oratge, que 
no va acompanyar pel vent i núvols, va 
ser tot un èxit per a tots els assistents, 
pilots i públic vingut d’arreu de tota Espanya i països veïns. 
La bellesa del nostre poble i l’entorn de roca natural el fa 
molt acollidor per a celebrar aquesta modalitat del motor.
 
El passat 29 de juny el Motoclub Nicogass, una vegada 
més, va organitzar la VIII Concentració de Vehicles Antics, 
Clàssics, Ral·li i Camions d´Època. Bocairent esta 
convertint-se en una cita habitual al calendari de 
tots els aficionats a aquesta modalitat. Aquesta 
concentració consisteix en una l’exposició de les 
joies de cada propietari, un esmorzar popular 
per a compartir experiències entre els usuaris i, 
posteriorment una ruta turística per la zona. Els 
últims anys s’ha anat al càmping de Mariola, on 
finalment es realitza un refrigeri i el sorteig de 
regals per als inscrits.

Enguany el Motoclub Nicogass ha fet un esforç 
grandíssim per a poder dur a terme una de les 
proves que somiàvem des de feia anys. Bocai-
rent té l’actual campió d’enduro de la Comunitat 
Valenciana: Rubén Beneyto. Era d’honor celebrar 
una prova de la modalitat en la qual és campió 
al seu poble. El dia 21 d’agost vam rebre l’auto-
rització pertinent per a poder organitzar aques-
ta prova, i així doncs vam haver de treballar a 
contrarellotge en tots els punts organitzatius. Gràcies a la 
col·laboració de tots els membres del club, simpatitzants, 
empreses patrocinadores, als propietaris dels terrenys que 
ens van donar l’autorització i al suport de l’ajuntament es 
va poder realitzar exitosament. Així, el dia 13 setembre es 
va celebrar el I Enduro Copa d’Espanya de Xiquets i el 14 
de setembre el I  Enduro Nicogass Bocairent, puntuable per 
als campionats de Castella la Manxa, C. de Madrid i Comu-
nitat Valenciana. El Motoclub Nicogass ha quedat molt sa-
tisfet amb el resultat d´aquesta prova, ja que pilots, públic, 
aficionats i federació reconegueren la bona organització i 
el treball del Motoclub. A més, el nostre pilot Rubén Be-
neyto va resultar guanyador scratch i a la categoria sènior. 

Des d’aquestes línies volem també de-
manar disculpes per si s’ha causat algu-
na molèstia als veïns.

Per últim fer esment que el Motoclub 
Nicogass acudirà, com cada any, a la 
cita del motociclisme al circuit de Xest. 
Com sempre, allí donarem tot el nos-
tre  suport al nostre pilot i amic, Nico 
Terol, malgrat que aquest any, per di-
verses causes,  no ha estat l’esperat i 
s’ha truncat la bona evolució que por-
tava l’any 2013. La passada temporada 
va aconseguir 3 victòries i un pòdium a 
la categoria més complicada del cam-
pionat, doncs gairebé tots els pilots 
són campions o sots campions. Si bé hi 
ha pilots que porten anys competint a 

aquesta categoria i encara no han aconseguit cap victòria. 
Nosaltres confiem plenament amb el Nico, perquè és tot 
un Campió del Món i sap superar les seues dificultats.

En 2015 seguirem treballant amb noves proves i donant 
GASSSSS!!!
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Club Esportiu  
Karate Bocairent

Durant l’any 2014 el club ha realitzat diverses 
activitats esportives i ha participat en diverses 
competicions. 

El dia 20 d’abril del 2014 vam estar en el curs 
tècnic amb Hansei Steve Arneil, 10º Donen de 
karate kyokushinkai, entrenant amb ell durant tot 
el matí. A la vesprada en el campionat de la Copa 
València de Karate, el nostre competidor Emilio 
Pardo Doménech, va quedar en cinquè lloc en 
la categoria cadet, en la modalitat de semi-con-
tacte.

Del 27 al 29 de juny vam fer la tradicional acam-
pada d’entrenament en el càmping El Teularet 
de Navalón (Moixent) on entrenem tant armes, 
defensa personal, com l’apartat físic a través de 
jocs tant diürns com nocturns. Les classes de ka-
rate començaven a les 6 del matí fins a les 9 h 
que es parava per a esmorzar, i es reprenien fins a les 11:30 
h per a anar a la piscina fins a l’hora de dinar. Després de 
menjar, les classes es reprenien a les 4:30 h fins a les 18:30 
h per a nòvament acabar amb un bany a la piscina. Després 
del sopar es va fer el joc de cercar a Paul l’extraterrestre 
pel càmping, on els informadors repartits per tot el càm-
ping havien de  donar pistes per a la seua localització. El 
dissabte a la vesprada s’aprofità per a realitzar l’examen de 
cinturó mentre la resta del grup practicava amb les armes 
(bokken).

Al mes d’abril vam participar durant tot un matí en un 
entrenament a Agullent juntament amb altres karatekes 
d’aquesta població.  I el següent campionat fou a Alcoi el 
18 d’octubre.

Carlos Pardo Ruiz
President Club Esportiu Karate Bocairent.
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Centre Excursionista
de Bocairent

Un any més aprofitem aquesta pàgina per 
donar a conéixer algunes de les activitats 
més importants realitzades pel CEB en la 
secció d’alpinisme, secció d’espeleologia, 
marxes i una nova modalitat que són les 
curses per muntanya.

Secció d’Alpinisme:

Moncayo 2.314 m, Pedraforca 2.506 m, 
Balaitús 3.140m, Garmo Negro 3.064 
m, Maleneta 3.308 m, Vignamale 3.298 
m, Pico Abadías 3.271 m, Pocets 3.375 
m, Tuc de Mulleres 3.010 m, Tuca d’Ara-
güells 3.042 m, Aguja Juncadella 3.019 m, 
Aneto 3404 m, Mont perdut 3.354 m, Pico 
Espadas 3.304 m, Veleta 3.395 m i Alps 
italians Zumstein.

EXPEDICIÓ STOK KANNGRI 6148 
Quan Bocairent estava en plenes festes d’estiu, el 23 
d’agost, l’equip Stok Kangri al complet, vam aconseguir fer 
cim en aquesta muntanya de l’Himàlaia indi a 6.148 m d’al-
titud.

Per resoldre el problema que representa pujar a tanta altu-
ra, vam anar molt a poc a poc en un trekking de dotze dies, 
ple de pujades i baixades que ens va permetre aclimatar-
nos d’allò més bé i ens va regalar una experiència preciosa 
en el territori de Ladakh.

Potser fóra la primera vegada que la Basíli-
ca de la Mare de Déu dels Desemparats va 
rebre la visita de devots de Bocairent que 
hi acudien en acció de gràcies. Un esdeve-
niment senzill, humil i ple de sentiment i 
afecte. 

En sentíem molt identificats amb aquells 
que, per costum o tradició, acudeixen cada 
dissabte als oficis que se celebren en esta 
tradicional capella de la Nostra Senyora dels 
Desemparats de València. El nostre compro-
mís era assistir a la missa de les 13:30 hores 
del 23 de novembre del 2013. 

