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INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

1) POBLACIÓ:
Nombre d’habitants a 01/01/2015: 4.509
 2.237 dones i 2.272 hòmens
Naixements exercici 2014: 27
Matrimonis eclesiàstics exercici 2014: 7
Matrimonis alcalde exercici 2014:  8
Matrimonis Jutjat exercici 2014:  0
Defuncions exercici 2014: 58

2) RÈGIM DE SESSIONS 2015:
Plens:  11

- ordinaris: 5 
- extraordinaris: 4
- extraordinari urgent: 1
- constitutiu: 1

Juntes de Govern Local:  16
Comissions preparatòries Ple:  8
Documents registrats 2014:  2.890 Entrades / 3.009 Eixides

3) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES:
Naus sense ús específic 0
Habitatges de nova planta 2
Rehabilitacions 21
Millores i reparacions 150
Línies Iberdrola, Telefònica, gas i aigua 14
Palissades 15
Arranjament i pintura façanes 33
Canvi cobertes 55
Enderrocaments 1
Condicionament locals 1
Basses, piscines 7
Urbanització 0
Legalitzacions 0
Coberts 0

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES 1.513.289,62 €

IMPOSTOS INDIRECTES 48.006,50 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS 280.042,01 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 765.306,38 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 35.370,48 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 10,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL --- €

ACTIUS FINANCERS --- €

PASSIUS FINANCERS --- €

TOTAL 2.642.024,99 €
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PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2015
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA DE LA DESPESA:

DENOMINACIÓ TOTAL

Deute Públic 207.428,00 €

Seguretat i Ordre Públic 229.237,64 €

Ordenació del Trànsit i de l’Estacionament 3.320,00 €

Protecció Civil 930,00 €

Urbanisme: Planejament, Gestió,  
Execució i Disciplina Urbana 172.617,50 €

Pavimentació de Vies Públiques 163.762,00 €

Abastiment Domiciliari d’Aigua 10.710,00 €

Recollida de Residus 107.060,00 €

Enllumenat Públic 131.305,00 €

Administració General del Medi Ambient 6.900,00 €

Parcs i Jardins 47.660,00 €

Assistència Social Primària 136.367,00 €

Protecció de la Salubritat Pública 5.966,00 €

Funcionament de Centres d’Ensenyament  
Preescolar i Primària 288.500,95 €

Serveis complementaris d’Educació 12.463,00 €

Biblioteques Públiques 30.922,73 €

Arxius 9.667,00 €

Promoció Cultural 84.825,00 €

Instal·lacions d’Ocupació del Temps Lliure 38.102,23 €

Festes Populars i Festejos 101.190,00 €

Promoció i Foment de l’Esport 47.311,44 €

Instal·lacions Esportives 65.357,33 €

Indústria 70.960,15 €

Mercats, Abastiments i Llotges 17.816,19 €

Informació i Promoció Turística 55.405,92 €

Desenvolupament Empresarial 30.075,83 €

Camins Veïnals 3.858,00 €

Societat de la Informació 1.065,00 €

Òrgans de Govern 44.461,08 €

Administració General 373.003,27 €

Participació Ciutadana 6.000,00 €

Imprevistos i Funcions No Classificades 9.476,49 €

Gestió del Sistema Tributari 78.080,00 €

Transferències a Altres Entitats Locals 49.690,24 €

Altres 520,00 €

TOTAL 2.642.024,99 €
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Des del Consell de la Generalitat, a través de la Vice-
presidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusi-
ves, s’ha apostat clarament per la municipalització en 
la prestació dels Serveis Socials. Amb aquest horitzó, el 
Consell ha aprovat el Decret Llei en què els municipis 
de la Comunitat Valenciana, podran continuar prestant 
les competències relatives, entre altres, a Serveis Socials.

Des dels Serveis Socials Municipals es continua lluitant 
per la igualtat d’oportunitats de totes les persones de 
Bocairent i pel reconeixement dels drets humans, ofe-
rint una atenció polivalent adreçada a tota la població de 
Bocairent amb la finalitat de millorar la convivència, la 
participació i la integració comunitària, fent més accessi-
bles els recursos socials a tota la població i aconseguint 
un major benestar social, fomentant l’associacionisme i 
la participació ciutadana. 

Els Serveis Socials tracten de garantir a totes les per-
sones la prevenció, tractament i eliminació de qualse-
vol causa o situació de marginació o desigualtat social 
mantenint la coordinació dels recursos i de les iniciatives 
públiques i privades.

Amb aquesta finalitat, portem a terme els diferents pro-
grames comunitaris:

PROGRAMA D’INFORMACIÓ, 
ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

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

Tramitacions realitzades de gener a octubre de 2015

RECURSOS TERCERA EDAT I PENSIONISTES 

•	Targetes	culturals	de	tercera	edat:	17
•	Sol·licituds	programa	social	de	l’IMSERSO:	32
•	Sol·licituds	programa	vacances	socials	de	la	G.V.:	33
•	Programa	termalisme	social:	7
•	Targeta	del	Major:	4
•	Abonament	social	telefònic	i	reclamacions:	8
•	Reclamacions al Servei Territorial de Comerç i Consum: 4
•	Persones	beneficiàries	de	teleassistència:	13	tramitaci-

ons. A Bocairent es beneficien d’aquest recurs un total 
de 58 beneficiaris/es, ja que funciona els 365 dies de 
l’any i les 24 hores, i es pot fins i tot salvar una vida.

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

•	Persones beneficiàries del programa “Menjar a casa”: hi 
ha 10 persones majors que es beneficien d’aquest pro-
grama.

•	Sol·licituds	del	Programa:	“No	estigues	sol	a	Nadal”	per	
a persones majors que es troben soles. De moment ho 
han sol·licitat 6 veïns de Bocairent.

•	Servei	 d’atenció	 a	 la	 dependència:	 (s’ha	 de	 demanar	
cita prèvia).

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

places residencials per a la Residència de Bocairent. 
A totes les persones que ingressen a la residència de 
Bocairent se’ls tramita la subvenció per mitjà de plaça 
pública de Conselleria o per mitjà de la Llei 39/2006 
d’atenció a les persones en situació de Dependència.

Sol·licitud de PENSIONS NO CONTRIBUTIVES
•	Per	jubilació:	4	
•	Per	invalidesa:	4
•	Comunicació	baixes	de	pensions	no	contributives:	1
•	Comunicació	variació	situació	laboral:	3
•	Comunicació	modificació	quantia	per	variació	situació	

familiar.
•	Ajuda	per	a	persones	que	viuen	de	lloguer	i	són	pensi-

onistes de no contributives: 1

Altres
•	Tramitacions	diverses	a	 l’I.N.S.S.:	comunicació	de	bai-

xes de pensionistes, pensions de viduïtat, auxilis per 
defunció, complements per mínims, targeta europea 
sanitària, declaracions d’ingressos, certificats negatius 
de pensionistes, sol·licitud de prestacions reportades i 
no rebudes, manteniment pensió viduïtat per càrregues 
familiars, sol·licituds SOVI per jubilació i invalidesa, de-
claració de manteniment de la Prestació en Favors de 
Familiars, declaració anual d’ingressos de la Prestació 
Familiar per fill a càrrec: 79

•	Gestions	diverses	en	habilitació	en	classes	passives.
•	 Sol·licitud	trimestral	al	Banc	d’Aliments	de	la	Creu	Roja	

per a la residència tercera edat de Bocairent.

RECURSOS EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA
 
•	Sol·licituds	i	renovació	títols	de	Família	Nombrosa:	13	
•	 Informes	 socials	 per	 a	 completar	 sol·licituds	 d’acolli-

ment Familiar: 2
•	 Informes	socials	sol·licitats	per	la	secció	del	menor	de	

la Conselleria de Benestar Social.
•	Prestacions	familiars	per	fills	a	càrrec:	7
•	Sol·licituds	de	certificats	negatius	del	I.R.P.F.:	19
•	 Informació	sobre	deducció	per	a	famílies	nombroses	en	

l’Agència Tributària.
•	Gestions	a	l’IVVSA:

- Sol·licituds habitatge públic i per a discapacitats: 6
- Ajuda de lloguer: 2

•	Tresoreria,	informes	de	vida	laboral:	18
•	Seguiment	sociofamiliar	de	menors:	6

REGIDORIA DE 
SERVEIS SOCIALS
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•	Renda	garantida	de	ciutadania:	5	estimatòries,	10	reno-
vacions, 1 modificació i 1 suspensió fins a octubre.

