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Un any més, des d’aquestes línies ens 
dirigim a tota la població per a fer un 
resum de tota l´activitat realitzada el 
2015 pels membres del Motoclub Ni-
cogass. Pel que respecta a l’organit-
zació de proves, el passat dia 28 de 
juny  vam celebrar la IX Concentració 
de Vehicles Antics Bocairent, que ja 
es consolida com un referent a l’àm-
bit dels amants dels vehicles antics, 
tant siguen de motos, automòbils com 
camions. Sempre amb una magnífica 
participació i acollint gent de tota la 
Comunitat Valenciana i altres llocs 
com Múrcia i Albacete. A l’organitza-
ció de proves esportives aquest any 
estava previst celebrar el campionat 
d’Espanya Trial de clàssiques, que fi-
nalment es va albergar a la Nucia, sota l’organització del 
Motoclub Nicogass. Per al pròxim dia 11 d’octubre està 
programada la III edició Ruta Adventur Motoclub Nico-
gass, que consisteix en una ruta d’orientació aproximada 
d’uns 600 km per carreteres secundàries, cosa que per-
met gaudir d’uns paisatges encantadors, tant de la nostra 
comunitat com de comunitats veïnes. Aquest és un dia 
per a gaudir del turisme en moto al màxim.

El Motoclub Nicogass segueix creixent amb membres de 
diferents disciplines dins del motociclisme, majoritària-
ment en Trial i Enduro i, especialment, en l’àmbit amateur. 
Però també seguim tenint representants de competició, 
en la modalitat de Trial: Òscar Sanchis Mora, en primera 
posició de territorial a la categoria de TR 4 (en el tanca-
ment d´aquesta edició encara no ha finalitzat el campio-
nat). En la modalitat Trial: Miquel Aparici, en setena po-
sició de la categoria TR 5 Amarillo +40. A Peque Enduro 
P 125: Pablo García Zapater, en cinquena posició a falta 
de l‘acabament del campionat. Al Cross Country, campio-
nat de la Comunitat Valenciana, Àlex Segui Grau es troba 
en segona posició en la categoria de Màster 40 a falta 
d’acabar el campionat i, en la modalitat Enduro, Rubén 
Beneyto Botella, subcampió de categoria Sènior. 

A més a més, diversos membres han participat en la pro-
va extrema Gordexola Extrem al País Basc, una de les 
proves més dures que se celebren al territori nacional 
i que molt pocs pilots aconsegueixen finalitzar. Aquest 
any van participar José Vicente Albero, Javier Mateos i 
Rubén Beneyto Botella. Aquest últim quedà 9é de 234 
participants i va passar a la superfinal, en què dels 45 
participants sols aconseguiren acabar la prova 11 pilots, 
dels quals Rubén va quedar en un merescut vuité lloc. 
Resultat que demostra la dificultat extrema, complicació 
i duresa de la competició que sols aconsegueixen acabar 
uns pocs pilots.

El 2015 ha sigut un any de canvis, un any complicat. 
Aquest any, Nico Terol canviava de campionat per a pas-

sar al mundial de SBK i pilotar una Ducati Panigale de 
1200 cc de l’equip Althea Racing. El pilot ha estat adap-
tant-se bé a la nova moto i ha anat progressant fins que, 
a la prova d’Holanda (Assen), va patir una caiguda en  
què es va fracturar el radi del braç dret. Aquest contra-
punt el va obligar a retirar-se però, motivat per l’interés 
i ganes va reaparéixer unes carreres més tard al circuit 
de Portimao. No obstant això, com que encara no estava 
recuperat, va decidir baixar de la moto i deixar les car-
reres temporalment fins al dia 18 de setembre, que va 
ser cridat a substituir Jules Cluzel, pilot lesionat al GP 
d’Espanya (Jerez) a la categoria de Super Sport del Mun-
dial Sbk. Terol no havia mai participat en aquesta cate-
goria, no coneixia les reaccions d´aquestes motocicletes 
i sols va tindre un dia per a entrenar abans de la cursa. 
Així i tot, es va classificar en 11a posició diumenge 21 
de setembre fins a acabar en cinquena posició. Nico va 
fer una gran remuntada durant la cursa, i va obtindre 
un resultat molt positiu per a l´equip i per ell mateix. 
En el tancament d´aquesta edició, encara no sabem si 
Terol acabarà fent la substitució del pilot lesionat en les 
dues carreres que queden del campionat, una a França 
i l´altra a Qatar.

