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Un any en imatges
El Nostre Bocairent

22 de desembre - 5é premi de la grossa de nadal

L’administració número 1 de Bocairent va repartir tren-
ta sèries del 74012, cinqué premi de la Grossa de Nadal. 
En total, l’establiment va repartir 1.800.000 euros en-
tre dècims i paperetes distribuïts majoritàriament per 
la parròquia de la Transfiguració del Senyor d’Alfafara.

4 de gener - L’aUmB amenitza el València–Reial 
madrid a mestalla

L’Associació Unió Musical de Bocairent va ser l’encarre-
gada d’animar els prolegòmens de l’encontre disputat 
entre el València CF i el Reial Madrid al camp de Mes-
talla. L’acte tancava la celebració del 90 aniversari de 
la formació.

3 de gener - Projecció de Què ens passa 
valencians? per l’espigolà

El col·lectiu l’Espigolà va organitzar la projecció de Què 
ens passa valencians? al Teatre Avenida amb presència 
de David Valls, director del documental; Vicent Romans, 
expresident d’Escola valenciana i Carmen Doménech 
en representació de la Coordinadora d’ús i defensa del 
valencià de la Vall d’Albaida.

2 de març - La capa pluvial de sant Joan de 
Ribera, a toledo

La capa pluvial de sant Joan de Ribera va partir el 2 de 
març des de la parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyo-
ra cap al Museu de la Santa Creu de Toledo on va roman-
dre exposada des del 19 de març fins al 14 de juny amb 
motiu de la mostra Indumentària espanyola al Segle d’Or 
inclosa en la programació commemorativa del 400 ani-
versari de la publicació de la segona part de El Quixot.
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21 de març - inauguració del museu de l’evolució 
paleontològica

Restes trobades al terme municipal i un espai més visual 
amb la reproducció del cap d’un dinosaure i de diferents 
figures humanes i animals integren els fons del Museu 
de l’evolució paleontològica, ubicat sobre l’antiga llar 
dels jubilats i impulsat pel grup local d’aficionats a la 
paleontologia.

23 d’abril - trobada autonòmica de l’OnCe

Més de 220 membres de l’ONCE de les províncies d’Ala-
cant i de València van acudir a Bocairent el 23 d’abril per 
a homenatjar els venedors de cupons jubilats durant els 
mesos precedents. La visita a alguns dels monuments tu-
rístics més significatius i la presència de comerços locals 
en la plaça de l’Ajuntament per a adquirir productes típics 
va precedir el dinar i l’acte de reconeixements.

25 i 26 d’abril - La col·lecta del càncer recapta 
2.899,30 euros

La col·lecta a benefici de l’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer, celebrada el cap de setmana del 25 i 26 
d’abril, va recaptar 2.899,30 euros.

11 d’abril - associació del veïnat del barri Vell

L’11 d’abril va tindre lloc una assemblea a la placeta de 
sant Vicent que va aglutinar el veïnat del barri medieval 
per a dur endavant diferents accions per part dels 
residents com la neteja de la cova situada al final del 
carrer de Mossén Hilari o l’adequació d’espais al carrer 
de Gorga amb la intenció de donar visibilitat i vida a la 
zona de forma totalment altruista.

25 d’abril - 6é Curs de cultura popular

La Xarxa Interuniversitària d’Innovació Geografies Lite-
ràries 3.0 i el Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat 
catalana de llengua i de literatura van elegir Bocairent 
i Ontinyent per a celebrar el 6é curs de Cultura Popular 
i les 2es Jornades de Literatura, Territori i Educació amb 
vora un centenar d’assistents.

6 de juny - 2n torneig de futbol Vila de Bocairent

Dotze equips van participar en el 2n Torneig de Futbol 
aleví Vila de Bocairent disputat al camp de futbol del 
Poliesportiu Municipal el 6 de juny. La UD Petrelense 
CF es va alçar amb el triomf final en imposar-se en la 
tanda de penals a la FEBO Ontinyent.
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13 de juny - Concert d’homenatge a Joan a. 
martínez

L’Aljub va retre un emotiu homenatge pòstum a Joan 
A. Martínez amb un concert al teatre Avenida el 13 de 
juny. L’acte va comptar amb les paraules d’alguns com-
panys del «dolçainer de Bocairent» com Enric Gironés o 
Xavier Richart dels seus inicis amb el grup Benibarralet; 
igualment, la Junta de Majorals de sant Agustí i el grup 
de danses Cardaors també van estar presents en el pro-
grama interpretat per membres actuals i antics de la 
formació fundada per Martínez.