•	Seguiments	treballs	a	la	comunitat:	2
•	SERVEF:	justificants	de	no	percebre	cap	tipus	de	pres-

tació des de Serveis Socials per tal de poder ser bene-
ficiari de subvencions del SERVEF: 29

•	Tramitació	d’ajudes	de	menjador	i	transport	escolar	per	
al curs 2015-2016: 15

•	Tramitació	de	la	prestació	dels	serveis	d’assessorament	
jurídic de mediació-intermediació i negociació sobre 
préstecs i arrendaments relatius a l’habitatge habitual, 
del conveni subscrit per la Diputació i el Col·legi d’Ad-
vocats: 3

•	 Informació	i	derivació	al	servei	comarcal	de	mediació	del	
Col·legi d’Advocats sobre temes diversos particulars.

•	Bo	social	Iberdrola:	4
•	S’ha	col·laborat	mensualment	en	el	repartiment	d’ali-

ments de la Creu Roja de Banyeres amb una mitjana de 
49 beneficiaris, així com s’ha coordinat amb el reparti-
ment d’aliments de primera necessitat que du a terme 
Cáritas de Bocairent. Com es pot comprovar, hi ha un 
augment considerable a causa de la crisi que estem pa-
tint i la falta de treball.

ESTRANGERIA

•	Tramitació	de	targetes	d’assistència	sanitària	per	a	per-
sones estrangeres i renovacions: 3

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

•	 Informe	social	d’arrelament	social	per	a	l’obtenció	del	
permís de treball i residència: 4

•	 Informes d’habitatge a efectes de reagrupació família.
•	Certificats	 de	 no	 tindre	 cobertura	 sanitària	 al	 país	

d’origen.
•	Sol·licituds	d’antecedents	penals.

ÀREA DE LA DONA

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

•	Tramitacions	de	teleassistència	mòbil	per	a	dones	víc-
times de violència domèstica.

•	Sol·licitud	de	renda	activa	d’inserció	per	a	víctimes	de	
violència de gènere i certificat acreditació violència de 
gènere.

MINUSVALIDESES FÍSIQUES, PSÍQUIQUES I 
SENSORIALS 

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

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

reduïda: 27 beneficiaris a Bocairent.
•	Sol·licitud	d’eliminació	de	barreres	arquitectòniques:	4
•	Pensions	no	contributives	per	invalidesa:	5
•	TRÈVOL,	sol·licitud	d’admissió	al	projecte,	informes	so-

cials i reunió amb familiars: 5
•	Sol·licitud de reintegrament de despeses en centres hos-

pitalaris i reemborsament de material ortoprotèsic: 12
•	Sol·licitud	ingrés	en	centres	residencials	per	a	persones	
amb	discapacitat	i	seguiments	(CRIS).

•	 Sol·licituds	CEEM	(Centro	Especial	Enfermo	Mental):	2	

•	Prestacions	econòmiques	 individuals	per	a	 les	perso-
nes amb discapacitat. Ajudes tècniques i productes de 
suport, ajudes destinades a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques en l’interior de l’habitatge, ajudes de 
transport per a l’assistència a tractaments i centres as-
sistencials.

TREBALL SOCIAL PENITENCIARI

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

fici de la comunitat.

Altres Programes 

- Programa d’emergència social: ajudes econòmiques 
adreçades a persones i/o famílies necessitades en con-
ceptes de: necessitats bàsiques, emergència social, aju-
des extraordinàries i desenvolupament personal de la 
tercera	edat	(pròtesis	auditives).

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

- Servei d’ajuda a domicili: Amb 22 casos atesos, el Ser-
vei presta ajuda a persones perquè puguen realitzar les 
tasques essencials de la vida quotidiana quan aquestes 
es troben incapacitades per motius físics, psíquics o 
psicològics. L’objectiu del S.A.D. és previndre situaci-
ons de crisi personals i/o familiars; per tant, s’atenen 
necessitats de caràcter general a diversos col·lectius 
com el de la tercera edat que és el més nombrós i el 
que més demandes origina, a més d’atendre a menors 
(treballant	en	el	 reforç	escolar	 i	 la	prevenció	de	 l’ab-
sentisme), discapacitats, famílies, malats mentals, im-
migrants... donant suport i ajuda en les tasques diàries.

 La finalitat última del servei és mantindre a les per-
sones usuàries en el seu propi entorn i amb la família, 
evitant en la mesura que siga possible, la separació i/o 
institucionalització i augmentant amb tot açò, la quali-
tat de vida de totes les persones del nostre poble.

 Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, seguim treba-
llant per al benestar de tots els veïns i veïnes i des d’ací 
els fem partícips d’aquest servei que està a l’abast de 
tots els habitants i de les seues necessitats.

- Intervenció treball social conjuntament amb la psico-
pedagoga municipal, durant el curs escolar, treballant 
en els xiquets/tes que necessiten reforç educatiu.

- Atenció social a la dona maltractada: informació, as-
sessorament i orientació en relació amb la situació de 
maltractament envers les dones. Derivació i coordina-
ció amb el Servei Jurídic a la Dona, amb el Centre Dona 
24 hores, INFODONA d’Ontinyent...

- Tramitació de la teleassistència mòbil per a víctimes.
- Sol·licitud renda activa d’inserció per a dones de V.G.
 Des de l’Ajuntament, apostem per una política integral 

de la dona, que implique totes les àrees de gestió, con-
templant la prevenció de la desigualtat i la promoció 
social i cultural de la dona com a criteri bàsic d’actuació. 

- Programa d’Intervenció per a la Prevenció i Inserció 
Social. En aquest programa es tracta de proporcionar 
suport tècnic i serveis adequats a persones i grups 
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considerats d’alt risc que patisquen marginació, tractar 
d’evitar l’agreujament de la inadaptació social, aïlla-
ment i deteriorament personal i/o social, potenciant-
los la incorporació a grups solidaris i normalitzats.

- Tramitació del reconeixement de la dependència.	 (Llei	
39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de depen-
dència). Cada 15 dies, mitjançant cita prèvia, una treba-
lladora social atén qualsevol tema de dependència.

- Tramitacions de subvencions a la Conselleria de Be-
nestar Social i Diputació Provincial de València per a 
programes de Serveis Socials.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES

•	Coordinació	amb	la	XXVI Setmana Sociocultural de Ju-
bilats i Pensionistes de Bocairent	(del	19	al	25	d’octu-
bre), amb les activitats següents: finals de les competi-
cions de jocs populars a partir del 13 d’octubre, dilluns 
19 xarrada: «La protecció Jurídica dels Majors», dimarts 
20, viatge cultural a Almansa, on es fa un recorregut 
monumental de la ciutat acompanyats per guia local, 
visita al castell i museu de la Batalla d’Almansa, en-
tre altres. Dimecres 21, marató de gimnàstica 
i ball al pati del Centre dels Jubilats, dijous 
22, caminada a Sant Antoni. Divendres 23, al 
Teatre Avenida, actuació del grup de Jubilats 
«Amics del Teatre» representant l’obra «Per 
la fam d’heretar» i actuació de la rondalla de 
jubilats i pensionistes. En finalitzar, sopar de 
germanor al maset dels Granaders, on es fa el 
lliurament dels trofeus als campions dels di-
versos jocs. La setmana cultural finalitza amb 
la Missa pels difunts i el dinar i homenatge 
als socis següents: Maria Ferre Micó, Jaume 
Molina Juan i Vicent Colomer Boronat.

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

•	Dia internacional de la Dona Treballadora, en 
què es porten a terme les següents activitats: 
del 2 al 12 de març, sessions esportives diri-
gides	per	les	monitores	d’esport	de	Bocairent	(txikung,	
pilates, gimnàstica...); concurs de fotografia en Instra-
gram;	taller	de	Scrapbooking:	«El	teu	àlbum	de	vida»;	
taller «Com saber utilitzar el mòbil, la tauleta i/o l’or-
dinador», impartit per alumnes de l’IES de Bocairent; 
taller «Iniciació a la Fotografia»; al Teatre Avenida, pro-
jecció de la pel·lícula Memorias de una Gheisa; xarrada  
«Dona a Espanya. 1930-1950», a càrrec del professor de 
l’IES Enric Giménez Lucia; xarrada: «Dona i l’Islam», a 
càrrec de la bocairentina Lourdes Pérez Asensio i, per a  
concloure les activitats, viatge a València, on visitàrem 
el Monestir de Sant Miquel dels Reis, fundat per Ger-
mana de Foix.

•	Dia internacional per a l’eliminació de la violència con-
tra la dona, 25 de novembre.

•	Activitats de prevenció drogoaddicció: es treballa per 
a la prevenció i inserció comunitària sobre els factors 
de risc individual, familiar i socials associats al consum 
de drogues. Es manté una coordinació amb la Unitat 
de Prevenció Comunitària en conductes additives de la 
Mancomunitat.

 Enguany s’ha sol·licitat a Diputació el taller «La media-
ció social en la prevenció del consum de drogues», que 
es realitzarà els propers 3 i 5 de novembre i està adre-
çat a joves, monitors culturals, esportius, associacions, 
agents sociocomunitaris i responsables municipals.