En 2016 com diu un company a les competicions: Gass a 
Fondo I sense por!!

MOTOCLUB NICOGASS
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Diumenge 1 de març de 2015 al matí organit-
zàrem, amb la col·laboració de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de Bocairent, el V Torneig de Ka-
rate en les modalitats de wuko, clicker i katas 
al Poliesportiu de Bocairent, on els nostres ka-
ratekes van obtindre premis. En aquesta com-
petició van participar trenta competidors pro-
cedents de clubs d’Alcoi, Muro d’Alcoi, Sevilla i 
Catarroja, a més del nostre club. 

Els resultats dels karatekes de Bocairent va ser 
la següent: en la modalitat de katas categoria 
Benjamí (7 a 9 anys), va quedar en segon lloc 
Alexandre Beneyto, en tercer lloc Ladislao Ca-
banes i en quart lloc Alex Micó; en la modali-
tat de combat wuko, categoria Benjamí (7 a 9 
anys), Ladislao Cabanes va quedar en primer 
lloc, en segon lloc Alex Micó i en tercer lloc 
Alexander Beneyto; en la modalitat de clicker, 
categoria cadet (14 i 15 anys), va quedar en 
tercer lloc Rafael Asensio. Per als benjamins, 
era la primera competició tant en katas com 
en combat, i han obtingut molt bons resultats.

El 24 de maig en València participàrem 
en la XVIII Copa València Internacio-
nal però no vam passar de quarts en 
aquesta ocasió. 

Del 26 al 28 de juny organitzàrem 
l’acampada d’entrenament de karate 
a l’Eurocamping (Oliva) on van vindre 
també karatekes del Club de Muro d’Al-
coi. Divendres el dedicàrem tot el matí 
a muntar les tendes i organitzar l’espai 
però, després de dinar, començàrem a 
repassar tècniques de karate. Dissabte 
i diumenge des de les 6 h del matí fins 
les 9 h férem tècniques de combat, ka-
tes i exercicis físics de resistència, coor-
dinació i agilitat. Van vindre a entrenar 
altres cinturons negres d’altres pobla-
cions amb els fills i familiars, i va ser 
un matí d’entrenament fabulós. Després del desdejuni, al 
voltant de les 10 h, tornàrem a les classes durant una 
hora per a finalitzar el matí amb un bany i jocs a la plat-
ja. Després de dinar i descansar una estona, de 16.30 h a 
18.30 h vam acudir a les classes d’armes i tècniques de 
defensa personal a l’ombra dels arbres. En finalitzar, tor-
nàrem a la platja a prendre el bany i jugar fins a l’hora de 
sopar. A la nit, els xiquets encara tenien suficient energia 
per a continuar amb jocs.
Dissabte a la vesprada va vindre el sensei Javier Valls,  5é 
DAN de Taekwondo i Hapkido, qui va dirigir uns entrena-

ments que els alumnes, encara que cremant-se els peus 
per l’arena de la platja, van gaudir molt. 

Diumenge, com ja és tradició quan acabem el curs, entre-
nàrem les últimes tècniques de karate dins la mar i ens 
acomiadàrem fins al pròxim any. 

Carlos Pardo Ruiz, president

CLUB espOrTiU 
kArAte BOCairenT
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Com de costum, aprofitem aquesta pàgina que ens brinda 
l’Associació de festes de Moros i Cristians per a donar a 
conéixer les activitats que els membres d’aquesta entitat 
hem realitzat.

Secció d’alpinisme
Aquesta secció és la més important en l’àmbit individu-
al, composta per diversos grups que han coronat un bon 
grapat de muntanyes de més de tres mil metres.
Aquestes són les pujades més importants: cim de l’Alba 
3118 mts, cim del Balaitus 3144 mts, cim del Perdiguero 
3122 mts, cim del Monte Perdido 3355, cim del Vignemal 
3299 mts, Pica Roja 2903 mts, Midi d’Ossau 2885 mts 
i una travessia al massís de Sierra Nevada en què vam 
coronar 9 cims de més de 3000 mts.

Secció d’espeleologia
En aquest any 2015 aquesta secció no ha tingut molt de 
moviment, només s’han realitzat algunes pràctiques. Es-
perem que l’any 2016 torne a ser una de les seccions més 
importants del centre. 