Mentre esperàvem, vam poder veure i es-
coltar, com a regal afegit al nostre viatge, 
els cants a la Mare de Déu, interpretats per 
l’Escolania de la Basílica de la Mare de Déu. 
Es tracta d’un cor de veus blanques, amb xi-
quets d’entre set i deu anys, fundat per En Marcelino Ola-
echea, Arquebisbe de València l’any 1958. El cor va nàixer 
amb la finalitat de potenciar la devoció a la patrona, sent 
el seu director i fundador En José Estelles. Des d’aquell 

moment, les seues veus sonen a sota les esplèndides vol-
tes de Palomino, a la Reial Basílica. Els dissabtes canten, 
entre d’altres, la tradicional “Felicitació Sabatina” a les 13 
hores, en un emotiu tribut per a València als peus de la 
Mare de Déu dels Desemparats.  

Viatge a València a peu amb motiu del 50 aniversari 
del Centre Excursionista Bocairent 1963-2013
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Ladakh, que vol dir terra dels passos elevats, 
és coneguda com el xicotet Tibet. Vam poder 
apropar-nos una mica a la cultura i la manera 
de viure de la gent d’allí, envoltats completa-
ment pel budisme, i en unes condicions que 
podeu imaginar-vos bastant dures, tant per la 
climatologia com pels pocs mitjans que hi ha 
per allà. Aquesta muntanya, l’Stok Kangri, ja 
és nostra i dels nostres clubs.

Secció d´Espeleologia
A l’any 2014 s´han realitzat un bon grapat 
d’avencs al voltant del nostre territori, a més 
de participar en una concentració d’espele-
òlogues realitzada a Barx. Les entrades més 
importants han sigut: cim Baldo 47 m, avenc 
d´Alcalà  80 m, Forat de l´Aire 110 m, clot de 
Suros 98 m, avenc del Simarro 56 m, avenc de 
la Llança 47 m. També es realitzà la travessia Tonio Cañue-
la a la població d´Arredondo (Cantàbria).

Secció de Marxes 
En aquesta secció cal ressaltar que dos membres del CEB 
participaren en la marxa nacional de veterans realitzada a  
Peñalara (Madrid). 

Les marxes organitzades per aquesta secció van ser: circu-
lar al cim del Mondúver amb 30 participants, marxa pas-
qüera realitzada a la serra del Carrascal (Alcoi) amb 25 par-
ticipants, pernocta al refugi del Montcabrer que comptà 
amb 25 participants, marxa d´estiu per la serra de Mariola  
amb 50 participants. El CEB vos convida a totes i a tots els 

bocairentins i bocairentines a participar en aquestes mar-
xes, per gaudir de les nostres muntanyes.

Secció Curses de Muntanya 
Aquesta secció acaba de formar-se recentment en la nos-
tra entitat i les carreres en què han participat membres 
del CEB han sigut: trail Cocentaina 2013, marató solidària 
d´Alcoi, pujada a la Penya el Frare, trail la Mallà-Serralades 
Barxeta, cursa Serra del Coto, cursa Tavernes de la Valldig-
na, trail Cocentaina 2014, Trimuro trail, trail La Solana Be-
nixama, 1a carrera muntanya Bocairent.

El centre excursionista vos desitja unes bones festes 
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!!!

Açò va ser només el preàmbul d’un matí ple de sorpreses i 
radiant de sol del qual nosaltres seríem els protagonistes. 
Amb motiu de la celebració del 50 aniversari, des del Cen-
tre Excursionista de Bocairent acordàrem celebrar esta 
efemèride amb una activitat molt peculiar, açò és,  repe-
tir l’experiència que ja visqueren 50 anys enrere després 
de fusionar-se dues entitats muntanyenques com eren el 
Grup Excursionista Patronato i el Centre Excursionista Bo-
cairent, en aquell moment filial del Centre Excursionista 
d’Alcoi. Aleshores es va fer un viatge a València a peu i es 
va entregar a la Mare de Déu un banderí en agraïment a la 
fusió. 50 anys després es repetia l’experiència.  
En aquella ocasió, l’excursió la van dur a terme un grup de 
membres del nostre centre, juntament amb En José de Paz, 
pàrroc de Bocairent, qui va voler unir-se a esta aventura, 
tot comprometent-se a oficiar la missa a la Basílica. Tot un 
detall per la seua part.  

Cinquanta anys després, vam decidir fer el mateix, però 
esta vegada amb un important grup de muntanyencs sim-
patitzants i familiars. Per a algun d’ells era repetir allò 
que ja havia fet el 1963, amb la diferència que ara sols es 
tractava de cobrir els últims 20 quilòmetres fins a aplegar 
al centre de València. El quilòmetre zero estava situat a 
Silla i el trajecte seguia el mateix traçat, però, com diuen 
els que van participar fa 50 anys, molt canviat per l’ampli-
ació urbanística. 

No tothom va fer caminant eixe tram, que separava el 
punt de partida fins el final del trajecte, ja que per qüesti-
ons d’edat i les dificultats de fer-ho a peu, s’optà per anar 

en autobús fins València, i allí esperar a aquells sí feren el 
trajecte a peu. La rebuda va ser a la plaça de Saragossa, 
en un matí assolellat i amb un gran ambient propi d’un dia 
festiu. Ja dins la basílica, estava tot a punt per començar 
la cerimònia eucarística oficiada per En Jose Castillo Peiró, 
antic Pàrroc de la nostra Parròquia i que es va brindar a 
compartir amb nosaltres esta efemèride. 

En la presentació,   En José va tindre unes emotives pa-
raules tot recordant a tots el motiu pel qual estàvem allà. 
Durant l’homilia, va posar com a referent al nostre poble, 
tot enaltint la nostra parròquia, la nostra Serra de Mariola, 
les nostres gents i, com no, el nostre patró. Com a punt i 
final, va relacionar la nostra afició per la muntanya amb 
l’obra del Creador. En el moment de la Consagració, també 
va tindre unes paraules de record per aquells que fa 50 
anys sí que pogueren participar però ja no estan presents: 
En José de Paz i Vicente Beneyto “chiuaua”, que en pau 
descansen.  

Una vegada finalitzats els actes, es va procedir al lliura-
ment d’un banderí, donació del Centre com a record de 
la nostra visita, igual que vam fer ara fa cinquanta anys. 
Des d’allà ens vam dirigir en autobús al Palmar, on ens 
esperava una suculenta paella, menjar de confraternitat 
muntanyenca. En acabar es pronunciaren unes breus pa-
raules d’agraïment a simpatitzants, amics i membres del 
Centre Excursionista de Bocairent, tot destacant que tots 
junts vam fer possible este acte, que va posar punt i final a 
tot un any d’activitats per a commemorar el 50 aniversari 
d’esta entitat. 
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Club Ciclista
Bocairent

En primer lloc vull agrair l’oportunitat que 
ens dóna l’Associació Festes de Moros i Cris-
tians de Sant Blai per expossar les diferents 
activitats que fa el club al llarg de tot l’any.

Un fet a destacar d’aquest any ha estat 
l’estrena d’un nu equipatge, i ja és el sext. 
Amb un color turquesa i disseny “made in 
Ferran” ha tingut una gran acceptació entre 
els membres del club. També cal recordar la 
cada vegada més important difusió del club 
a nivell d’internet i xarxes socials. Pelq ue fa 
a internet cal dir que estem a la web ccbocai-
rent.com i al blog ccbocairent.blogspot.com.es. 
Respecte a les xarxes socials ens pots trobar 
al Facebook com a grupobccbocairent i tenim 
un grup de Whatsapp “La Elite Ciclista” amb 
més de 50 membres.