•	Realització	 de	 les	XARRADES següents dins del Pro-
grama de Dona i Tercera Edat de la Diputació Provincial 
de València: 
- Per a la formació de la Dona: 

“Les estafes més freqüents”
“Trastorns del Somni. L’insomni”

- Per als nostres Majors:
“La protecció jurídica dels majors”
“Iaios massa ocupats. Tindre cura dels néts”

•	Xarrada: “Com es confecciona un periòdic. La irrupció de 
la dona als mitjans de comunicació”, el 7 de maig, dins 
del Programa del SARC de la Diputació de València.

•	Durant	 l’estiu	 i	 junt	amb	 la	Regidoria	d’Esports s’han 
realitzat activitats per a la gent adulta i major: «Ballem 
dins de l’aigua» i «Fem esport a la Naturalesa», Aqua-
gym per als alumnes del Taller Ocupacional.

 A partir del 7 d’octubre, començarà el «Taller de Psico-
motricitat» per al Taller Ocupacional.

•	Al	llarg	de	tot	l’any,	s’han	realitzat	més	de	70 visites do-
miciliàries al municipi per a seguiments, tramitacions 

per a diverses de persones dependents que no tenen 
mobilitat, valoracions, altes de S.A.D., elaboració d’in-
formes	socials	etc.,	així	com	reunions	locals	(SEAFI,	Ga-
binet Psicopedagògic del CEIP Lluís Vives, C.A.P., I.E.S., 
coordinador esportiu, Centre Ocupacional, Residència, 
Cáritas, Creu Roja, diverses associacions locals... així 
com reunions comarcals amb diferents entitats de 
serveis	 socials	 o	 altres	 àrees	 (TRÈVOL;	CRIS;	UPC	de	
la Mancomunitat; Serveis Socials d’altres municipis, 
U.C.A. de Xàtiva, INFODONA...) Acompanyaments a 
l’Oficina d’Estrangeria de València per a tramitar resi-
dències legals i autoritzacions de treball.

•	Per	 tercer	 any	 consecutiu,	 la	 Diputació	 Provincial	 de	
València va organitzar el Programa d’Ocupació Hotele-
ra i Turisme Social, que va finalitzar a principis d’any i 
es van tramitar 12 sol·licituds.

•	Per	segon	any	consecutiu,	s’ha	portat	a	terme	a	Bocai-
rent el “Programa Provincial d’Assistència Nutricional 
de Menors Escolaritzats en Educació Infantil i Primà-
ria”. S’ha tractat d’un servei de menjador gratuït per als 
mesos de juliol, agost i fins al 10 de setembre que ha 
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estat acompanyat de funcions educatives i socials. En-
guany hi han assistit 7 menors.

•	Eixida cultural a l’ermita de Santa Bàrbara amb els usu-
aris del Taller Ocupacional i de la Residència, acompa-
nyats pel nostre veí Vicent Carbonell, que ens va fer de 
guia per diversos masos.

•	Pendent	 de	 resolució	 es	 troba	 la	 sol·licitud	 de	 “Sona 
València per als Majors”.

•	Taller “Teràpia amb animals”, el 21 i 28 de setembre, en 
el Centre de Dia coincidint amb el dia Mundial Solidaris 
amb l’Alzheimer; i amb les persones de la Residència, el 
14 i 15 d’octubre.

•	Taller “Dones amb situació d’exclusió social”, que co-
mençarà el 19 d’octubre fins al 18 de desembre. Es de-

senvoluparan tallers de creixement personal i autoesti-
ma, recerca de treball, ordinadors i tauletes i expressió 
corporal, entre altres.

•	En	el	Plenari	celebrat	el	24	de	setembre,	l’Ajuntament	
de Bocairent va aprovar per unanimitat incorporar Bo-
cairent a la Xarxa de Ciutats Refugi, Solidàries i Acolli-
dores com a resposta a la crisi migratòria. En els Ser-
veis Socials estan a disposició de tots els veïns i totes 
les veïnes els models per a les famílies particulars i 
institucions que voluntàriament estiguen disposats a 
col·laborar-hi.

 4t t 2014 1r t 2015 2n t 2015 3r t 2015

 Famílies Sessions Menors Famílies Sessions Menors Famílies Sessions Menors Famílies Sessions Menors

  13  35  22  12  32  23  13  41  24  10  39  19

SEAFI: Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància
Famílies ateses

INFORME ESTADÍSTIC DELS CENTRES EDUCATIUS 
DE BOCAIRENT CURS 2015-2016

GRUP ALUMNES
INF 3 30
INF 4 58
INF 5 32
PRIM 1 43
PRIM 2 30
PRIM 3 53
PRIM 4 37
PRIM 5 29
PRIM 6 33
TOTAL 345

CEIP LLUÍS VIVES

Professorat: 30

GRUP ALUMNES
1-2 ANYS 10
1-3 ANYS 15
2-3 ANYS 11
TOTAL 36

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Professorat: 1 mestra i 3 tècniques

GRUP ALUMNES
ESO 1r 41
ESO 2n 39 
ESO 3r 28
ESO 4t 33
BAT 1r 18
BAT 2n 18
FPB 1r 8
FPB 2n 5
TOTAL 190

IES BOCAIRENT

Professorat: 34

GRUP ALUMNES
0-2 ANYS 9
2-3 ANYS 7
TOTAL 16

ESCOLA INFANTIL ‘ELSA’

Professorat: 1 mestra i 1 tècnica

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
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Activitats de l’Escola d’Adults Manuel Santonja 
Curs 2014-2015

•	Visita	al	museu	Home	de	la	Manta	i	cine	3D	en	novembre	de	2014.
•	Taller	de	 safates	de	Nadal	 i	 celebració	de	Nadal	en	desembre	de	

2014.
•	Setmana	Cultural:	taller	d’argolles,	taller	d’Espart,	taller	de	bosses	

de fantasia, activitats de l’escola obertes a tots els públics i un so-
par baix braç a l’escola. 

•	En	maig	de	2015:	Trobada	d’Escoles	d’Adults	a	Atzeneta	amb	un	ta-
ller, danses, teatre, exposició i sopar conjunt amb música. 

•	Exposició	de	l’escola	dels	treballs	realitzats	del	l’11	al	20	de	setem-
bre. 

ACTIVITATS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 

•	Bàsquet	al	Pavelló	Municipal	(totes	les	categories,	en	
temporada regular)

•	Futbol	al	Camp	de	Futbol	Municipal	(totes	les	categori-
es, en temporada regular)

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

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

•	Festa	de	l’Esport	20	de	setembre	de	2014
•	 I	Carrera	de	muntanya	Bocairent	(circuit	Xitxarra	Trail)	

26 d’octubre

•	Escola	esportiva	d’estiu	de	6	a	15	anys
 Any 2015: 75 xiquets

•	Concurs	de	Caça	Menor
•	Campionat	de	Raspall	Sant	Agustí	a	l’IES	Bocairent
•	Volta	a	Peu	 (puntuable	per	al	Circuit	de	Curses	de	 la	

Vall d’Albaida)

•	3r	Torneig	Pàdel	Sant	Agustí	(Club	de	Tennis)
•	Cursa	de	la	Dona
•	Eixida	Popular	a	Sant	Antoni	de	Pàdua	amb	bicicleta
•	Sant	Silvestre	Solidària
•	Resistència	Enduro	de	Bocairent

CURS/TALLER ALUMNES
Cultura General 20
Graduat ESO 10
Valencià  18
Anglés 37
Tall i confecció 8
Informàtica 7
Pilates 42
Ioga 72
Txikung	 15
Manualitats/Patchwork 14
Dibuix i Pintura 8
Història universal 11
TOTAL 262

EPA ‘MANUEL SANTONJA’

Professorat: 
Contractats per l’Ajuntament: 2 
Contractats per l’Associació: 10
Conserge: 1

REGIDORIA D’ESPORTS
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•	6a	Matinal	Motera
•	VIII	Concentració	de	Vehicles	Antics
•	Campionat	de	l’Esportivitat	de	Fut-

bol
•	Col·laboració	amb	el	Trofeu	del	Mig	

Any de la Junta de Festes de Sant 
Blai

•	 Jocs	 Escolars	 de	 la	 Mancomunitat	
de Municipis de la Vall d’Albaida

•	Multiesport
•	Quedada	Dones	i	Bicicleta

El nombre de participants en les Jor-
nades Esportives d’Estiu ha estat de 
1.220, a més de la gent que practica 
esport de manera regular al llarg de 
la temporada. En el quadre següent 
se’n pot comprovar l’evolució:

Cursos de natació:

Aquest any, han sigut 321 persones i en agost, com que 
teníem una persona en pràctiques, n’han sigut 18. Així, la 
natació s’ha distribuït en diferents nivells:

A. Ensenyança a partir dels quatre anys 94 xiquets/es

B. Iniciació 35 xiquets/es

C. Perfeccionament 21 xiquets/es

D. Adults 46 adults/es

E. Entrenament 32 adults/es

F. Aquaeròbic 75 adults/es

G. Aquaeròbic - Agost 18 adults/es

Per activitats, els percentatges de participació han sigut 
els següents: (veieu el gràfic)

ANY 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERSONES 293 268 270 248 269 268 310 335 293 315 321

ANY 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERSONES 1.336 1.540 1.475 1.044 1.180 1.113 1.712 1346 1.372 1.282 1.220

REGIDORIA DE JOVENTUT
PROGRAMACIÓ DE PASQUA

-	 Jocs	de	taula	(bar	de	la	Joventut,	7	i	10	d’abril	de	2015)
-	 Taller	de	cuina	creativa	(8	d’abril	de	2015)
-	 Taller	d’orientació	(9	d’abril	de	2015)
-	 Tallers	de	manualitats	als	Biblioparcs	(11	i	18	d’abril	de	

2015). Aquesta activitat estava organitzada conjunta-
ment amb la Regidoria de Cultura i estava inclosa dins 
de la programació “Abril, el mes de les paraules”.