Secció carreres de muntanya
Córrer per la muntanya està de moda, i al nostre club hi 
ha diversos corredors i corredores que han realitzat un 
bon grapat de curses durant aquest any. Hem fet quasi 
totes les del circuit Xitxarra Trail, que junt amb l’Ajunta-
ment de Bocairent i el Club d’Atletisme, fem realitat una 
cursa de muntanya al nostre poble. 
Cal destacar les maratons de muntanya que els socis del 
centre han realitzat, com la Marató Desafio Lurbel (Puig 
Campana), Marató de Carrícola, la Trail Solidària d’Alcoi 
de 48 km, la Marató de les Tuques (Benasque-Pirineus), 
la Trail 2 Heavy Benasque de 48 km, i totes les curses i 

entrenaments que s’han realitzat pel voltant de les nos-
tres muntanyes.

Secció d’escalada
Aquesta secció està en procés de formació, però la gent 
que es troba al peu del canó han fet unes quantes vies de 
dificultat vertiginosa com la penya negra de Xeresa i la 
paret sud del Benicadell, i han realitzat algunes via ferra-
ta com la de Villena, ferrata de Sorrosal a Brotró, i ferrata 
de Socs a Pirineus.

Secció de marxes
El 2015 ha sigut un any en què cal donar les gràcies als 
nostres socis i a tota la gent que ha participat en les nos-
tres marxes, no hi ha cosa més gojosa que organitzar una 
marxa i que vinga cada vegada més gent.
• 9 de novembre 2014: Marxa de la Tardor Font Roja (Al-

coi), 45 participants. 
• 28 de desembre 2014: Marxa Cap d’any al Montcabrer, 

40 participants
• 8 de març 2015: Marxa al Benicadell (pujada pel regall), 

55 participants.
• Marxa pasqüera circular per la serra del Sant Crist,49 

participants.
• 18 de juliol Marxa Nocturna al Montcabrer, 45 partici-

pants.
• 29 d’agost: Marxa d’Estiu Alcoi-Bocairent, 110 partici-

pants.

Per a acabar, volem convidar a tots els bocairentins i bo-
cairentines a participar en les activitats que realitzem 
durant tot l’any.

Bones festes i VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!

CenTre eXCUrSIONIStA
BOCairenT
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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 2015.

En primer lloc, volem destacar l’escola de tennis del club, 
que han comptat al voltant de 30 alumnes matriculats en 
el període d’octubre a juliol.

TORNEIG DE RÀNQUING 3 
De finals de novembre a gener, es va celebrar el Ràn-
quing 3 amb els següents resultats:

1a Categoria
1r Juan Antonio Vicedo Pastor
2n Juan Antonio Tormo Beneyto
3r Pablo Samper Vañó

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

1a Categoria  Benja Bernat Silvestre
2a Categoria Francisco Pardo Martínez

VI TORNEIG DE PÀDEL SANT AGUSTÍ
El 28 i 29 d’agost es va celebrar el 6é campionat de pàdel, 
de les festes de sant Agustí amb els següents resultats:

Parella guanyadora: 
Ricard Pascual Gandia i Javi Cabanes Ferre

Parella finalista: 
Juan Antonio Vicedo Pastor i Joaquín Vañó 

Volem recordar que l’escola de Tennis i Pàdel (amb nou pro-
fessor) i els campionats són oberts a tot el món. Participa!

Per últim, sols ens queda desitjar a tots unes bones festes 
de Moros i Cristians 2016! VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!

La Junta

CLUB de teNNIS 
BOCairenT
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El talent guanya partits, però el 
treball en equip i la intel·ligència 
guanyen campionats 
Michael Jordan

Amb aquesta frase, del millor ju-
gador de sempre, podem resumir 
clar i ras com és desenvolupa un 
treball en equip, on poden haver-
hi jugadors excel·lents, però el 
treball en equip és el que dóna 
els  fruits, i tard o d’hora aparei-
xen, amb constància i dedicació.

Tots aquests valors són el que 
intentem inculcar des del C.B. 
Patronato. Som un club amb una 
màxima primordial: per davant i 
per damunt de tot el que volem 
és formar persones en l’esport. El 
respecte al rival, la competitivi-
tat i la companyonia fan que a la 
pista tots els nostres components no deixen indiferent 
ningú i som respectats i ben acollits en tot un seguit de 
canxes, a les quals és un goig anar i jugar cada cap de 
setmana, portant el nom del nostre poble per tot arreu.