José Miguel Calatayud Colomer va ser nomenat millor es-
portista del Club Ciclista 2014 gràcies a les seues partici-
pacions en 4 ultramaratons, essent una d’elles catalogada 
com una de les proves esportives del mtb més dures del 
món. La Transpyr Adventure 2014 consisteix en 7 etapes 
amb 773 Km i 16.915 m de desnivell, on quedà en una molt 
bona posició.

També caldria destacar a nivell individual a Josep Blasco 
Vañó i a Llorens Beneyto Beneyto. El primer per aconseguir 
la copa d’Espanya i de la Comunitat Valenciana en la dis-
ciplina del BMX, i el segon per ser el campió cadet del VII 
Circuito BTT Montañas Alicantinas. 
A continuació anem a enumerar les principals participa-
cions a nivell col·lectiu del club, tot diferenciant entre el 
grup de carretera i el de muntanya:

El grup de carretera ha participat a les següents proves: 
Marxa de Ayora (Jose, Merche, Cristóbal, Fran, Toni i Lao), 
la Titánica (Jose, Merche, Toni, Jesús i Manolo), la Quebran-
tahuesos (Mª José, Dani, Manolo, Paco, Cristóbal, Francisco 
i Miguel) i la Perico (Jose, Merche i Toni).

El grup de muntanya ha participat a l’Ultramarató Trans-
valls Al Limit (Ferran, Kelo, Dani, Raul, Pep, Bodí i Pascual), 
la X Marxa BTT Serra de Biar i II Marxa Gallos BTT Llut-
xent. Cal destacar que la Marxa de Biar és una de les més 
nombroses quant a participació de membres del club, amb 
23 representants.
A nivell de club s’ha realitzat al juliol la ruta Bocairent-
Dènia, amb la participació de 50 membres. S’esmorzà a Vi-
llalonga i es dinà a Dènia. És un dia de festa on es practica 
esport i al mateix temps es gaudeix de la gastronomia i de 

la platja. També cal destacar l’èxit d’aquest 
any en les eixides nocturnes com la del Refu-
gi d’Agres i Sto. Cristo.

Per a acabar, parlarem de la col.laboració del 
club amb la Junta de Majorals de Sant Agus-
tí i l’ajuntament en l’organització de l’eixida 
en bici a Sant Antoni, per als mes menuts, 
on pares i fills van gaudir d’un bon matí amb 
esmorzar i curses per als menuts. També s’ha 
col.laborat amb el club d’Atletisme amb la 
celebració de la XV Volta a Peu de Bocairent.

La Junta



298

as
so
cia

cio
ns
 i 

en
tit

at
s

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 2014.

En primer lloc, volem destacar la magnífica tasca realitza-
da per l’escola de tennis del club, que de la mà dels nostres 
professors Cristina i Javi Ferrero Berlanga ha comptat al 
voltant de 40 alumnes matriculats en el període d’octubre 
a juliol.

TORNEIG DE RÀNKING  3 EN 3 CATEGORIES

1ª Categoria
1r Adrian Expósito Sirera
2n Pep Sanz Rabadan                   
3r Juan Antonio Tormo Beneyto

2ª Categoria
1r Enrique Vañó Vicedo
2n Cristina Ferrero Berlanga
3r Francisco Pardo Martínez

3ª Categoria
1r Santiago Beneyto Silvestre
2n José Ramón Tormo López
3r Ricardo Pascual Esplugues

RÀNKING SOCIAL
De febrer a juny i amb una bona participació de socis, s’han 
disputat els corresponents partits del Ranking Social del 
Club de Tennis Bocairent, amb els següents resultats:

1a Categoria
1r Ricard Pascual Gandia
2n Juan Antonio Tormo Beneyto
3r Pere Crespo Molina

2a Categoria
1r Enrique Vañó Vicedo
2n Vicente Beneyto Beneyto
3r José Francès Silvestre

3a Categoria
1r  José Miguel Vañó Bacete
2n Agustín Serrano Tormo
3r Robert Asensio i Vanyó

V  CAMPIONAT DE PÀDEL SANT AGUSTI

El 29 i 30 d’agost es va celebrar el cinquè campionat de 
XXIV Hores Pàdel per parelles, de les Festes de Sant Agustí 
amb els següents resultats:

Parella guanyadora: 
Ricard Pascual Gandia i Javi Cabanes Ferre

Parella finalista: 
Ximo Ferre Tormo i Carlos Pastor Garcia 

XXIV HORES DE TENNIS

El 19 i 20 de setembre celebràrem les clàssiques XXIV Ho-
res de Tennis amb molta participació.

Classificació quadre de dalt:                                                         
1r classificat Ricard Pascual Gandia
2n classificat Adrian Expósito Sirera

Classificació quadre de baix:                                        
1r classificat Sergio Borredà                                  
2n classificat Luis Najar Silvestre

Cal destacar la participació i subcampionat del nostre club 
en el Torneig Interclubs i el de majors de 35 anys amb la 
participació de: Pere Crespo Molina; Juan Manuel Gisbert 
Ferre; Fernando Vañó Fuster; Ramón Tortosa Aparicio; 
Enrique Vañó Vicedo; Juan Antonio Tormo Beneyto; Jose 
Francès Silvestre; Pablo Samper Vañó; Gracia Cabanes; 
José Luis Domènech Vañó; Adrian Expósito Sirera i Ricard 
Pascual Gandia.

Per últim, sols ens queda desitjar a tots unes bones Festes 
de Moros i Cristians 2015!

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!
La Junta
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63 Campionat de Futbol de 
l’Esportivitat.Temporada 2013-2014

En esta nova edició de l’Esportivitat es van inscriure un 
total de 64 jugadors, entre els quals es feren 4 equips, que 
foren els següents, per ordre segons acabà la lliga:
T. S . T., ASTON BIRRA 4.0, VERGATESSA I CON – FUSIO. 

Equip campió de lliga: T. S. T. 
Màxim golejador de lliga: TONI PEREZ SANCHEZ  
Porter menys golejat de lliga: JAVIER CANTO VAÑO 
Millor esportista de lliga: JAVIER GISBERT CASTELLO
Jugador més vetarà: JOSE BENEYTO RIBERA
Equip campió de copa: VERGATESSA 
Equip subcampió de copa: ASTON BIRRA 4.0

La temporada es va acabar amb la final de la copa el dia 
31/05/2014 a les 18:30 hores, entre els equips Aston Birra 
4.0 i el Vergatessa. El partit va acabar 2 a 5 gols, a favor de 
l’equip Vergatessa, que va aconseguir així el títol de cam-
pió de copa. Una vegada acabada la final se celebrà, al bar 
restaurant “Casa Xam”, el sopar d’acomiadament i el lliura-
ment de trofeus. Un acte que va tindre una afluència de 48 
comensals, entre jugadors, àrbitres i directius.  

Aquest any s’ha fet la XI Festa de 
l’Esport a Bocairent. Des del Cam-
pionat de Futbol de l’Esportivitat 
vam voler guardonar en aquesta 
edició 63, un dels seus participants 
més veterans: JAIRO VAÑO REIG.