PROGRAMACIÓ D’ESTIU

-	 Taller	“Diverticiència”	(11	de	juny	de	2015)
-	 Taller	 “Creativitat	amb	 recursos	naturals”	 (26	de	 juny	

de 2015). Aquesta activitat estava inclosa dins de pro-
gramació “c minúscula, cultura per a infants”.

-	 Taller	 “Com	preparar	aperitius	salats”	 (17	de	 juliol	de	
2015)
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- Taller de risoteràpia “Risi-clatge: excuses per a no reci-
clar”	(23	de	juliol	de	2015)

-	 Taller	“Ballem!”	(31	de	juliol	de	2015).	Aquesta	activitat	
estava inclosa dins de programació “c minúscula, cultu-
ra per a infants”.

- Col·laboració amb el campament de Creu Roja Estiu 
(primera	setmana	d’agost	de	2015)

- Col·laboració amb el viatge que organitzen els Juniors 
Sant	Blai	(del	4	al	8	d’agost	de	2015)

-	 Autobús	a	la	revetla	d’Alfafara	(7	d’agost	de	2015)
-	 Gimcana	infantil	d’estiu	(14	d’agost	de	2015).
-	 Autobús	al	concert	de	la	Fira	de	Xàtiva	(15	d’agost	de	

2015)
-	 Autobús	al	Meruts	Festival	2015	(18	d’agost	de	2015).	

Aquesta activitat estava organitzada conjuntament amb 
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alfafara.

ALTRES ACTIVITATS

-	 Autobús	al	carnestoltes	de	Pego	(15	de	febrer	de	2015)
- Participació en la Setmana de la Dona: xarrada-taller 
“Els	i	les	joves	cañari	i	la	seua	realitat”	(IES	Bocairent,	6	
de març de 2015). Activitat organitzada conjuntament 
amb el Fons Valencià per la Solidaritat; autobús a la 
manifestació de València amb motiu del Dia Internaci-
onal	de	la	Dona	(8	de	març	de	2015).

-	 Tallers	 i	 jocs	per	a	xiquets	 i	xiquetes	 (4	d’octubre	de	
2015). Aquesta activitat formava part de la programa-
ció del 9 d’Octubre i estava organitzada conjuntament 
amb l’AMPA del CEIP Lluís Vives.

-	 Taller	de	doblatge	(5	d’octubre	de	2015).	Aquesta	acti-
vitat formava part de la programació del 9 d’Octubre

-	 Xocolatada	 i	espai	 infantil	amb	 inflables	 (9	d’octubre	
de 2015). Aquesta activitat formava part de la progra-
mació del 9 d’Octubre i estava organitzada conjunta-
ment amb la Regidoria de Cultura. 

-	 Fira	del	reciclatge	“Fireta:	els	colors	de	les	4R”	(21	de	
novembre 2015)

- Activitats per al 25 de novembre “Dia Internacional de 
l’Eradicació de la Violència de Gènere”

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

- Autobús al bou i les revetles d’Ontinyent
- Activitats	per	a	totes	les	edats	durant	el	Nadal	(cursos	de	

curta durada, jocs de taula, tallers de manualitats, etc).
- Viatge a ExpoJove.

ALTRES INICIATIVES

- Servei d’assessorament mitjançant el desplaçament del 
tècnic	de	Joventut	a	l’IES	(tots	els	dilluns	en	el	temps	
d’esplai)

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

- Assessorament personalitzat, informació i tramitació 
de documentació i carnets

- Nou material d’oci per al Bar de la Joventut
- Col·laboració amb centres educatius, altres Centres 
d’Informació	Juvenil	 i	 institucions	juvenils	(CJCV,	Creu	
Roja Joventut, Oficina IVAJ, GVA JOVE La Costera...)

- Reactivació del Consell Municipal de la Joventut

A més de col·laborar en les iniciatives que desenvolupen 
les nombroses associacions locals, la Regidoria de Cultura 
organitza un seguit de programacions i activitats al llarg de 
tot l’any. Tot seguit, s’ofereix una relació de les propostes 
desenvolupades entre novembre de 2014 i octubre de 2015.

c minúscula: cultura per a infants
Programació amb què l’últim divendres de cada mes les 
xiquetes i els xiquets poden acostar-se a una disciplina 
artística diferent o bé a una activitat que potencia valors 
com la diversitat cultural o la importància de la cultura 
en general.
•	28/11/2014:	JOCS.	L’arc	de	Sant	Martí	de	les	cultures.	

Bar de la Joventut, de 17.30 a 19.30 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Joventut i patrocini del 
SARC Diputació de València.

•	26/12/2014:	PROJECCIÓ.	Veïns invasors, cinema en va-
lencià. Teatre Avenida, 18.30 hores. Col·laboració d’Es-
cola Valenciana.

•	30/01/2015:	 TALLER.	 Percussió	 corporal	 i	 moviment.	
Sala Joan de Joanes, de 18.30 a 19.30 hores.

•	27/02/2015:	TEATRE.	Titellet, a càrrec d’ARTICS Produc-
cions. Teatre Avenida, 18.30 hores.

•	27/03/2015:	CONCERT	DIDÀCTIC.	La meua amiga la gui-
tarra,	a	càrrec	de	José	Luis	Ruiz	del	Puerto	(guitarra)	i	

REGIDORIA DE CULTURA
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Cristina	Sánchez	Rivas	(narració).	Teatre	Avenida,	18.00	
hores.

•	24/04/2015:	PROJECCIÓ.	Tom Sawyer, cinema en valen-
cià. Teatre Avenida, 18.30 hores. Col·laboració d’Escola 
Valenciana.

•	29/05/2015:	DANSA.	Frozen, a càrrec de la Joven Com-
pañía Masters Ballet. Teatre Avenida, 19.00 hores. Pa-
trocini del SARC Diputació de València.

•	26/06/2015:	TALLERS.	Creativitat	amb	recursos	natu-
rals. Bar de la Joventut, de 18.00 a 20.00 hores. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria de Joventut.

•	31/07/2015:	TALLERS.	Ballem!, a càrrec d’Espurna Ani-
mació. Bar de la Joventut, de 18.30 a 20.30 hores. Col-
laboració del Centre d’Informació Juvenil.

Abril, el mes de les paraules
Conjunt d’activitats dedicades a valorar la dimensió ar-
tística de la paraula. Així, per segon any consecutiu, s’hi 
recullen convocatòries relacionades amb la lectura, la 
música, el teatre…

•	27/03/2015:	XARRADA.	“La	poegrafia	per	dins”,	a	càr-
rec	de	Josep	Enric	Grau	(ARTICS	Produccions).	Sala	Joan	
de Joanes, 20.00 hores.

•	28/03/2015	–	26/04/2015:	EXPOSICIÓ.	“Paraules	pin-
tades, mostra de pintura als balcons”. Plaça de l’Ajun-
tament. Organització conjunta amb l’Associació Art 92.

•	10/04/2015:	ANIMACIÓ	LECTORA.	“Contes	de	gallines”,	
a càrrec d’Almudena Francés. Biblioteca Municipal, 
17.00 hores. Patrocini del SARC Diputació de València.

•	11/04/2015:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Mirador de la ronda Sud, d’11.00 a 13.00 hores. 
Patrocini del SARC Diputació de València i col·laboració 
de la Biblioteca Municipal i del Centre d’Informació Ju-
venil.

•	11/04/2015:	CONCERT.	Malgrat la pluja, a càrrec d’An-
dreu Valor en format banda. Teatre Avenida, 19.30 ho-
res.

•	18/04/2015:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	in-
fantils. Parc de la Derrota, d’11.00 a 13.00 hores. Patro-
cini del SARC Diputació de València i col·laboració de la 
Biblioteca Municipal i del Centre d’Informació Juvenil.