31 de juliol - Forta pedregada sobre Bocairent

Fins a set centímetres de diàmetre va assolir la pedra 
caiguda a Bocairent la vesprada del 31 de juliol que va 
provocar nombrosos danys en vehicles, plaques solars, 
edificis i enllumenat públic. L’Ajuntament va celebrar 
una sessió extraordinària i urgent del ple municipal per 
a sol·licitar al Govern d’Espanya la declaració de zona 
de catàstrofe davant una quantificació de mals calcula-
da en 5.247.250 euros. 

20 d’agost - Visita del secretari autonòmic de 
turisme

Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, va acu-
dir a Bocairent el 20 d’agost per a conéixer les principals 
iniciatives dutes a terme a Bocairent per a la dinamització 
turística de la localitat, així com la constitució de l’associ-
ació Serra Mariola.

17 de juliol - Restauració de les portes de la 
parròquia

El 17 de juliol van quedar beneïdes de nou les portes 
del segle XVIII de l’accés principal a la parròquia de 
l’Assumpció de Nostra Senyora després d’un procés 
de restauració que va permetre recuperar els dibuixos 
originals gravats i substituir la planxa de ferro per una 
altra de llautó envellida.

31 de juliol - inauguració de la mostra del Comerç 
d’aCis

L’Associació de comerciants i de serveis va inaugurar el 
31 de juliol una retrospectiva sobre el comerç a Bocai-
rent que, des de llavors, es pot visitar de manera per-
manent en el primer soterrani de la Casa dels pintors 
durant l’horari d’obertura del Museu Antonio Ferri.
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12 de setembre - 1a Quedada de dones ciclistes

De la mà de Mª José Silvestre, de Cicles Silvestre, va 
tindre lloc el 12 setembre la 1a Quedada de dones ci-
clistes Bicibles, una prova cicloturista per a reivindicar 
el paper femení en l’esport en general i en el món de les 
dos rodes en particular. Així, un total de 15 participants 
van completar un circuit ben exigent de 103 quilòme-
tres i un desnivell positiu acumulat de 1.470 metres.

24 d’octubre - 1r Torneig de pàdel a benefici 
d’aFaB

La programació commemorativa del Dia internacional de 
l’Alzheimer es va allargar enguany fins al cap de setmana 
del 23 al 25 d’octubre amb la disputa del 1r Torneig de 
pàdel a benefici d’AFAB disputat a les instal·lacions del 
Pàdel Indoor Bocairent.

23 de novembre - 8é Concurs gastronòmic

Els màxims guardons del 8é Concurs gastronòmic Vila de 
Bocairent van anar a parar a Ontinyent i Calp de la mà dels 
restaurants Zoco i Bahía, en la modalitat de borreta i en 
la de carn de caça i bolets respectivament. Els hostalers 
locals van preparar el menú per als més de 200 assistents 
a l’esdeveniment.

19 de setembre  - La Vila guanya el 1r Certamen de 
bandes Poble de Benimaclet

La Societat Musical Vila de Bocairent va guanyar el 
1r Certamen de bandes Poble de Benimaclet front a 
altres quatre formacions en un concurs celebrat el 19 
de setembre a València. Sota la direcció de Francisco 
Belda, els integrants van interpretar «Ángela», de 
Martínez Gallego i «Benicadell», de Canet i Todolí.

30 d’octubre - L’aljub participa en el 1r Certamen 
de dolçainers i de percussió de Castalla

L’Aljub, junt amb La Colla d’Ontinyent i Raval Jussá d’Al-
baida, va formar part del 1r Certamen Gran colla de 
dolçainers i percussió Ciutat de Castalla celebrat el 31 
d’octubre a l’auditori de la localitat de la Foia. El grup 
local, dirigit per Jordi Sempere Azorín, va obtindre la 
segona posició.