Des de ben xicotets, els membres d’aquest modest club 
aprenen al gimnàs de l’Institut de les millors professores 
possibles, Eva i Esther Garcia, dos germanes a qui el bàs-
quet els corre per les venes, i que posen el millor d’elles 
per tal que les xiquetes i xiquets de l’escoleta coneguen 
de primera mà com és l’esport de la cistella. A la festa del 
Patronato, com és costum tots els anys, fan un partidet 
(el primer de les seues vides esportives), i només veure 
les cares d’il·lusió i nerviosisme que tenen fa que siga un 
dia molt especial tant per a ells com per als pares. És del 
millor que té aquest dia.

A la categoria Aleví, Merche i Mª Carmen participen en la 
lliga dels Jocs Esportius d’Alcoi. Aprofitem des d’aquestes 
línies per a donar-los una humil salutació i agrair-los que 
ens tracten com si fórem de casa, tot un exemple d’or-
ganització. Les nostres 13 xiquetes: Estela, Anna, Irene, 
Alba, Laura, Àngela, Neus, Laia, Aitana, Noelia, Amalia, 
Carla i Diana, han representat amb un esforç digne de 
menció el club de bàsquet i han aprés per primera vegada 
el que és la competició i jugar fora de casa.

Pel que respecta al cadet, entrenat per Patri i Àlex (dos 
malalts de la cistella, en el bon sentit), a la primera fase 
quedaren invictes posant en pràctica un bàsquet de mol-
ta categoria i aconseguint resultats contundents davant 
rivals de molta entitat. A la segona fase, el nivell de pre-
ferent no va resultar cap impediment perquè les nostres 
jugadores demostraren que els resultats de la primera 
fase no eren per casualitat, i quedaren a només un punt 
de classificar-se per a la categoria Autonòmica, una fita 
digna de ressaltar. La veritat és que el treball i la cons-
tància que han demostrat aquestes jugadores al llarg de 

TeMpOrada 2014/2015

CLUB BàSqUet paTrOnaTO
aLTs i BaixOs, en Una TeMpOrada difíCiL
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la temporada, ha fet que milloren de manera exponencial 
i que el futur que es presenta siga d’allò més esperança-
dor. Un 10 per a tot l’equip!

L’equip cadet masculí, que Pili i Anna portaren avant, va 
realitzar una temporada amb uns resultats no massa sa-
tisfactoris, però és un grup que porta un grapat d’anys al 
club i demostren que lluiten fins al final. No sempre els 
resultats són els esperats, però cal valorar la dedicació 
que han demostrat i no és pot posar cap ‘però’ a l’actitud 
d’aquest grup.

A la categoria sènior, després d’uns anys a un altíssim 
nivell fent vibrar un pavelló ple de gom a gom en moltes 
eliminatòries, aquest any els resultats no han estat els 
dels darrers anys. Tot i això, l’equip va quedar en quarta 
posició, un resultat del qual les jugadores no quedaren 
satisfetes i que demostra que és un grup que vol guanyar, 
guanyar i guanyar. Aquest any no pogueren disputar les 
eliminatòries per a pujar a Autonòmic, però a la de Prefe-
rent arribaren a la final i perderen davant el C.B Torrent.

De segur que a la temporada que ara comença tornaran a 
donar guerra i posaran sobre la pista un bàsquet dinàmic 
i pressionant, que fa que siga molt vistós i que els partits 
es facen divertits i espectaculars. Tota la sort del món 
per a aquesta temporada, xiques!

Aquesta és una temporada (una més) que, no amb po-
ques dificultats, hem portat endavant de la millor ma-
nera possible. Aprofitant aquestes línies que any rere 
any ens permeten, volem fer una crida a tota aquella 
gent que porta dins el cuquet del bàsquet, que ens aju-
den en allò que puguen. Han estat diverses les vegades 
que hem fet aquesta crida i no voldríem que cap xique-
ta o xiquet de Bocairent es quedara sense practicar un 
magnífic esport com és el bàsquet. Hi ha equips on fan 
falta reforços, tant a la banqueta com a la pista, és un 
sacrifici molt satisfactori.

Ja per últim, voldríem fer referència a la 
nostra nominada a la gala de l’esport, 
Esther García Francés, una jugadora que 
ha passat per totes les categories del club 
(i que també està a l’escoleta els dissab-
tes) i ha jugat infinitat de partits amb una 
trajectòria poc menys que espectacular. 
És una gran ambaixadora del nostre club 
allà on anem, la número 5, una base molt 
temuda pel seu dribbling i pel ritme ele-
vadíssim que posa als partits. Tot això, 
sumat a una defensa asfixiant i una acti-
tud que fa que ens sentim orgullosos de 
tindre una jugadora d’aquesta categoria 
al club.