•	19/04/2015:	TEATRE.	Laura, a càrrec d’Angoixa Teatre. 
Teatre Avenida, 19.00 hores. Organització conjunta 
amb Angoixa Teatre.

•	25/04/2015	–	26/04/2015:	VIII	FIRA	DEL	LLIBRE.	Plaça	
de l’Ajuntament, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 
hores.

VIII Fira del Llibre
Durant el cap de setmana del 25 i 26 d’abril, lectors, 
escriptors i llibreters es van reunir a la plaça de l’Ajun-
tament per gaudir d’una sèrie d’activitats que tenien el 
llibre com a element central.

•	25/04/2015:	LLIURAMENT	DE	PREMIS.	VII	Concurs	de	
Cal·ligrames i III Concurs de Poemes Objecte. Plaça de 
l’Ajuntament, 11.00 hores.

•	25/04/2015:	PRESENTACIÓ.	El metge del rei, a càrrec de 
Joan	Olivares	(autor)	i	de	Rubén	Molina.	Plaça	de	l’Ajun-
tament, 12.30 hores.

•	25/04/2015:	 TALLERS	 INFANTILS.	 Plaça	 de	 l’Ajunta-
ment, de 17.00 a 18.00 hores. Col·laboració del Centre 
d’Informació Juvenil.

•	25/04/2015:	PRESENTACIÓ.	Camins de ferro i terra blan-
ca,	a	càrrec	de	Pep	Calero	(autor)	i	de	Josep	Calatayud.	
Plaça de l’Ajuntament, 12.30 hores. Organització con-
junta	amb	l’Institut	d’Estudis	de	la	Vall	d’Albaida	(IEVA).

•	 25/04/2015:	 SOPAR	 LITERARI.	 Amb	 l’escriptor	 Jordi	
Raül Verdú. Cafeteria Esglai, 22.00 hores.

•	26/04/2015:	 ANIMACIÓ	 LECTORA.	 “Reinventem	 con-
tes”, a càrrec de Clarió Recursos Ludicoeducatius. Plaça 
de l’Ajuntament, 10.30 hores. Patrocini del SARC Dipu-
tació de València.

•	26/04/2015:	 PRESENTACIÓ.	Vertigen, a càrrec d’Espe-
rança	Camps	(autora)	i	d’Elsa	Ferre.	Plaça	de	l’Ajunta-
ment, 12.30 hores. 

•	26/04/2015:	PRESENTACIÓ.	Ovidi Montllor. Un obrer de 
la paraula,	a	càrrec	de	Jordi	Tormo	(autor),	Àngels	Moli-
na	i	Toni	Navarro.	Saló	de	Plens	(inicialment	prevista	a	
la plaça de l’Ajuntament), 18.00 hores.

•	26/04/2015:	CLOENDA.	A	càrrec	de	 l’alumnat	de	 l’IES	
Bocairent.	Saló	de	Plens	(inicialment	prevista	a	la	pla-
ça de l’Ajuntament), 19.15 hores. Organització conjunta 
amb l’IES Bocairent.

Nits Musicals
Cicle de concerts que se celebren els divendres de juliol 
en diversos llocs del Barri Medieval. D’aquesta manera, la 
màgia de la música s’uneix a un marc extraordinari com 
el que representa el nucli històric de Bocairent.

•	10/07/2015:	CONCERT.	Nit	de	tango	a	set,	a	càrrec	de	
Tango Ensemble de la Societat Musical Vila de Bocai-
rent. Placeta de la Cantereria, 23.00 hores. Organitza-
ció conjunta amb la Societat Musical Vila de Bocairent.

•	24/07/2015:	Nit	de	violoncel,	a	càrrec	de	Matthieu	Sa-
glio. Pouet de Sant Vicent, 23.00 hores.

•	31/07/2015:	CONCERT.	Nit	de	clarinet	i	piano	i	de	clari-
net i bombardí, a càrrec de Maria Cabanes, Elena Ferre, 
Neus	Molero	i	Eduard	Gisbert	(Associació	Unió	Musical	
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de	Bocairent).	Teatre	Avenida	(inicialment	previst	a	la	
placeta de Sant Vicent), 23.00 hores. Organització con-
junta amb l’Associació Unió Musical de Bocairent.

Xarrades a la Fresca

Cicle de conferències sobre temes variats i amb ponents 
de perfil molt diferent. L’activitat s’acompanya d’un sopar 
posterior, que se celebra a la mateixa placeta on tenen 
lloc les xarrades.
•	17/08/2015.	XARRADA.	“Custòdia	del	territori	i	gestió	

responsable: el Buixcarró i la fundació Victoria Lapor-
ta”, a càrrec de Vicent Ferri Vila. Placeta de Sant Vicent 
o de la Presó, 20.00 hores.

•	19/08/2015.	XARRADA.	“Una	experiència	a	Palestina”,	
a càrrec de Noelia Borràs Llopis i Maria Puerto Sempe-
re. Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores.

•	20/08/2015.	XARRADA.	“Els	fons	del	museu	arqueolò-
gic”, a càrrec d’Isabel Collado Beneyto. Placeta de Sant 
Vicent o de la Presó, 20.00 hores.

•	25/08/2015	 (inicialment	 prevista	 per	 al	 18	 d’agost).	
XARRADA. “La Transició a Bocairent. Taula de forces 
polítiques i sindicals”, a càrrec de Valeriano Alcázar, 
Manuel Asensio, Antonio Cerdá, José Luís Gil, Ramón 
Molina, José Luís Pascual i Josep Villarrubia. Placeta 
de Sant Vicent o de la Presó, 19.30 hores. Organització 
conjunta amb l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida 
(IEVA).

9 d’Octubre

La celebració del Dia del Poble Valencià motiva una àm-
plia programació, coordinada des de la Regidoria de Cul-
tura amb participació d’altres àrees de l’Ajuntament, al-

tres administracions i diversos establiments i col·lectius 
locals.
•	25/09/2015	 –	 12/10/2015:	 EXPOSICIÓ.	 Llibertat, Am-

nistia i Estatut d’Autonomia. 9 d’octubre de 1977. La 
Transició, mostra fotogràfica de Vicent Julià Vives. Sala 
Joan de Joanes. Organització conjunta amb Vicent Julià 
Vives.

•	02/10/2015:	 CONFERÈNCIA.	 “Les	Comarques	Centrals	
Valencianes a l’eix mediterrani”, a càrrec de Pau Capar-
rós	i	Gironés	(Universitat	de	València).	Sala	Joan	de	Jo-
anes, 20.00 hores.

•	03/10/2015:	EXCURSIÓ.	Pujada	al	 repetidor	 i	baixada	
pels Teulars. Plaça de l’Ajuntament, 9.00 hores. Orga-
nització conjunta amb el Centre Excursionista Bocai-
rent i la Regidoria de Medi Ambient.

•	03/10/2015:	CONTACONTES.	“Contes	tradicionals	de	la	
nostra terra”, a càrrec de Contes per al Nou Mil·lenni. 
Parc de la Derrota, 18.00 hores. Patrocini del SARC Di-
putació de València.

•	04/10/2015: XIV CONCURS DE PINTURA JOAN DE JO-
ANES. Organització conjunta amb l’Associació Art 92 i 
patrocini compartit amb les empreses Creaciones Euro-
moda	S.	L.,	Helioprint	S.	L.	i	Inelbo	S.	A.	(Eiffage	Energia).

•	 04/10/2015:	ESPAI	INFANTIL.	Tallers	i	jocs	per	a	les	xi-
quetes i els xiquets. Placeta de Sant Vicent o de la Pre-
só, d’11.30 a 13.30 hores. Organització conjunta amb 
l’AMPA del CEIP Lluís Vives i la Regidoria de Joventut.

•	04/10/2015:	TALLER.	Ritmes	caribenys,	a	càrrec	de	l’As-
sociació de Balls de Saló de Bocairent. Plaça de Julián 
Herrero; de 18.00 a 19.00 hores. Organització conjunta 
amb l’Associació de Balls de Saló de Bocairent.

•	05/10/2015:	TALLER	DE	DOBLATGE.	Dobla	pel·lícules	
al valencià!, a càrrec de Francesc Fenollosa. Sala Joan 
de Joanes, 18.30 hores. Organització conjunta amb la 
Diputació	de	València	(Unitat	de	Normalització	Lingü-
ística) i la Regidoria de Joventut.

•	06/10/2015:	PROJECCIÓ.	Pep Gimeno Botifarra. El cant 
de les arrels, documental presentat per Pep Gimeno Bo-
tifarra i Toni Navarro. Sala Joan de Joanes, 19.30 hores.

•	07/10/2015:	 XARRADA	 I	 DEGUSTACIÓ.	 El	 vi	 mones-
trell,	el	nostre	vi,	a	càrrec	de	Javier	Cerdà	(www.vinos-
valencianos.com). Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. 
Col·laboració de Mercacentro i d’Heretat de Taverners 
(Fontanars	dels	Alforins).