4 de setembre - Presentació de La cruz de piedra

José Luis Martínez Ángel va presentar el 4 de setembre 
la seua primera novel·la, titulada La cruz de piedra, 
obra ambientada a Bocairent, que va ser introduïda per 
Vicent Satorres.
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PROtagOnistes DEL 2015
El Nostre Bocairent

sOCietat

Nova corporació municipal constituïda el 13 de juny i integrada per Josep-Vicent Ferre com a alcalde i les regidores 
i regidors Noelia Vañó, José Mª Beneyto, Begoña Perigüell, Xavier Molina i M. Luz Pascual (PSPV-PSOE), Manel Delgado, 
Alícia Blasco i Lola Francés (Compromís), Antonio Belda i José Luis Pascual (PP)

La Junta de Majorals de sant Agustí per guanyar el premi 9 d’Octubre en l’àmbit col·lectiu.
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Vicent Ramon Pascual Giner, per guanyar el concurs 
del cartell anunciador de les Falles de València 2015 per 
l’obra V fallera.

Joaquín Perigüell, Pascual Agulló i Antonio Gar-
cía, per rebre el reconeixement de la corporació munici-
pal per la seua dedicació al servei local de Protecció civil.

Ángel Miguel Olivares i Benjamín Fayos, per ces-
sar el primer com a rector de la parròquia de l’Assumpció 
de Nostra Senyora i ser-hi substituït pel segon.

Enrique Alborch Tar-
rasó, per ser el nou direc-
tor de l’Associació Unió 
Musical de Bocairent.

María Ferre Micó, Vi-
cente Colomer Boronat 
i Jaime Molina Juan, per 
ser-hi homenatjats per l’as-
sociació de jubilats i de pen-
sionistes Sant Blai

Javier Cantó Vañó, per obtenir una menció en els Pre-
mis nacionals de Comerç del Ministeri d’Economia.

Damián Molina Beneyto, per ser guardonat amb el 
premi 9 d’Octubre en l’apartat individual.
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Els germans Maria, Sara i Jorge Gis-
bert Beneito, per ser els guanyadors del 
primer premi del 4t Concurs de creació 
d’aplicacions mòbils del Campus d’Alcoi de 
la UPV.

Josep M. Molina Moli-
na, per ser-li atorgada la 
insígnia de plata al mèrit 
en l’educació de la Gene-
ralitat Valenciana

eDUCaCiÓ

Andreu Cantó Belda, Francesca Molina Mestre, Mauro Reig Ribera, Belén Vañó Domínguez i Araceli 
Llinares Belda, per meréixer els premis als millors expedients acadèmics del curs 2014-2015 atorgats pel Consell 
Escolar Municipal. A més, els tres primers van rebre també els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’educació 
primària del curs 2014-2015 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Alba Vidal Vañó i Vicent 
Llobregat Sempere, per 
obtindre els premis extra-
ordinaris de Batxillerat del 
curs 2014-2015 de la Con-
selleria d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport.
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Equip juvenil del CE Bocairent: Miguel Ángel Asensio Beneyto, Óscar Vicedo Ferre, José Luis Domé-
nech Vañó, Esther García Francés, Álex Micó Blasco, Club de pilota, Pau Beneyto Conesa, Kiko Beney-
to Beneyto, Santiago Beneyto Silvestre i Joan Castelló i Bernal, pels títols de millor esportista del 
2015 dels seus clubs.

Teresa Albiol Beney-
to, per aconseguir el tí-
tol de millor esportista 
local del 2015.

Paco Doménech Do-
mínguez, pel reconei-
xement a la trajectòria 
esportiva rebut dins de 
la 12 Festa de l’esport.

Aroa Vañó Francés (1r cicle 
de Primària), Clara Perigüell 
Silvestre (2n cicle de Primària), 
Elena Silvestre (3r cicle de Pri-
mària), Clara Gisbert López 
(Secundària i Batxillerat) i Che-
lo Ferre Doménech (adults), 
per conformar el palmarés del 
7é Concurs de cal·ligrames, així 
com Eduard Gisbert Vañó 
(1r cicle de Secundària), Vicent 
Doménech Belda (2n cicle de 
Secundària) i Araceli Llinares 
Belda (Batxillerat) per conque-
rir el 3r Concurs de poemes ob-
jecte.

esPORts
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L’ORatge
per Blai Vanyó Vicedo