Aquest any que hem deixat enrere, també 
ha quedat demostrat que el bàsquet es-
panyol, primer en l’Eurolliga del Madrid 
i més tard en el magnífic Eurobasket de 
la selecció masculina capitanejada per un 

excels Pau Gasol, té una salut de ferro i ens podem fregar 
les mans en un any olímpic com aquest, on una genera-
ció daurada de jugadors (Gasol, Navarro, Reyes...) diran 
adéu i posaran el colofó a la millor època del bàsquet. Si 
ens permeten un consell els polítics de torn (locals, au-
tonòmics i nacionals), els diríem que invertir en esport és 
invertir en èxit. Tots aquests jugadors vénen de la inèrcia 
creada a Barcelona’92. Un exemple per a tots nosaltres i  
un mirall on els nostres joves es miren cada dia.

No intentes ser el millor del teu equip, intenta que el teu 
equip siga el millor (Allen Iverson)

Bones festes a tots els visitants i veïns de Bocairent.

Vítol al Patró Sant Blai!
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En aquesta nova edició de l’esportivitat, es van inscriure 
un total de 65 jugadors, entre els quals es feren 4 equips, 
que foren els següents per ordre segons acabà la lliga:
 
• ASTON BIRRA 5.0
• VERGATESSA
• CON – FUSIO
• T.S.T. 

Equip campió de lliga: ASTON BIRRA 5.0
Màxim golejador de lliga: XIMO CARBONELL BENEYTO 
Porter menys golejat de lliga: VÍCTOR CABANES FERRE 
Millor esportista de lliga: BLAS BELDA PASTOR
Jugador més vetarà: MIGUEL ÁNGEL ASENSIO BENEYTO
Equip campió de copa: VERGATESSA 
Equip subcampió de copa: CON - FUSIO

El fi de la temporada va arribar amb la final de la copa 
el dia 30 de maig de  2015 a les 18.30 hores, entre els 
equips Vergatessa i Con - Fusio. El partit va acabar 1 a 0 
gols a favor de l’equip Vergatessa, que aconseguia així el 
títol de campió de copa. Una vegada acabada la final, se 
celebrà, al bar restaurant “Casa Xam”, el sopar d’acomia-
dament i el lliurament de trofeus, amb una afluència de 
42 comensals entre jugadors, àrbitres i directius.  

En la XII Festa de l’Esport se li ha atorgat el guardó de 
millor esportista a Miguel Ángel Asensio Beneyto, més 
conegut en el campionat com Migue Fonda. Quan se li 
va comunicar la notícia, Migue va tindre dues sensaci-
ons diferents: per una part, tenia por escènica, perquè 
aquest és un acte de reconeixement públic i no li agrada 
ser el protagonista. I, per altra banda, tenia un sentiment 

64é CaMpiOnaT de 
fUTBOL de L’eSPOrtIVItAt 
TeMpOrada 2014/2015

Campió de lliga

Subcampió de copa Jugador més veterà Millor esportista de lliga

Campió de copa
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molt més fort, en vindre-li a la memòria els records de 
tots els anys jugant a futbol.

Ha passat molts anys jugant i gaudint del futbol. Ha jugat 
en diferents equips com Els Fadrins, Cola Azul, La Vall 
Joiers, Los Malditos, La Comuna, Bar Rapit, Ca L’Alegre, 
Quarantameula... i els últims anys amb Con-Fusió, on han 
creat un bon grup d’amants del futbol. 

A títol personal, Migue va ser el millor esportista del 
campionat en la temporada 2008/2009 jugant en l’equip 
Ca l’Alegre i el jugador més veterà en aquesta última edi-
ció amb l’equip Con-Fusió.

Migue té el gust de compartir aquest premi amb tots els 
futbolistes, tant companys com rivals, que li han donat la 
possibilitat durant aquests trenta anys de practicar el seu 
esport preferit i que, sense ells, aquesta història no s’ha-
guera pogut fer. I, tal com ens diu el nostre protagonista, 

els trofeus individuals en esports col·lectius sempre són 
injustos.

I, per últim, també li agradaria fer una crida a tot el po-
ble per a alçar entre tots el Campionat de l’Esportivitat. 
Opina que el campionat degà de l’esport a Bocairent, amb 
unes instal·lacions immillorables, no es mereix patir tant 
per a dur endavant els últims campionats.