•	 08/10/2015	d’octubre:	GALA	DELS	PREMIS	9	D’OCTU-
BRE. Teatre Avenida, 20.00 hores. Organització conjun-
ta amb el Consell Municipal de Cultura i la Regidoria 
d’Educació.
- Premis acadèmics: Andreu Cantó Belda, Francesca 

Molina Mestre, Mauro Reig Ribera, Belén Vañó Do-
mínguez i Araceli Llinares Belda

- Premi individual: Damián Molina Beneyto
- Premi col·lectiu: Junta de Majorals de Sant Agustí

•	08/10/2015:	 SOPAR	 DE	 GERMANOR.	 Hotel	 L’Estació,	
22.00 hores.

•	09/10/2015:	XOCOLATADA.	Per	a	les	xiquetes	i	els	xi-
quets. Col·legi Lluís Vives, 10.30 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Joventut i col·laboració 
del CEIP Lluís Vives i de l’AMPA del CEIP Lluís Vives.

•	09/10/2015:	CERCAVILA.	A	càrrec	del	Grup	de	Xirimi-
ters i Tabaleters l’Aljub. Des del col·legi fins a la plaça 
de l’Ajuntament, 11.30 hores.

•	09/10/2015:	ESPAI	INFANTIL.	Inflables	per	a	les	xique-
tes	i	els	xiquets.	Baixos	del	Mercat	Municipal	(inicial-
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ment previst a la plaça de l’Ajuntament), 
10.30 hores. Organització conjunta amb 
la Regidoria de Joventut.

•	09/10/2015:	 RASPALL.	 Partida	 dels	
equips locals. Carrer Azorín, 17.00 hores. 
Organització conjunta amb la Regidoria 
d’Esports.

•	10/10/2015:	 ESPAI	 DE	 POESIA.	 Lectu-
ra oberta de poemes. Cafeteria Esglai, 
20.00 hores Organització conjunta amb 
la cafeteria Esglai.

Altres activitats 

A més de les programacions anteriors, la 
Regidoria de Cultura promou una sèrie 
d’activitats puntuals. En concret, durant 
l’últim exercici, cal ressenyar les propos-
tes següents.

•	02/11/2014:	XIII	CONCURS	DE	PINTURA	JOAN	DE	JO-
ANES. Organització conjunta amb l’Associació Art 92 i 
patrocini compartit amb les empreses Creaciones Euro-
moda	S.	L.,	Helioprint	S.	L.	i	Inelbo	S.	A.	(Eiffage	Ener-
gia).

•	09/11/2014:	TITELLES.	Green Planet, a càrrec de Tea-
tre Buffo. Teatre Avenida, 17.30 hores. Organització 
conjunta amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida	(Mostra	Internacional	de	Titelles).

•	11/11/2014: CONFERÈNCIA. “Els problemes de la bret-
xa	digital”,	a	càrrec	de	Manuel	Llorca	(Universitat	Poli-
tècnica de València). Sala Joan de Joanes, 19.30 hores. 
Organització conjunta amb la Universitat Politècnica de 
València	–	Campus	d’Alcoi	(Setmana	de	la	Ciència	2014).

•	 02/01/2015:	PRESENTACIÓ.	Pàgina	web	de	la	Regidoria	
de	Cultura	(www.culturabocairent.es).	Sala	Joan	de	Joa-
nes, 19.30 hores.

•	19/02/2015:	PRESENTACIÓ.	La xitxarra ric-ric canta i ba-
lla per ací, llibre de cançons infantils. Biblioteca Munici-
pal, 17.30 hores.

•	10/03/2015:	 PRESENTACIÓ.	 Llibres	 restaurats	 de	 l’Ar-
xiu Municipal. Biblioteca Municipal, 11.00 hores.

•	14/03/2015:	PRESENTACIÓ.	El somni modernista. Alcoi, 
indústria i art, documental a càrrec de Matilde Alcaraz. 
Sala Joan de Joanes, 19.30 hores.

•	15/03/2015	–	15/04/2015:	CONCURS.	VII	Concurs	Lite-
rari de Cal·ligrames. Col·laboració del CEIP Lluís Vives i 
de l’IES Bocairent.

•	15/03/2015	 –	 15/04/2015:	 CONCURS.	 III	 Concurs	 de	
Poemes Objecte. Organització conjunta amb l’IES Bo-
cairent.

•	20/04/2015	–	24/04/2015:	EXPOSICIÓ.	Carles Salvador 
i el seu temps. Els escriptors valencians: memòria i moder-
nitat, mostra de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
Organització conjunta amb l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua	(AVL)	i	col·laboració	de	l’IES	Bocairent.

•	 22/04/2015:	 CONFERÈNCIA.	 “Marketing	 online	 i	 offli-
ne. Comunicar o morir”, a càrrec d’Ignasi González. Sala 
Joan de Joanes, 19.00 hores. Organització conjunta amb 
la	Universitat	Politècnica	de	València	–	Campus	d’Alcoi.

•	23/04/2015: HOMENATGE ALS ESCRIPTORS VALENCI-
ANS. Plaques dedicades a Joan Roís de Corella, Ausiàs 
Marc, Teodor Llorente i Joan Fuster. Jardí de l’ermita 
de la Mare de Déu d’Agost, jardí del carrer Mirador, 

mirador de la ronda Sud i parc de la Derrota, respecti-
vament.

•	08/05/2015:	PRESENTACIÓ.	101 hechos legendarios en 
la historia de Valencia, a càrrec de Salvador Raga Navar-
ro. Sala Joan de Joanes, 19.00 hores.

•	15/05/2015:	 ANIMACIÓ	 LECTORA.	 El bon cor de l’es-
pantaocells, a càrrec de Bruixes Maduixes Contacontes. 
Biblioteca Municipal, 17.00 hores. Patrocini del SARC 
Diputació de València.

•	30/05/2015:	PRESENTACIÓ.	La guerra de successió per 
la Monarquia Hispànica a Bocairent i a la serra de Mariola 
(1700 – 1714), a càrrec de Vicent Terol Reig. Sala Joan 
de Joanes, 19.00 hores.

•	06/07/2015	 –	 27/08/2015:	 BIBLIOPISCINA.	 Espai	 de	
lectura i tallers infantils. Piscina Municipal, de 10.30 a 
13.30 hores.

•	04/08/2015.	 PRESENTACIÓ	 AMB	 SOPAR.	 Al-Azraq, el 
Blau. Crònica de la conquesta de La Muntanya, novel·la 
de Just I. Sellés. Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 
21.00 hores. Organització conjunta amb Just I. Sellés.

Biblioteca Pública Municipal
Agència de Lectura Municipal

ESTADÍSTIQUES BIBLIOTECÀRIES
Període de l’1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015
- Usuaris Internet: 366

Ordinadors adaptats: 289
Ordinadors convencionals: 77

- Consultes bibliotecàries: 947
- Usuaris Biblioteca: 5.417

Homes: 1.275
Dones: 2.325
Xiquets: 786
Xiquetes: 1.031

- Nombre total de préstecs: 4.433
Valencià: 1.140
Castellà: 3.257
Anglés: 36

- Nous lectors: 57
- Nombre total de lectors: 2.013
- Adquisicions i donacions noves, ja catalogades: 662
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RESUM D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Període de l’1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015

VII FIRA DEL LLIBRE
Els dies 25 i 26 d’abril a la plaça de l’Ajuntament. Sopar 
literari, concurs de cal·ligrames, exposició, tallers infan-
tils, presentacions de llibres, animacions lectores, entre-
ga de premis, espais de lectura, venda de llibres...

BIBLIOPARC
Els dies 11 i 18 d’abril. Espai de lectura i tallers infantils. 
Mirador de la ronda Sud i parc de la Derrota.

BIBLIOPISCINA
Durant els mesos de juliol i agost s’ha donat el servei de 
bibliopiscina.

FACEBOOK
Per aquest mitjà la biblioteca promociona les seues ac-
tivitats i dóna a conéixer les novetats bibliogràfiques. El 
mes de setembre hem estrenat nova pàgina.

ANIMACIÓ LECTORA
- Taller d’animació lectora “Contes de gallines” a càrrec 

d’Almudena Francés. Biblioteca Municipal. 10 d’abril. 
- Taller d’animació lectora: “El bon cor de l’espantaocells” 

a càrrec de Bruixes Maduixes Contacontes. Biblioteca 
Municipal. 15 de maig.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
- La xitxarra ric-ric canta i balla per ací. Llibre-DVD de 

cançons infantils, a càrrec d’alumnes del CIP de Batoi 
(Alcoi).	Biblioteca	Municipal,	19	de	febrer.

- 101 hechos legendarios en la historia de Valencia, de Sal-
vador Raga Navarro. Sala Joan de Joanes. 8 de maig.