DADES METEOROLÒGIQUES ANY AGRÍCOLA: setembre 2014 - agost 2015
ESTACIÓ METEOROLÒGICA: La Canaleta, altitud: 640 m - Càmping Mariola, altitud: 900 m

ANY  TEMPERATURES MITJANES  TEMPERATURES EXTREMES PLUJA PLUJA FORÇA VENT km/h
AGRÍCOLA Canaleta Càmping Canaleta Camping litres litres Canaleta Càmping
2014-15 mín. màx mín. màx mín. màx. mín. màx Canal. Camp. mitja. màx. dia mitja. màx. dia

Setembre 15,6 28,6 15,3 30,7 11,7 37,1 12 37 63,0 15,0 1,8 57,9 7 1,4 47,1 7
Octubre 11,5 24,7 7,9 23,0 6,2 31,2 2,8 28,4 15,6 22,6 2,0 46,7 12 1,5 25,7 22
Novembre 7,7 16,5 4,9 15,3 2,3 23,2 -1,2 21,2 125,4 111,6 4,6 57,9 15 2,8 37 28
Desembre 1,8 13,0 -1,0 11,9 -4,5 18,2 -8,8 18,8 50,6 49,6 3,7 53,1 28 2,2 38,6 9
Gener 0,8 13,8 -2,2 12,5 -4,1 20,3 -7,8 22,2 27,2 26,0 6,4 83,7 31 2,8 56,3 31
Febrer 2,5 10,6 0,9 9,7 -4,7 18,3 -7,3 16,4 80,0 69,0 6,8 72,4 23 4 45,1 22
Març 4,7 17,5 1,8 16,0 -1,9 29,1 -4,8 23,8 118,8 100,4 3,1 40,2 19 2,4 30,6 19
Abril 7,3 19,3 4,7 19,2 2,5 25,9 0,6 25,3 1,8 1,1 3,6 53,1 27 2,2 30,6 27
Maig 9,6 26,5 7,4 25,7 4,4 37,3 2,4 36,2 27,4 19,7 2,9 51,5 14 1,8 29 14
Juny 12,2 29,2 9,6 27,8 7,4 38,3 4,8 36,8 41,8 19,6 2,1 48,3 11 1,6 30,6 5
Juliol 18,2 34,3 15,1 33,7 13,8 40,1 12,5 40,1 14,8 12,1 1,9 74,0 29 1,9 29 2
Agost 17,4 31,2 14,5 29,8 13 38,4 9,8 36,2 29,6 16,1 2,2 61,2 11 1,8 27,4 13
TOTAL         596,0 462,8
 MITJANA ANUAL MITJANA MENSUAL
 9,1 22,1 6,7 21,3 3,8 29,8 1,2 28,5 43,3 46,8 3,4 58,3 - 2,2 35,6 -

ESTUDI DELS MESOS DE JULIOL DEL PERÍODE 1995-2015 COMPARANT-LOS AMB EL PERÍODE 1961-1990

ANYS                             1995-2015  1961-1990
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mitjana Mitjana  Variació 

TEMPERATURES MITJANES MÍNIMES (ºC)                    
16,4 15,5 14,1 16,3 16,3 16,1 17,1 16,6 17,5 16,4 16,6 16,8 17,1 16,2 16,9 16,7 16,4 16,1 14,7 15,9 18,2 16,4 16,8 baixa 0,4º

TEMPERATURES MITJANES MÀXIMES (ºC)
32,5 32,2 29,8 33,5 32,5 32,8 33,0 31,5 33,9 32,4 33,9 35,7 33,4 35,1 35,0 32,6 30,5 31,4 31,8 31,4 34,3 32,8 30,1 puja 2,7º

TEMPERATURES EXTREMES (ABSOLUTES) MÍNIMES (ºC)
11,0 10,0 9,0 13,0 12,0 11,0 11,5 12,0 13,5 11,2 11,5 15,2 13,7 12,5 11,2 15,3 11,7 11,3 10,2 12,2 13,8 12,04 10,0 puja 2,04º

TEMPERATURES EXTREMES (ABSOLUTES) MÀXIMES (ºC)
38,0 41,0 36,5 38,5 39,5 40,0 36,4 37,5 40,5 42,2 42,5 40,7 39,1 36,3 41,2 39,4 35,8 36,3 35,6 35,9 40,1 38,7 40,8 baixa 2,1º

PLUJA (litres) 
2,5 0,0 9,5 0,0 53,5 0,0 3,0 23,2 33,0 1,5 6,0 0,0 0,0 7,0 6,8 0,0 16,2 0,0 6,4 0,0 14,8 8,7 13,9 baixa 5,2l 

El mes de juliol de 2015 ha sigut, des que tenim dades, 
el més calorós. La temperatura mitjana de les mínimes 
ha sigut de 16,4º i la mitjana de les màximes 32,8º. En 
les temperatures extremes (absolutes), la mitjana de les 
mínimes va ser 12,04º i la de les màximes, 38,7º.