També volem fer menció especial als àrbitres que han col-
laborat en el campionat: Ángel Bernat, Ramón Francés, 
Javi Cantó, Vilches, Ricardo Reig, Fernando Vañó, Vicent 
Molina, Lao Cabanes i Sergio Carrión, que amb la seua 
desinteressada ajuda han fet possible aquest campionat.

Des d’ací volem agrair a l’entitat Ferreteria Suntex la seua 
col·laboració, així com, per descomptat, a l’organitzador 
del campionat, el M.I. Ajuntament de Bocairent.

Com és de llei en totes les competicions esportives, al 
llarg d’una temporada es produeixen victòries i derro-
tes, alegries i tristeses, però també anècdotes. Volem 
començar per l’anècdota més comentada en el seu mo-
ment, tant en l’àmbit local com en l’àmbit comarcal: 
l’equip sènior de 2a regional va haver de jugar el partit 
de lliga corresponent en una data molt assenyalada per 
al nostre poble, el dia del nostre patró Sant Blai que, 
a causa del canvi de les festes, es va celebrar el 8 de 
febrer. Aquell dia tocava jugar a Canals i després d’in-
tentar canviar la data per a la disputa d’aquest partit, 
la directiva del Canalense no ho va acceptar. Fins i tot, 

la intercessió del nostre alcalde Josep Vicent Ferre per 
a arribar a un acord amb els de Canals tampoc va donar 
resultat. És d’agrair la preocupació i ajuda per solucio-
nar aquest problema per part del nostre alcalde. Així 
doncs, vam haver d’anar a jugar el dia de Sant Blai, ja 
que, si no anàvem, ens arriscàvem a una multa econòmi-
ca, pèrdua del partit i sanció de punts en la classificació. 
Va ser dur, i vam estar dubtant entre anar o no a jugar 
i assumir les conseqüències negatives que implicaria al 
nostre equip no presentar-se, però finalment amb les 
ganes i compromís d’anar jugadors, entrenador i Junta 
directiva decidírem presentar-nos al partit. 

CLUB eSPOrtIU BOCairenT
TeMpOrada 2014/2015
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Així que, mentre tot el poble estava celebrant la pro-
cessó del nostre patró, el C.E. Bocairent estava jugant 
el partit, que va guanyar per 0-1 amb gol de Pedro, i 
això que vam acudir sense porter, lloc que finalment va 
ocupar el nostre jugador de camp Roberto Baba, que ho 
va fer fenomenal, igual que la resta de companys. Que 
grans tots! Van fer un autèntic partidàs, encara que va 
acabar amb una trista anècdota: quasi acabant el partit, 
davant la impotència dels jugadors del Canalense i els 
seus afeccionats per veure com un equip els guanyaven 
el partit, van envair el terreny de joc intentant agredir 
l’expedició bocairentina, i ací acabà el partit. Poc des-
prés, ja en els vestuaris, els nostres jugadors estaven 
celebrant la victòria amb càntics i vítols al patró Sant 
Blai, sense faltar al respecte a ningú i amb un estendard 
del sant, i de nou ens intentaren agredir entrant al nos-
tre vestuari. Va haver  d’intervindre la força pública i es-
cortar tota l’expedició fins als vehicles fins a abandonar 
Canals. Encara que no vam estar en la processó, vam 
brindar el triomf a tots els afeccionats i, per descomp-
tat, al nostre patró Sant Blai.

I una vegada ja comentada aquesta anècdota, anem amb 
la gran alegria de la temporada, que va vindre de la mà 
del nostre Juvenil, que va quedar 2n en la classificació i a 
només dos punts del campió, l’Elda Industrial. Començà-
rem aquest camí incert a principi de temporada amb es-
cassetat d’efectius en la banqueta: 12 jugadors només a 
principis d’octubre, quan va començar el campionat, però 
amb la il·lusió pels núvols. El primer partit ens va tocar 
jugar contra qui finalment seria l’equip campió, i així ens 
ho va fer saber guanyant-nos contundentment. Després 
d’açò, la moral la teníem per terra, però en tots els ordres 
de la vida hi ha un punt d’inflexió. Vam empatar el segon 
partit i ja el tercer vam guanyar davant un equip de la 
part alta de la classificació. 
A partir d’ací, encadenem 10 partits consecutius sense 
perdre i aconseguim els primers llocs de la taula. Una 