GUIES DE LECTURA
Promoció dels llibres i lectura mitjançant diverses guies 
de lectura i en clau temàtica, al llarg de l’any: Nadal, es-
tiu, dia de la dona...

VISITES ESCOLARS
Durant el curs escolar 2014/2015 han passat els alumnes 
d’infantil de 5 anys, de 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é de primària 
del Col·legi Lluís Vives i els alumnes d’infantil 2 anys de 
l’Escoleta Infantil.

NOTÍCIES I NOVETATS
•	Préstec	 informatitzat:	Des	de	gener	de	2013,	 la	bibli-

oteca ha implantat la informatització del préstec. Un 
més dels avantatges d’estar integrats en la xarxa de 
lectura pública valenciana de la Conselleria de Cultura. 
Açò permet comprovar l’estat dels préstecs des de ta 
casa, fer reserves de llibres i demanar exemplars d’al-
tres biblioteques.

•	Carnets	d’usuaris:	Per	tal	de	donar	a	conéixer	tots	els	
serveis	 que	 pot	 usar	 qui	 disposa	 de	 carnet	 (inclosos	
descomptes en llibreries i teatres), des de la biblioteca 
es fa formació d’usuari personalitzada. 

•	Carnets	col·lectius:	Per	tal	de	facilitar	la	tasca	al	mes-
tre, es fan préstecs de lots de llibres d’una temàtica 
completa per la duració dels treballs.

•	Presentació	 de	 la	 restauració	 dels	 documents	 histò-
rics de l’arxiu municipal de Bocairent. Biblioteca. 10 de 
març. 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
•	1	de	març:	Dia de l’arbre	 (Reforestació	 a	 la	 serra	del	

Sant Crist)

Dia mundial del Medi Ambient
- De l’1 al 7 de juny: EXPOSICIÓ. “Biodependents”, mos-

tra sobre la biodiversitat de la colla ecologista La car-
rasca–Ecologistes	en	acció.

- 5 de juny: XARRADA.	“Qui	viu	a	Mariola?	Biodiversitat	
i societat al parc natural”, a càrrec de Miquel Vives i 
Miralles.

- 6 de juny: EXCURSIÓ. Pujada al Sant Crist.
- 6 de juny: TALLER INFANTIL. “Fabriquem entre tots un 

puzle gegant de la serra de Mariola”.

•	Del	 20	 al	 22	 d’octubre:	 Curs d’agricultura ecològica. 
“Ametler, vinya i altres cultius de secà”.

•	21	de	novembre:	Setmana europea de la prevenció de 
residus. Fira del reciclatge.
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REGIDORIA DE TURISME
Octubre 2014 
•	FIRA	DE	COMERÇ:	milers	de	persones	visiten	la	9a	Fira	

de comerç. El bon oratge, l’ampliació de la programació 
d’activitats a la matinada del dissabte i la presència 
dels trofeus del Campionat del món del 2010 i de l’Eu-
rocopa del 2012, van contribuir a engrandir la fira. 

•	 “Ruta	ibèrica	de	la	Mariola”:	el	25	d’octubre	i	dins	del	
programa “Senderisme a la Vall d’Albaida”, Rafa Domé-
nech Domínguez va guiar els participants per alguns 
indrets amb restes d’aquesta civilització. 

Novembre 2014
•	Ruta	 de	 Tapes	 Bocairent	 Boletaire:	 nou	 establiments	

van oferir tapes centrades en aquest producte del 31 
d’octubre fins al 13 de novembre.

•	VII	Concurs	de	Caça	i	bolets:	el	dia	17	de	novembre	se	
celebrà el 7é Concurs gastronòmic on van estar premi-
ats els restaurants Juan XXIII de Benifaió i La Gruta del 
Cercle Industrial alcoià. Van ser més de 200 persones 
representatives de la Vall d’Albaida i la serra Mariola 
les convidades a l’acte. El dinar va ser oferit per l’hotel 
Estació, Cafeteria Esglai, Bar Sifó, Restaurant el Cancell 
i Saló de Banquets La Serratella.

•	Rodatge	de	 la	pel·lícula	Camí a casa, del director Pol 
Rodríguez. El colofó al rodatge va ser una cordà a la 
plaça de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment i l’associació de Festes de Moros i Cristians i en 
què va tindre la participació de l’actor José Sacristán.

Desembre 2014
•	La	Volta	a	 la	Mariola:	 el	7	de	desembre	prop	de	mig	

centenar de persones van participar en la ruta progra-
mada, impulsada per l’associació Serra Mariola. L’itine-
rari va unir el nucli urbà amb les ermites de Sant Jaume 
i Santa Bàrbara.

Gener 2015
•	Turisme	impulsa	un	nou	programa	amb	rutes	i	multia-

ventura: un total de tretze activitats composen el pro-
grama	“Bukayran	t’envolta”,	 impulsat	per	 la	Regidoria	
de Turisme, amb la col·laboració de l’empresa La Sària 
Turisme i de sis establiments hostalers.

Abril 2015
•	Milers	de	visitants	passen	per	l’oficina	de	turisme	du-

rant setmana Santa i Pasqua: l’oficina de turisme va 
registrar prop de 2500 visitants entre divendres sant 
i dilluns de pasqua. Durant aquest període, Bocairent 
va tindre un ampli ventall de propostes fruit de la im-
plicació de diferents àmbits com la fira de Pasqua amb 
productes artesanals i tradicionals amb denominació 
d’origen Organitzada per Amaia Torres, i Ruta de tapes 
de setmana Santa.

•	Més	de	220	membres	de	 l’ONCE	descobreixen	Bocai-
rent: l’ONCE va triar Bocairent per homenatjar els ve-
nedors de cupons jubilats. Més de 220 membres de les 
3 províncies, van acudir al municipi per conéixer monu-
ments com la plaça de bous, el barri medieval o la cava 
de Sant Blai.

Maig 2015
•	Els	Ponts	i	els	aqüeductes	tracen	la	ruta	de	“La	volta	

a la Mariola”: una vintena de persones va recórrer al-
guns dels ponts i dels aqüeductes que envolten el nucli 
urbà, com el pont gòtic del Sant Crist o l’andalusí del 
mas de Giner. Aquesta ruta formava part de la tercera 
edició de “La volta a la Mariola”.

•	El	nucli	urbà	acull	el	rodatge	de	Lágrimas de cristal: di-
ferents indrets del nucli urbà van tornar a servir com a 
plató per al rodatge d’un llargmetratge.

Juny 2015
•	Elaboració	d’un	vídeo	promocional	Ave Villena y Levante 

Interior, que complementa al fullet realitzat conjunta-
ment pels 14 pobles adherits al projecte.

Juliol 2015
•	Serra	Mariola	elabora	un	vídeo	de	promoció	turística:	

els principals atractius turístics locals encapçalen el 
nou vídeo de promoció turística impulsat per l’associa-
ció Serra Mariola que sintetitza visualment els recursos 
dels set municipis del parc natural.

Agost 2015
•	Sessió	d’aquaeròbic	a	la	piscina	municipal	dins	del	pro-
grama	Master	Class	d’Aquafitness+hits	&	drinks	de	la	
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

•	V	edició	de	Tapes	“Mossets	de	Plaer”:	el	Bar	Solbes,	Ca-
feteria Esglai i Bar-Restaurant la Rotonda van obtindre 
les tapes més votades en la cinquena edició de Mossets 
de plaer, dins la campanya estiuenca d’aperitius impul-
sada per la Regidoria de Turisme.

•	L’empresariat	local	transmet	les	seues	propostes	al	Se-
cretari Autonòmic de Turisme: el passat 20 d’agost, el 
secretari autonòmic Francesc Colomer va ser rebut per 
la corporació municipal encapçalada per l’alcalde i per 
la regidora de Turisme, qui li van exposar les princi-
pals iniciatives dutes a terme en la localitat així com la 
constitució de l’associació Serra Mariola.

•	XXII	Concurs	de	fotografia	“Bocairent	i	el	seu	entorn”:	
“La pedra, element bàsic” de Blai Vanyó Vicedo i “Ermi-
ta del Sant Crist” d’Ernesto Navarro Alba, són les dos 
imatges guanyadores del 22 certamen de fotografia 
de Bocairent. El veredicte va tindre lloc l’1 d’agost a la 
Sala Joan de Joanes i el jurat del qual va estar format 
pels fotògrafs Francisco Grau i Vicent Julià, pel pintor 
Javier Cerdà, pel dissenyador Vicent Ramón Pascual i 
per la regidora de Turisme Noelia Vañó.

•	Reconeixement al Museu Antonio Ferri: des de l’11 
d’agost, el museu que Bocairent va dedicar a un dels pin-
tors valencians més reeixits, disposa del reconeixement 
com a col·lecció museogràfica permanent. La col·lecció 
dóna a conéixer en detall la trajectòria d’Antonio Ferri ca-
racteritzada per la varietat d’estils conreats al llarg d’una 
dilatada vida professional que encara roman vigent.