Si mirem les estadístiques dels úl-
tims 12 anys que ha participat, te-
nim que d’un total de 291 partits, 
tan sols n’ha fallat 4, que per suposat i coneixent-lo, haurà 
sigut per causes més que justificades, i de segur que li ha sa-
but molt mal no assistir-hi. Pel que fa al capítol de golejador 
ha marcat un total de 48 gols. Si tenim en consideració que 
ha jugat principalment al centre del camp i d’ajudant e la de-
fensa, és una quantitat de gols prou elevada per al lloc que 
juga, tot tenint en compte que no és l’encarregat de xutar 
penals ni faltes al voltant de l’àrea. Si entrem en les targetes 
grogues, sols n’ha rebut un total de 14 targetes i cap roja en 
aquests 12 anys que fem referència.

Jairo va començar a jugar el Campionat de l’Esportivitat la 
temporada 1992-93, i ja des de l’any següent i fins l’actua-
litat, ha format part sempre de l’equip Vergatessa, només 
amb el parèntesi de la temporada 1994-95, quan va jugar 
a l’equip juvenil del C.E. Bocairent. Durant aquesta llarga 
trajectòria ha aconseguit guanyar el campionat lliguer en 
8 ocasions, també 8 vegades es va proclamar campió del 
Torneig de Copa, i a més ha aconseguit 6 subcampionats 
copers.
A títol individual va rebre el guardó de millor esportista del 
campionat en dos ocasions: l’any 1994 i el 2012.

De tot aquest llarg periple al campionat, ell es queda amb 
la possibilitat que li ha donat el futbol de conèixer i com-
partir vivències amb molts jugadors, tant del seu equip 
com dels contraris. Destaca també el fet d’haver disputat 
els seus partits en tres superfícies diferents en el mateix 
terreny de joc: camp de gespa natural, camp de terra i 
camp de gespa artificial. Jairo, volem donar-te l’enhora-
bona i admirem la teua trajectòria esportiva durant tots 
aquests anys. Felicitem a Jairo pel seu guardó, i esperem 
seguir veient-lo practicar esport durant molt més temps.

També cal fer esment especial als àrbitres que han col-
laborat en el campionat: Ángel Bernat, Ramón Francés, Javi 
Cantó, Vilches i Ricardo Reig que amb la seua desinteressa-
da ajuda han fet possible aquest campionat. Des d’ací agrair 
també a l’entitat Ferreteria Suntex, per la seua col·laboració, 
així com per descomptat, a l’organitzador del campionat, 
l’Ajuntament de Bocairent per la seua col·laboració.

Campió Lliga

Campió Copa

Subcampió Copa
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Club Esportiu Bocairent
Un escut, una afició i molts i bons equips

Com passa en qualsevol entitat esportiva que té al seu 
càrrec nombrosos equips, sempre es produeixen diferents 
resultats i classificacions. Uns any són molt bons i d’altres 
no tan bons, però això és llei de vida i així és l’esport i s’ha 
d’assumir. Allò que sí tenim clar, des del primer a l’últim 
d’aquells qui estimem l’equip de tots els bocairentins i bo-
cairentines, el C.E. Bocairent, és que a través de l’esport es 
transmet entusiasme, educació, respecte, integració i plaer 
esportiu, valors que volem i intentem transmetre a tots els 
jugadors del nostre club. Per a fer el resum de la tempo-
rada 2013/14 començarem pels més xicotets i acabarem 
amb els més majors.

L’equip Aleví va fer una primera volta prou bona tot ocu-
pant els primers llocs de la classificació, però una segona 
volta una mica irregular, els va fer que s’hagueren de con-
formar a l’acabament de la competició amb un 5è lloc. En 
tot cas, és de justícia felicitar-los per la seua entrega i bon 

fer en el passat campionat, sota la direcció de Paco Cardós 
i Fran Castelló.

L’equip Infantil, aquest equip sí! Ha sigut de tots els equips 
de l’organigrama del C.E. Bocairent, el que millor campio-
nat ha fet. Ha estat tota la competició disputant-se el 1r i 
2n lloc, fent un futbol de gran nivell i obtenint una victòria 
darrere una altra, amb golejades incloses, i això que havia  
de lluitar amb equips de renom com el Tavernes, Platges de 
Gandia, Carcaixent, Alzira... i altres. Finalment aconseguí el 
subcampionat de lliga, essent només superats pel Platges 
de Gandia. Els xavals de l’infantil han demostrat que saben 
i tenen molt futbol. Tenen un futur esportiu molt bo i han 
estat molt ben dirigits per Vicente Puerto i Beji.

El Juvenil, entrenat per Juanjo Antolí va anar de menys a 
més. En la 1ª volta tot i fer un bon futbol, els resultats no 
els van acompanyar i van acabar en la part baixa de la 

Equip Aleví A

Equip Cadet

Equip Sènior

Equip Aleví B

Equip Infantil

Equip Juvenil
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classificació, però .... el millor estava per arribar. A la 2ª 
volta de la competició, l’equip se’n va eixir amb bon futbol 
i bons resultats, i fins i tot va arribar a sumar ni més ni 
menys que 8 victòries consecutives, que els van fer acabar 
el campionat amb un meritori 4t lloc en la classificació, fet 
que demostra que amb lluita i entrega finalment s’aconse-
gueixen els objectius.

Per últim el C.E. Bocairent sènior aficionat,ha fet un cam-
pionat notable, tant en la 1ª volta com en la 2ª, molt 
semblants en quant a resultats. En casa no acabaven de 
convèncer amb un joc més bé mediocre, però fora de casa 
jugaven divinament, havent obtingut en els seus desplaça-
ments 8 victòries i 3 empats. En canvi a casa van deixar-se 
escapar algunes victòries, la gran majoria en els últims mi-
nuts del partit, havent-se produït derrotes molt doloroses 
per la forma en què van arribar. No obstant això, l’equip 
va funcionar prou bé i al final es va aconseguir  un més 
que digne 6é lloc en la classificació de la mà de l’entrena-
dor Andrés Hoyo i el bon treball de tots els jugadors de la 
plantilla.

La temporada 2014/15 es presenta molt il.lusionant i amb 
l’objectiu d’aconseguir el màxim per als equips del nostre 
C.E. Bocairent. Enguany comptarem amb dos equips més 
que la temporada passada, per una banda el Cadet i per 
una altra en comptes d’un Aleví, n’hi hauran dos, l’Aleví 

A i l’Aleví B, gran notícia per a la nostra entitat. A més 
s’han produït els següents canvis en la direcció dels nos-
tres equips:
- L’Aleví A, està dirigit pel mateix entrenador que la tem-

porada passada, el Bocairentí Francisco Cardós.
- L’Aleví B, està dirigit per un altre bocairentí, Marc Sampe-

dro ajudat per Vicente Sampedro.
- L’Infantil, està dirigit per Angel García “Xapa” i per Blas 

Rodríguez conegut per “Maki”, tots dos bocairentins tam-
bé.

- El Cadet, en la seua represa, estarà dirigit pel també bo-
cairentí, Andreu Vañó.

- En el Juvenil, Juanjo Antolí deixa el seu càrrec i l’ocuparà 
com a nou entrenador “El Xato”, que és de Beneixama.