vegada passat el nadal, havíem d’enfrontar-nos al líder a 
casa dissabte a la vesprada i contra el segon classificant 
l’endemà, 2 partits importantíssims en el mateix cap de 
setmana, amb pocs efectius i enfrontant-nos als millors 
de la categoria. Vam guanyar els dos encontres, amb dos 
partits dignes de recordar que ens van permetre col·-
locar-nos com a primers en la taula classificatòria, lloc 
en què vam romandre fins a quasi el final del campionat. 
La recta final va ser esgarrifosa, però com sabeu ací el 
que importa és el resultat final i la derrota a Villena va 
ser crucial, ja que vam perdre per ben poc. La llàstima 

va ser que en l’últim sospir del partit llançàrem una pi-
lota al travesser, fet que de marcar ens haguera donat la 
possibilitat de dependre de nosaltres mateixos per a ser 
campions mancant un partit, empatats a punts amb el 
nostre més directe rival, l’Elda Industrial. Però amb el gol 
average a favor seu, solament necessitàvem que el nostre 
rival es deixara algun punt en l’última trobada i, si gua-
nyàvem, érem campions. L’Elda no perdonà i va golejar 
el rival propiciant que encara que guanyàrem ja no tení-
em la possibilitat de ser campions. Al final, subcampions. 
Molts ja signarien aquest resultat. 

Hem sigut l’equip menys golejat, per tant, Javi Cabanes ha 
sigut el porter menys golejat de la categoria, i a més hem 
tingut el pichichi de la categoria, Fernando, amb 45 gols. 
Tot, per descomptat, amb l’ajuda inestimable de la resta 
dels companys. A més, tan sols hem rebut una targeta 
roja en tot el campionat. Hem demostrat amb escreix als 
esportistes del poble i dels voltants la gran importància 
de poder competir al màxim nivell sense haver d’utilitzar 
la violència, ni insults ni menyspreu als rivals, col·legiats 
i públic en general. “Forever Bocairent juvenil”. Com a 
colofó al campionat realitzat, per majoria absoluta es va 
decidir concedir-los el premi com a millor equip del club 
en la gala de l’esport que se celebrà el dia 26 de setem-
bre. A tots: enhorabona! 

El 27 de juny, en les dependències municipals, l’equip va 
ser rebut per l’alcaldessa en funcions, la senyoreta Noelia 
Vañó, per a fer-nos un homenatge i donar-nos uns regals 
per l’excel·lent campionat realitzat. Vam comptar amb la 
presència del president del club, Ramón Francés, amb el 
secretari tècnic, Hector Vañó i amb l’entrenador, Juan A. 
Sanz Barceló, Xato, i la totalitat de la plantilla.

Pel que fa al C.E. Bocairent amateur, va fer una bona tem-
porada al mateix temps que irregular: va guanyar quasi 
tots els partits de fora i es va deixar molts punts com a 
local, fins a 14. D’haver sigut més regular a casa, ara es-
taríem parlant d’una magnífica temporada, fins i tot d’as-
cens, però al final ens vam haver de conformar amb un 
6é lloc en la classificació. Per a aquesta nova temporada 
2015/16, s’ha format un equip il·lusionant amb 7 cares 
noves, els juvenils Javi, Mataix, Alfredo, Fernando, Blas i 
2 jugadors de Banyeres, Kevin i Jimi, més tots els bons ju-
gadors que continuen de la temporada passada i algunes 
cares noves que s’incorporaran al llarg del curs futbolís-
tic, entrenats de nou, una temporada més, per Vicente 
Puerto. Aquest equip segur que farà gaudir l’afició. És un 
equip molt jove i amb molt futur, encara que l’important 
és el dia a dia, estem ansiosos perquè comence el campi-
onat i, amb la il·lusió de tots, no és cap somni lluitar per 
aconseguir l’ascens de categoria.

L’equip Cadet va fer un campionat bastant bo, tenint en 
compte les dificultats que implica que la gran majoria de 
jugadors són de primer any i havien de lluitar amb equips 
de jugadors ja de 2n i 3r any, en totes les categories des 
de cadets cap a baix (infantils, alevins...), i això es nota. 
Però, així i tot, de la mà del seu entrenador, Andreu Vañó, 
es va aconseguir un meritori 8é lloc. Aquest pròxim cam-
pionat, amb els jugadors amb un any més i amb l’expe-
riència acumulada, segur que van a lluitar pels llocs de 
dalt. Per a aquesta temporada hi ha canvi d’entrenador,  
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Juan A. Sanz Barceló, Xato, entrenador de juvenil de la 
passada campanya.