Setembre 2015
•	L’afluència de visitants durant l’agost aconsegueix un 

nou rècord amb més de 3000 turistes: més de 3000 tu-
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ristes van passar per l’oficina de turisme durant el mes 
d’agost. El que suposa un nou rècord per al mes de va-
cances per excel·lència, superant així les xifres de 2013.

•	Ruta	Cultural	Bocairent	Fotogràfic:	el	dia	20	i	amb	mo-
tiu de la celebració del Dia Internacional del Turisme 
“Mil milions de turistes, mil milions d’oportunitats”, la 
regidoria de Turisme va oferir una visita turística gratu-
ïta a totes les persones que volgueren participar.

•	 Instal·lació	d’un	quiosc	d’informació	turística	a	la	pla-
ça de l’Ajuntament: l’Agència Valenciana de Turisme va 
dotar a l’oficina de turisme d’un dispositiu informàtic 
que informa dels principals atractius de Bocairent i de 
la resta del País Valencià. Aquest quiosc instal·lat amb 
recursos personals municipals i que ha tingut un cost 
de 0 euros per als veïns, ampliarà la informació turísti-
ca als visitants quan l’oficina estiga tancada.

ASSISTÈNCIA A FIRES 
•	Fira	de	Cocentaina	(novembre)
•	Oficina	de	promoció	turística	de	la	Diputació	de	Valèn-
cia	Terra	i	Mar	(6-	9	novembre)

•	 Fira	interioritza-t	(març)

Fires nacionals i internacionals en stand de la Diputació 
de València Terra i Mar
•	Sevatur	(San	Sebastián)
•	B-Travel	Barcelona	
•	Expovacaciones	Bilbao
•	 Intur	Valladolid
•	München	Alemania
•	 ITB	Berlín
•	MAP	Salón	Mondial	de	Tourisme,	Paris
•	MIT	Moscú	

PROJECTES REALITZATS EN 2014
•	Senyalística	indicadora	i	específica	en	el	barri	medieval
•	Col·laboració	amb	 la	Diputació	de	València	per	assis-

tència a fires tant nacionals com internacionals de for-
ma no presencial i presencial.

•	Col·laboració	amb	l’associació	Serra	Mariola	per	a	rea-
litzar promoció conjunta dels municipis a fires i rutes.

•	 Col·laboració	amb	la	Mancomunitat	de	Municipis	de	la	Vall	
d’Albaida per a realitzar promoció conjunta en fires i rutes 
intercomarcals, activitats esportives i gastronòmiques

•	Com	a	membres	del	Projecte	Ciudades	AVE	Levante	In-
terior, realització d’un vídeo promocional i fullets infor-
matius a banda d’una web pròpia.

ALTRES
Segellat del Salvoconducte del Camino del Cid

ESTADÍSTIQUES
Durant el 2014 l’oficina de turisme va rebre un total de 
28.042 turistes.
Durant aquest període, es poden observar dos pujades 
importants: les vacances de Pasqua i el mes d’octubre, 
amb el pont del 9 d’Octubre i la Fira de Comerç, amb 
5.948 i 8.235 visitants respectivament.
Respecte a la demanda, és la informació local, les rutes 
senderistes i la gastronomia els àmbits que més interès 
desperten entre els nostres visitants.
La procedència està clarament encapçalada per la Co-
munitat Valenciana, seguida de la Comunitat de Madrid 
i Catalunya.
Els visitants estrangers que més ens visiten són angle-
sos, holandesos i francesos.
Durant l’any 2015, durant el període de gener fins agost, 
trobem el següent resultat:
 Gener  1.615
 Febrer  1.039
 Març  1.530
 Abril  4.828
 Maig  936
 Juny  1.403
 Juliol  1.150
 Agost  3.078
Del total, el 88% són nacionals i sols el 12% són de pro-
cedència internacional.

ELECCIONS MUNICIPALS 
I AUTONÒMIQUES

Total votants:  2.984 81,55%
Abstenció:  675 18,45%
Vots nuls:  78 2,61%
Vots en blanc:  34 1,17%

Candidatura Vots %  regidors

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 1.422 48,93% 6

COALICIÓ COMPROMÍS 670 23,06% 3

PARTIDO POPULAR 652 22,44% 2

CERCLE BOCAIRENT 128 4,40% 0

Candidatura diputats
PARTIDO POPULAR 31
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 23
COALICIÓ COMPROMÍS 19
PODEMOS 13
CIUTADANS 13
ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA 0
ALTRES 0

RESULTATS MUNICIPALS RESULTATS AUTONÒMICS
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Crònica dels premis 9 d’Octubre
Entre el 2 i el 10 d’octu-
bre de 2015, es va dur a 
terme la programació lo-
cal amb motiu del Dia del 
Poble Valencià. D’aquesta 
manera, durant més d’una 
setmana, grans i menuts 
van poder gaudir de tot ti-
pus d’activitats: xarrades, 
exposicions, contacontes, 
tallers infantils, docu-
mentals, degustacions de 
productes, propostes es-
portives, etc. Però, un any 
més, l’acte central de la 
celebració va ser la gala 
de lliurament dels premis 
9 d’Octubre, que arribava 
a la setena edició i que, 
per tercer any consecutiu, 
es convertia en el marc de lliurament dels premis aca-
dèmics.

La gala va tindre lloc el 8 d’octubre al teatre Avenida, 
on es van reunir autoritats, premiats, teixit associatiu i 
un nombrós públic. Seguint la dinàmica dels últims anys, 
l’acte es va dividir en dues parts: la primera va reconéixer 
l’alumnat local amb millor expedient acadèmic en el curs 
2014	–	2015.	En	la	segona	part,	es	van	lliurar	els	premis	
9 d’Octubre a Damián Molina Beneyto, en la modalitat in-
dividual, i a la Junta de Majorals de Sant Agustí, en la mo-
dalitat col·lectiva. A més, els parlaments del regidor de 
Cultura, Xavier Molina Martí, i de l’alcalde, Josep-Vicent 
Ferre Domínguez, van servir com a introducció i cloenda, 
respectivament.

La part dedicada als premis acadèmics del CEIP Lluís Vi-
ves i de l’IES Bocairent va començar amb un audiovisual 
que presentava els premiats: Andreu Cantó Belda, Fran-
cesca Molina Mestre i Mauro Reig Ribera, en la modalitat 
de primària; Belén Vañó Domínguez, en la modalitat de 
secundària, i Araceli Llinares Belda, en la modalitat de 
batxillerat. A continuació, els guardonats van rebre el 
diploma acreditatiu de mans de la regidora d’Educació, 
Noelia Vañó Sanchis, i de l’alcalde. A l’últim, Araceli Lli-
nares Belda va dirigir unes paraules d’agraïment en nom 
dels premiats.

La segona part va arrancar amb dos audiovisuals: un, per 
a acostar la trajectòria musical de Damián Molina Beney-
to com a intèrpret, docent, director i compositor, i l’altre, 
per a resseguir el treball desinteressat de la Junta de Ma-
jorals de Sant Agustí en l’organització de les festes d’es-
tiu i en la pervivència de les danses. Després, el regidor 
de Cultura i l’alcalde van fer entrega del pergamí als pre-
miats, que van tindre l’oportunitat de dirigir-se als assis-
tents: Damián Molina Beneyto va dedicar la intervenció 
a totes les persones, entitats i formacions que l’havien 
acompanyat en el seu itinerari personal i professional. 

Per la seua banda, Manel Santonja Francés, president de 
la Junta de Majorals de Sant Agustí, va voler compartir el 
reconeixement amb els majorals de totes les èpoques i 
va refermar el compromís de treballar pel patrimoni cul-
tural de Bocairent.

La gala va estar presentada per Blanca Belda Castelló, 
que va aprofitar les intervencions per valorar uns premis 
que reconeixen trajectòries individuals i col·lectives que 
contribueixen a fer poble. Un altre dels ingredients des-
tacats va ser l’acompanyament musical: Paloma Martínez 
Ferre	 (soprano),	Salvador	Calero	Beneyto	 (violí),	Miquel	
Payà	Molina	(flauta	i	contrabaix)	i	Francisco	José	Blanes	
Sempere	(piano)	van	oferir	un	repertori	ben	variat	quant	
a registres, estils i procedències. Sense dubte, les actua-
cions musicals van contribuir al dinamisme de la gala i al 
resultat del conjunt de l’acte.

Tot plegat, Bocairent va testimoniar el seu agraïment a 
persones i entitats que, des del món acadèmic, musical 
i fester, han contribuït al bon nom del municipi. Són, per 
tant, un exemple a seguir i un referent a tindre sempre 
present. De segur que el premi 9 d’Octubre serà un estí-
mul més per a continuar aportant el millor d’ells mateixos 
en benefici del conjunt de bocairentines i bocairentins.