Y en el Bocairent Senior, Andrés Hoyos deixarà el seu lloc, 
passant a ser nou entrenador el també Bocairentí, Vicente 
Puerto Luna. A tots molta sort. Esperem i desitgem que 
amb tot aquest gran equip d’entrenadors, amb la il.lusió 
de la directiva, delegats/des dels equips i amb la lluita i 
entrega dels jugadors de tots els equips de l’organigrama 
del C.E. Bocairent, els èxits es multipliquen per a tots.

Finalment volem donar a tots/es els qui col.laboren amb el 
nostre club, les gràcies pel seu recolzament.

AMUNT EL SENTIMENT BLANC I BLAU DEL C.E. BOCAIRENT

Temporada 2013-2014

Club Bàsquet Patronato 
Bocairent. Açò no para

‘No sóc el millor en res, però puc millorar en tot’ 
(Ricky Rubio)

 
Aquest any passat, no ha fet més que continuar el que ja és 
un tòpic i típic en el destí del nostre club. El treball sempre 
dóna els seus fruits, i si tot açò es fa amb  il·lusió no cal 
guanyar cap títol, perquè els èxits vindran al darrere.

La jovenalla  té  tots els dissabtes de matí una cita in-
eludible a les  instal·lacions  de l’institut amb les germa-
nes García (Eva i Esther), que fan que els primers bots de 
baló per als iniciats en la matèria vagen pel bon camí. 
Ja són uns quants anyets els que porten al càrrec de ‘l’esco-
leta’ i és una tasca que cal valorar, que dues de les millors 
jugadores que tenim, es brinden a posar els seus coneixe-
ments per a posar unes bases, que seran importantíssimes 
de cara a un futur, que no està molt llunyà. Cal destacar 
per damunt de tot la seua qualitat humana, i la dedicació i 
passió que li posen, per això són dignes d’elogi.

Els benjamins d’Amparo Bordería, formen part de la lliga 
de col·legis a Ontinyent, i és un autèntic goig veure cada 
dissabte de matí aquestos partits entre els xiquets, sobre-
tot  si es juga a la pista que hi ha al poliesportiu d’Onti-
nyent dalt mateix de la piscina, és d’aquelles pistes en les 
que  es  respira  bàsquet  pels  quatre  costats. Eixes sensa-

cions, quan passen els anys i en parles amb les jugado-
res que han disputat partits allí, es queden gravades a la 
memòria. Es tracta de bàsquet en estat pur, noble, inno-
cent i alhora competitiu. No podem sinó agrair a la gent 
de la capital de la Vall, l’portunitat que ens brinden tots 
els anys de poder formar part d’una competició que per als 
xiquets, és la seua primera presa de contacte en les eixides 
els dissabtes de matí, per a representar el club.

Pel que fa a la  categoria aleví, l’equip de Merche  i Mari, 
ha disputat la lliga a la localitat  d’Alcoi. Els resultats 
que han obtés han estat d’allò més, de fet els ha permés 
proclamar-se campiones de lliga i de copa. La veritat és 
que aquest equip té un mèrit afegit, ja que en pobles com el 
nostre, on la manca de gent a les quintes fa que els equips 
vagen justets de jugadores, ha fet que moltes d’aquestes 
jugadores, hagen estat formant part també de l’equip In-
fantil a les competicions de València. Així podem dir que 
molts caps de setmana, no han tingut temps d’avorrir-se 
ni un minut doncs han tocat la geografia de la Comunitat 
de punta a punta. A totes elles un sentit  reconeixement, 
i com no, als seus pares que amb el seu  suport  fan que 
tot això tire endavant. En la temporada que ara comença, 
els alcoians ens van a sofrir un any més, esperem repetir 
èxits, molta sort xicones!!!! Confiem plenament en totes.
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L’equip infantil enguany ha realitzant un ‘temporadón’ en 
majúscules. Quedaren classificades en primer lloc a la pri-
mera fase, amb un balanç espectacular de 10 victòries i 0 
derrotes, el que els va permetre passar a la segona fase 
de manera més que sobrada. En aquesta nova fase, el ni-
vell  era d’una  exigència  superior, doncs com és normal 
s’enfrontaren als millors dels altres grups, però com ho 
donaren tot, quedaren classificades en una meritòria quar-
ta plaça. Bona part d’aquest èxit ve de  la banqueta amb 
Patri Gutiérrez i Àlex Vercher, que realitzen una tasca dig-
na d’elogi, i fan que l’equip funcione a un gran nivell dins 
la pista. Aquesta feina tan ben feta ha fet que enguany el 
club els reconeguera el seu esforç a la festa de l’esport, 
doncs ho mereixien de sobra. Aquesta parella ha donat, 
dóna i donarà moltes alegries al bàsquet local,  per això 
és un goig que treballen per als joves del nostre poble, tot 
oferint els seus coneixements al món de la cistella, junta-
ment amb els valors que representen. Ells fan que la pa-
raula equip agafe un significat molt important.

A la mateixa categoria, però en la vessant masculina, tam-
poc ha anat gens malament la cosa. Els xics de Pili, feren 
una primera fase amb només una derrota en 10 partits, 
tot posant de manifest que les seues condicions a la pis-
ta són fruit del treball setmanal i, amb la conseqüent clas-
sificació per a la segona fase. En aquesta segona les coses 
foren d’un nivell d’exigència superior, i només pogueren 
guanyar un partit, però demostraren que no li tenen cap 
por als equips de categoria superior, i ho donaren tot a la 
pista, una temporada notable per als xicons, que esperem 
que enguany superen, ànim i a per totes.

A la categoria júnior, l’equip portà endavant una tempora-
da a empentes i rodolons. El nivell no era el demostrat per 
aquest equip al llarg de la  seua  trajectòria dins del club 
(10 anys plens de grans moments i resultats), però el nom-
bre de components va minvar a mserua que la temporada 
avançava. Així doncs fou més que difícil jugar algun par-
tit, però com se sol dir al món de l’esport, un esforç total 

és una victòria, i en aquest cas el paper realitzat fou més 
que digne, i les xiques acabaren la temporada a Alzira tot 
disputant les semifinals en categoria de primera zonal. Es-
perem que en un futur no massa llunyà el club puga comp-
tar de nou amb la seua presència a la categoria sènior. Ara 
comencen una nova etapa i els la desitgem plena d’èxits.

I per acabar l’equip sènior, que com ja ens  té  acostu-
mats porta uns anys de grandíssims resultats, i brillants 
partits. Per a començar la temporada guanyaren la lliga va-
lenciana, un títol oficiós de campió de pretemporada front 
el Picken Claret. Fou un començament que ja prometia una 
temporada plena d’emocions. A la lliga regular, quedaren 
classificades en segon lloc amb 6 victòries i 2 derrotes, i 
a la segona fase aconseguiren un balanç de 5 victòries i 
5 derrotes, tot jugant front equips que ja comencen a ser 
habituals a l’èlit del bàsquet valencià. Són el Calvestra (Pa-
terna), Oliva, Torrent i com no el Sagrado Corazón, un dels 
equips on el bàsquet és una religió és l’equip de Godella on 
anys arrere jugava el Dorna, equip representatiu dels èxits 
del bàsquet femení. Ha estat tot un plaer jugar en aquestes 
pistes, que fan sentir el bàsquet de manera molt especial.