La temperatura absoluta o extrema màxima és la més 
alta del mes i l’absoluta o extrema de les mínimes és la 
més baixeta.

La temperatura mitjana es trau de sumar totes les mà-
ximes i es divideix pel nombre de dies del mes (juliol 31 
dies) i, en les mínimes, el mateix: sumem totes les míni-
mes i la suma la dividim pel nombre de dies.

Aquestes temperatures mitjanes sí que són significatives 
perquè abracen tots els dies, mentre que les absolutes 
només una: la més alta i la més baixa del mes.
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PeDRegaDa caiguda el 31 de juliol de 2015

La comparativa s’ha realitzat amb la mitjana de les dades 
del període 1995-2015 i l’estudi del llibre de A. J. Pérez 
Cueva Atlas Climático de la Comunitat Valenciana, que fa 
un estudi del període 1960-90. Comparant les mitjanes 
dels dos períodes, el resultat és el següent:

CONCLUSIONS: TEMPERATURES MITJANES DE LES MÀ-
XIMES I DE LES MÍNIMES
La mitjana de les temperatures mínimes dels últims 21 anys 
ha baixat 0,4º i la mitjana de les màximes ha pujat 2,7º.

CONCLUSIONS: TEMPERATURES ABSOLUTES (EXTRE-
MES) DE LES MÀXIMES I DE LES MÍNIMES
Si comparem la mitjana de les mínimes extremes (abso-
lutes) han pujat 2,04º i la de les màximes ha baixat 2,1º. 

Això vol dir que, si en el període 1960-90, la mitjana de 
les temperatures extremes (absolutes) fou de 40,8º, en 
eixos trenta anys el dia més calorós de cada mes de juliol 
passaria de 40º per a traure una mitjana de 40,8º.

CONCLUSIONS: PLUJA PERÍODE 1960-90 I PLUJA 1995-2015
En les pluges és on més es nota el canvi, ja que en el 
període 1960-90 hi havia una mitjana de pluja en el mes 
de juliol de 13,9 litres i en els últims 21 anys la mitjana és 
de 8,7 litres, per tant la pluja ha baixat 5,2 litres. També 
cal remarcar que en el període 1995-2015 hi ha hagut 8 
mesos de juliol que no ha caigut ni una gota.

DADES DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA
NOM: La Canaleta (Blai Vanyó Vicedo)
POBLACIÓ: Bocairent 
PROVÍNCIA: València 
ALT: 614 m | LAT: 38° 45’ 42” N | LONG: 0° 37’ 03” W
Aquesta estació està registrada en Meteoclimàtic (Agèn-
cia estatal de Meteorologia) i en AVAMET (Associació 
Amics de la Meteorologia).

El passat divendres 31 de juliol es va formar una forta 
tronada amb una pedregada que ha fet història en Bocai-
rent, ja que mai havia caigut una pedra tan gran. La mida 

de la pedra era més gran que la d’un ou i algunes pedres 
tenien un diàmetre de més de 7 cm. El pluviòmetre va 
registrar una precipitació de 7,4 litres, però en realitat en 
caigueren més. La intensitat de pluja que va caure en 10 
minuts era l’equivalent a 102 litres/m2.

La pedra va originar molts danys: trencament de teules, 
taulells de terrassa, vidres i bonys en els cotxes. En l’agri-
cultura: hortalisses, arbres fruiters, oliveres i trencament 
de branques; en les persones: un trencament de braç i 
altres contusions.



Boira des de la Creueta, 10.7.2015 Neu en la serra Mariola, 19.1.2015

Xop trencat per una ràfega de vent de 74km/h 29.7.2015

Gelada

TardorPrimavera
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