I aquest és un breu resum del que va estar la temporada 
passada al club de bàsquet, però no volem acabar aquest 
article sense fer una felicitació molt especial a la  selec-
ció espanyola, que va quedar sotscampiona el passat mun-
dobasket disputat a Turquia, i que demostra que el bàsquet 
femení té una salut de ferro (150.000 llicències, l’esport fe-
mení amb més) i el futur que li espera és molt esperançador.

‘He fallat una i mil vegades, per això he aconseguit l’èxit’ 
(Michael Jordan)

Aprofitem aquestes línies per a desitjar i demanar a tot el 
poble de Bocairent que passen unes festes amb harmonia, 
i que les gaudisquen al màxim.

¡Vítol al Patrò Sant Blai!

Equip Infantil Masculí

Campionat 3x3 del 2014

Equip Infantil Femení

Equip Sènior Femení
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Club de Pesca
Bocairent

El Club de Pesca Bocairent vol agrair un any més l’oportu-
nitat que ens ofereix l’Associació de Festes a Sant Blai, de 
poder difondre les activitats realitzades pel nostre club al 
llarg de l’any. 

En primer lloc, volem ressaltar el bon moment que està 
travessant el club, ja que en aquesta passada temporada, 
s’han incorporat un total de deu socis nous i en els temps 
que corren, això sempre és una bona notícia.

Dins de les activitats realitzades en el trancurs de l’any, cal 
diferenciar les activitats oficials que consten de deu con-
cursos puntuables de ciprínids, les XII Hores de Pesca que 
estan patrocinades per l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Bocairent, el concurs de Black Bass, els especials de Sant 
Blai i Nadal i després totes les nombroses activitats que 
de forma lliure es realitzen entre tots els socis al llarg de 
nombrosos escenaris.

Aquesta temporada i de forma experimental, uns quants 
socis del club, van tindre la idea de fer una marató noc-
turna en Fortaleny, que consisteix en pescar des de mitjan 
vesprada, fins a mitjan matí del dia següent. Això comporta 
pescar tota la nit, tot augmentant així les dificultats per 
a realitzar aquest esport. La veritat és que va ser una ex-
periència molt agradable, encara que vam haver d’acabar 
abans del previst ja que un fort ruixat ens va sorprendre 
a les tres de la matinada, i vam haver d’arreplegar a tot 
córrer. És una activitat que es realitza en molts clubs de 
la Comunitat i que nosaltres volem incorporar al nostre 
calendari, com a un concurs especial.

També volem destacar el bon funcionament del consorci 
Antella-Bellús al qual pertanyem ,i que en l’actualitat té 
associats trenta-dos clubs i prop de nou-cents socis. Grà-
cies a tot això, estem conservant i millorant els diferents 
escenaris que tenim acotats, tot destacant l’embassament 
de Bellús, en el qual el canvi ha sigut espectacular quant 
a la qualitat del paratge, i la quantitat de peixos existents. 
Això es veu reflectit en la barbaritat de captures que es re-
alitzen en aquest escenari, doncs només hem d’adonar-nos 
quea les XII Hores de Pesca realitzades a Bellús, entre vint 
socis vam poder pescar un total de quatre-cents quilos.

Aquesta passada temporada i per mèrits propis, el guardo-
nat en la Gala de l’Esport, va ser José Miguel Juan Alcaraz 
“Mikele”, ja que va aconseguir guanyar totes les classificaci-
ons de la temporada, el concurs de Black Bass, les XII Hores 
de Pesca i la general absoluta.

Només ens queda animar a tota eixa gent que sent inqui-
etud o curiositat per aquest bell esport. També volem re-
cordar que les portes les tenim obertes tots els divendres 
de l’any, en el carrer Santa Àgueda, des de les 20 hores fins 
a les 21:30 hores, per a qualsevol consulta o aclariment.

LA JUNTA

Classificacions pertanyents a la passada temporada:

Classificació de les XII Hores 
SÈNIOR
LLOC NOM  QUILOS
1r José Miguel Juan Alcaraz  66,620
2n Vicent Tormo Albero  44,570
3r Fº José Pérez Vilaplana  38,560

INFANTIL
LLOC NOM  QUILOS
1r Miguel Pina Cantó  9,220
2n Blai Sanchis Cantó  6,720

Classificació general 
SÈNIOR
LLOC NOM PUNTS QUILOS
1r José Miguel Juan Alcaraz 208 198,440
2n Vicent Tormo Albero 200 143,170
3r Vicente Martínez Santamaría 142 111,310
4t Javier Tormo Albero 127 87,040
5é Gonzalo Castelló Gisbert 123 91,240

INFANTIL
LLOC NOM PUNTS QUILOS
1r Blai Sanchis Cantó 78 8,320

Premis Especials
- Peça Major: Iván Molina Sanchís (amb 3,580 quilos)
- Concurs Black Bass: Pau Beneyto Conesa (amb 2,750 quilos)

XII hores de pesca a Bellús Carpa de 14,250 quilos, capturada per Pau Beneyto
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Grup de Muntanya 
Bocairent

Un any més volem aprofitar les línies que ens brinda la 
comissió del programa de Festes de Moros i Cristians, per 
a fer un breu repàs a tot allò realitzat per part del Grup 
Muntanya Bocairent durant l’any. 

Seguim participant, com en anys anteriors, en la majoria 
d’activitats que s’organitzen a la Comunitat Valenciana, 
federades, intercomarcales o locals. També seguim parti-
cipant en les Marxes Nacionals de Muntanyencs Veterans 
que s’organitzen en altres comunitats.

Resum de les activitats en les quals hem participat:
Marxes Intercomarcals:
- 10 novembre 2013: Collado Fontalbres, C.I. Colivenc
- 15 desembre 2013: Atzeneta - Carrícola, C.I. Ontinyent
- 26 gener 2014: Penya Tallad, a C.I. Biar
- 23 febrer 2014: Serra dels Plans, C.I. Alcoi
- 23 març 2014: La Menora, C.I. Penya Roja
- 13 abril 2014: Serra de Salines, C.I. Villena
- 25 maig: Penya Foradà, Amics de les Muntanyes
- 26 octubre 2014: Font de Rotglar - Posolo, Grup Munta-

nya Bocairent.

Excursions locals:
- 29 de desembre 2013: Pujada al Montcabrer, amb una 

bona participació, 26 socis.
- 29 d’abril 2014: es va realitzar una excursió a la Serra 

Gelada (Benidorm), amb 11 senderistes.
- 18 de maig 2014: XVIII Marxa Local a l’Alt Pla de l’Àguila, 

sent l’assistència a aquesta activitat de 32 components.
- 22 de juny: excursió a la Covalta d’Albaida.
- 20 d’agost 2014. El dia de Sant Bernat, com ja és costum 

en aquest dia celebrem la festa del patró dels munta-
nyencs. Excursió al Barranc de la Fos, dinar de germanor 
i missa en el Monestir, en memòria dels muntanyencs di-
funts. Sent estimable la participació en aquesta activitat. 

També realitzàrem algunes eixides més, si bé cal destacar 
les següents: a la Verge de la Llum - Alt de la Creu - Font 
de la Malladeta – Alt del Xar, entre d’altres.

Volem remarcar dues de les activitats més atractives i im-
portants per a qualsevol excursionista. En primer lloc el 
Campionat de Regularitat de la Comunitat Valenciana, que 
es va celebrar a Petrer, amb una alta participació. I en se-
gon lloc la XL Marxa Nacional de Muntanyencs Veterans, 
que van organitzar el Club R.S.I.A. Peñalara de Madrid en 
la Serra de Guadarrama el 5 d’octubre del 2013. Participà-
rem en la ruta denominada La Fuenfría, amb un acceptable 
recorregut amb vora 15 km, si bé per part nostra no va 
ser alta la participació en aquest esdeveniment amb apro-
ximadament 600 muntanyers, doncs del Grup Muntanya 
Bocairent n’érem 15.

Tot aprofitant el desplaçament a aquesta activitat, es va 
organitzar un viatge cultural del 3 al 6 d’octubre del 2014, 
en el qual es van programar diferents visites a Madrid, al 
Monestir de l’Escorial, Palau de Sant Ildefons, jardins de La 
Granja, Segòvia. També visitàrem els pobles de Pedraza, 
Salvatierra i Sepúlveda, poblacions antigues però atracti-
ves, integrades en la ruta dels castells. Vam estar a Alcalá 
d’Henares població amb un enorme potencial cultural per 
les seues importants universitats i localitat on va nàixer 
l’escriptor Miguel de Cervantes (1547-1616). En totes les 
visites vam tenir un guia que va anar informant-nos i ex-
plicantallò més important de cada lloc. De tornada i per a 
finalitzar vam estar contemplant el restaurat, però molt 
bonic, Castell de Belmonte.

Animar a tots aquells que els agrade eixir, que ens acompa-
nyen en aquestes activitats, tant esportives com culturals.

BONES FESTES “VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI“
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Club d’Atletisme
Vila de Bocairent

Una any més, i després de molts quilòmetres re-
correguts, el CA Vila de Bocairent té el plaer de 
recopilar i recordar els èxits dels seus corredors, 
transcrivint en paraules tot allò bo que ens han 
deparat aquest any. D’aquesta manera aconse-
guim compartir i fer públic allò que pertany als 
records privats, i plasmaren un text immortal el 
que al seu dia va ser efímer i passatger, i que fins 
ara només estava a la memòria de cada corredor. 

Vull destacar molt positivament, la participació 
de Bocairent en el Circuit de Curses de Munta-
nya Xitxarra-Trail. Circuit en el qual participen les 
poblacions que en el seu dia tenia parada el tren 
“Xitxarra”, i que suposa per tant una mena d’ho-
menatge i record. Així doncs el dia 26 d’octubre va tenir 
lloc el I Trail de Muntanya de Bocairent, cursa de 22 quilò-
metres, un desnivell positiu de gairebé 1.000 metres, i amb 
sortida i meta en l’adequat marc de la pineda de l’estació. 
Un gran esdeveniment esportiu que els corredors forans 
van qualificar com fantàstic, tant pel seu recorregut com 
per l’organització. 

Amb una participació de 360   corredors, dels quals 27 eren 
locals. M’agradaria destacar, com sempre, a aquells que amb 
menys etiqueta de corredor i molt més temps invertit en la 
carrera, van ser capaços d’acabar la duríssima prova. Molt 
forta  tant pel desnivell com per les altíssimes temperatu-
res impròpies d’aquestes dates. Cal destacar la participació 
de Javi Beneito, Merche Colomer, Juanma Puerto, Lourdes 
Palao, Maria Vañó, Javier Vañó, Abel Vicedo, Óscar Baldó...

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. 

Aqueste any ha estat una mica atípic, ja que la majoria de  
membres de l’associació no ens vam menegar del poble, 
malgrat que quasibé tots els dies s’entrenem en el Bar Do-
ménech. Com a honrosa excepció, la de la parella d’Onti-
nyent formada per Alfredo Alburxeig i Rafa Torró, que van 
assistir a algunes convocatóries de la Federeció Valenciana 
de Dominó i al Campionat de Cartagena, que és un dels que 
convoca a més parelles, i on quedaren els 7è del grup B.

Vam assistir al 4t Campionat “Vila de Bèlgida” sense fer ni 
pols ni remolí. I se’n vinguérem sense cap trofeu, coses de 
l’esport.

El dia 4 d’octubre es va fer una Matinal en Agullent a la 
qual assistiren 14 parelles. La parella de Bocairent forma-
da per Juan Molina Molina i Vicent Vicedo Domínguez van 
quedar els tercers i primers de les parelles de Bocairent. 
Cal assenyalar que l’ambient, com ja és habitual en aquest 
tipus d’esport, va ser super cordial i amistós. L’esmorzar 
que es vam pegar va ser d’antologia. La veritat és que gau-
dim enormement d’aquesta efemèride. 

Tenim previst en la nostra agenda organizar un proper cam-
pionat puntuable per al rànking de la Comunitat Valencia, 
conjuntament amb la Federació Valenciana de Dominó, Jau-
me I. A aquests acostumen a acudir nombroses parelles i 
totes guarden un record imborrable tant de la nostra orga-
nizació com del lloc on es realiza, que és l’Hotel l’Estació. 
Ara sols ens resta esperar aquest esdeveniment, que tindrà 
lloc després de les festes patronals. Farem quedar a la nos-
tra associació i al poble de Bocairent on mereixen estar.
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El millor corredor local va ser Alejandro Vicedo “El Ros”, 
amb un extraordinari temps de 2 hores i 4 minuts. Ocupà 
el meritori lloc 24 dels 304 corredors que van aconseguir 
acabar la carrera, tot demostrant el seu gran moment de 
forma i qualitat com a corredor. 

La jornada va ser un èxit extraordinari, tant organitzatiu 
com esportiu, i això gràcies als més de 50 col·laboradors 
i amics del club que ens van ajudar, també al Club de Ci-
clisme, al Centre d’Excursionisme, a Protecció Civil i a les 
empreses privades patrocinadores, doncs sense tots ells 
no hauríem pogut organitzar aquest esdeveniment: mol-
tes gràcies. També reconèixer la dura tasca de Blai Ferre-
ro, Cristóbal, Carlos i Cristina, Paco Bitxo i per descomptat 
l’incombustible Sam. 

Aquest any 2014, passarà a la història per un fet que no-
més fa cinc anys haguérem qualificat com impossible; els 
canvis en el calendari de les Festes de Moros i Cristians. 
I encara que les opinions són i seguiran sent dispars, els 
processos evolutius són inherents a la vida mateixa. Res 
roman, tot evoluciona, i la vida i l’experiència ens demostra 
que sempre és millor l’evolució consensuada que la revolu-
ció provocada. Esperem que siga per a millor. 

També els corredors evolucionem, durant un temps a mi-
llor, fins a trobar la temporada on arribem als millors èxits, 
per posteriorment anar a menys, llei de vida que és conve-
nient acceptar. 

També cal destacar la participació de corredors locals en 
la II TRAIL SOLIDÀRIA D’ALCOI. Cursa per equips de 4 cor-
redors i que amb una distància de 48 quilòmetres i 4.500 
metres de desnivell, va discórrer per paratges de la Serra 
de Mariola i la Font Roja. El nostre club va estar represen-
tat per dos equips: un d’ells format per Quiquo Beneito, Pe-
dro Enrique Asensio, Alejandro Vicedo i el nostre presi Blai 
Ferrero, que fent el terç va haver de córrer sense dormir, és 
possible? . Aquest equip va quedar en el lloc 24 dels 100 
equips participants. Darrere d’ells, va arribar l’altre equip 
format per Javi Molina, Salva Soler Nacho Beneito i un cor-
redor d’Ontinyent, enhorabona a tots. 

Una vegada més, el 2014 es va celebrar el VI Circuit de la 
Vall d’Albaida, del qual forma part la nostra estimada “Volta 
a Peu de Bocairent”. Aquest any vam tornar al circuit de tota 
la vida, que sembla ser el que millor acollida té i menys 
problemes logístics ofereix. Cal agrair profundament a tots 
els amics que ens van donar un cop mà, i als xics i xiques de 
la quinta de l’any 2000, que a més de fer de aiguaders a la 
Caseta Nova van compartir amb mi la tasca, molt poc gla-
murosa, de recollida de totes les ampolles i taps tirats pel 
recorregut. Aquesta classe de proves, en les quals partici-
pen entre 300 i 500 corredors, necessiten de 30 a 50 perso-
nes per poder organitzar-se, doncs sense elles no podríem 
muntar cap carrera a Bocairent. Anime a tots els veïns a 
participar d’un dia lúdic que segur els agradarà. 

Menció molt especial per a Paco Gandia, que a la Mitja Ma-
rató de València celebrada a l’octubre del 2014, va polvo-
ritzar les seues marques, tot corrent en hora quinze minuts, 
que són paraules majors.... 

Cal destacar també a Cristina Sanchís, que va participar 
en la Ultra-trail Botamarges 2014, amb una distància de 
69 km i 3.500m de desnivell positiu. El que suposa aquest 

tipus de proves, és difícilment comprensible per a un no 
corredor, només cal dir que d’un total de 450 participants, 
170 no van acabar, i la Cristina va necessitar 14 hores de 
rellotge per acabar-la. Sens dubte en aquestes carreres el 
crono és el de menys, sent un èxit rotund i una immensa 
satisfacció personal el fet de creuar la meta, satisfacció 
igual de difícil d’entendre per a un profà de les carreres. 
Quan Cristina parla de la cursa sempre agraeix a Carlos i 
la seva família l’ajuda no només durant l’entrenament sinó 
sobretot en la mateixa cursa, ja que el fet de saber que 
la teua família t’espera a meta és la major motivació per 
assolir-la. Enhorabona. 

Pel que fa a la Gala de l’Esportivitat del 2014, el club va 
nominar i va escollir a Toni Santos, corredor popular com 
pocs, que sense fer soroll porta ja diverses maratons sobre 
les seues cames, enhorabona.

Per acabar, volem recordar-vos que els primers divendres 
de cada mes celebrem el nostre “panellet” particular en la 
casella del club, amb una picaeta i sopar baix braç, i que 
estarem encantats de gaudir de la vostra companyia i de 
compartir una bona estona junts (avís: qui prova repeteix). 
Ja són molts els bocairentins que comencen a córrer, ca-
dascun al seu ritme i per motius diferents, m’agradaria ani-
mar-los a què s’apropen i s’apunten al club d’atletisme del 
seu poble. I reitere, allò bo d’aquest esport és que cadascú 
va “al seu ritme”. 

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

Pot ser que tinga raó el poeta en descriure el principi del 
ball quan l’home, a la calor de la foguera i contemplant la 
flama “…balla que balla, del foc va aprendre el compàs. El foc 
li ensenya el joc perquè la dansa és foc no més”. Tal vegada no 
siga així, però queda bonic. Després va venir allò de posar-li 
música i l’evolució va fer la resta. La idíl·lica relació establi-
da entre ella, la música, i ell, el ball, va acabar omplint-se de 
matisos. Va sorgir la possibilitat de ballar tot sol, en parella 
o en grup. Però siga ball folklòric, de saló, ballet clàssic, co-
reografia o de qualsevol altra manera, l’exigència comuna 
per a tots els casos és moure àgilment el cos i acompassar-
ho al ritme de la música, i a més adornar-ho amb figures.

De les moltes opcions possibles la que a nosaltres ens 
ocupa és el ball de parella, també anomenat de saló. Pos-
siblement el més proper i divertit, sempre ha servit per a 
facilitar enamoriscaments i galantejos. D’ací el seu èxit en 
festes, revetles, guateques o discoteques. La història de la 
nostra Associació de Balls de Saló arranca l’any 2000. Un 
grup d’afeccionats al ball, tots ells alumnes de Jesús Condés, 
gran ballarí i coreògraf de la localitat, van creure convenient 
associar-se per a aconseguir una millor organització de les 
classes, assajos i festivals. Implantem una mòdica quota que 
al costat del benefici de la loteria ens ha permès comprar 
un potent equip de música, imprescindible per als assajos. 
També hem aconseguit equipar i acomodar les instal·lacions 
de la nostra seu.

Tots els estius organitzem en la Plaça de Bous el festival de 
Balls de Saló, a benefici d’AFAB. Enguany, després del gran 
esforç que va suposar l’organització del festival anterior es 
farà, una mica més reduït, en el Teatre Avinguda.

Les activitats de l’Associació d’enguany, van començar en el 
mes de setembre de 2013 amb l’elecció de nou president i 

la iniciació del nou curs. A mitjan novembre realitzem l’ha-
bitual desplaçament a Benidorm. Aquesta vegada el confor-
table hotel estava situat en la platja de Ponent. Dins de les 
activitats programades vam fer excursions a Calp i la Cova 
de Canelobre, a la nit gaudim de la música i el ball en els 
salons de l’hotel. L’endemà ens va obsequiar amb un bonic 
espectacle, el cim del Puig Campana estava coronat de neu.

Al desembre celebrem el sopar de gala que requereix, com 
el seu nom indica, enfundar-se en les millors gal·les. El dia 1 
de juny realitzem l’excursió que anualment fem a paratges 
naturals de la serra Mariola. Aquesta vegada el lloc escollit 
va ser la font del Tarragó, a Alfafara. Malgrat la calor i la se-
quera que estem patint, va clarejar amb refrescants núvols 
que van temperar l’esforç del trajecte. Durant l’esmorzar va 
haver-hi qui va creure oportú obrir el paraigua per a prote-
gir-se de les escasses gotes que no se sabia molt bé si eren 
de pluja o de les humides i ploroses fulles dels pins. La ve-
ritat és que va durar poc i vam poder gaudir d’un agradable 
ambient envoltats per una frondosa vegetació. La caminada 
de tornada va facilitar al cos el procés de la digestió, alho-
ra que ho preparava per al menjar que ens esperava en el 
maset dels Moros Marins. Els cuiners es van lluir i ens van 
delectar amb una exquisida paella. A continuació, i després 
d’una amena sobretaula, va venir el moment que sonara la 
marxosa música amb la qual recordar i practicar els balls i 
passos apresos.

Les activitats del curs van acabar al juny amb la finalització 
de les classes, la celebració del sopar de gala en l’hotel L’Es-
tació i finalment, el dissabte 28, col·laborem en el concert-
ball organitzat per la banda de música Vila de Bocairent en 
el sopar de la Parròquia.

L’Associació de Balls de Saló.