L’equip Infantil, de la mà del seu entrenador Ángel García, 
Xapa, també quedà en el 8é lloc. L’equip, amb la plantilla 
molt ajustada, no va realitzar un mal campionat i, més 
encara, tenint en compte que el Villena havia fitxat el ju-
gador referència de l’equip, Joan, a una superior categoria. 
L’equip, encara que era un repte important, ho va acusar. 
Açò evidencia que a Bocairent tenim molt bons jugadors 
i amb futur. Estem contents de la campanya realitzada i 
cal tindre en compte que enguany Joan torna al club, però 
enguany ho farà en el Cadet, així com altres jugadors que 
per edat deixen l’Infantil i passen també al Cadet. L’equip 
infantil enguany serà entrenat per Andreu Vañó, que la 
temporada anterior va entrenar el Cadet.

I, finalment, l’Aleví. Enguany hem comptat amb 2 equips  
alevins, l’A i el B, en el campionat de futbol 8. L’Aleví A va 
quedar en el lloc 10, en la meitat de la taula, i l’Aleví B, 
en lloc de 13. No ha estat gens malament, ja que estaven 
en grups bastant difícils i, com hem dit anteriorment, en 
aquestes categories l’edat compta i molt. A l’Aleví A li 
va costar una mica adaptar-se al joc que volia l’entrena-
dor, Paco Sanz Cardós, però, una vegada aconseguit, van 
fer bons partits i amb bon joc van alternar victòries amb 
derrotes, algunes de forma dolorosa per la mínima o fins 
i tot quan quedava poc temps per a finalitzar el partit, 
cosa que demostra que la sort també compta. Així i tot, 
cal felicitar els xavals per la dedicació i ganes que han 
demostrat al llarg del campionat.

A l’Aleví B, equip format per la gran majoria de jugadors 
de primer any (cosa que s’ha notat i molt a l’hora d’en-
frontar-se amb la resta dels equips), només cal veure’ls 
jugar per a adonar-se que tenen futur. Van fer un campio-

nat més que digne, així que la més sincera felicitació per-
què amb ganes, il·lusió i dedicació, els reptes, victòries i 
alegries, amb jugadors com aquests, estan assegurats. El 
futur es presenta molt esperançador. L’Aleví A serà entre-
nat per Marc Sampedro i el B per Jordi Santonja, als qui 
desitgem molta sort.

I per a finalitzar, el dia 6 de juny es va celebrar el 2n 
torneig Aleví de futbol Vila de Bocairent, on van partici-
par 12 equips de la Vall d’Albaida, el Comtat, l’Alcoià, el 
Vinalopó, la Foia de Castalla i la Ribera. Gran ambient de 
futbol, molt bona organització i gran afluència de públic 
de tota la comarca. Un èxit total. El torneig el va guanyar 
el Petrelense imposant-se en la final al FEBUS Ontinyent 
en la tanda de penals, en què el jugador del Petrelense 
Mario Soler Cruz va obtindre el títol de millor jugador del 
torneig. Volem recalcar que la participació dels nostres 
Alevins va ser molt bona: l’A va caure en semifinals i el 
B en quarts de final, però els dos van fer un gran i digne 
campionat. L’enhorabona als dos equips, així com a tots 
els participants en aquest trofeu.

I només ens queda donar les gràcies a la Junta de Moros i 
Cristians per oferir-nos aquest espai per a informar sobre 
el futbol del nostre C.E. Bocairent. També a l’Ajuntament 
de Bocairent (regidoria d’Esports), a tots els patrocina-
dors i col·laboradors que ens donen suport i ens ajuden, 
així com a tots els afeccionats i afeccionades que ens 
encoratgen en cada partit. Tampoc ens  oblidem de la 
penya La Recta Nord: gràcies per tot el suport, càntics i 
ànims que ens ofereix partit rere partit. 

AMUNT EL SENTIMENT BLANC I BLAU DEL 
C.E. BOCAIRENT
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De nou arriba l’hora de fer un resum 
de les activitats realitzades al llarg de 
l’any pel Grup de Muntanya de Bocairent 
(GMB), i volem aprofitar aquestes línies 
del programa de festes per a informar a 
tots els lectors.

Activitats Federatives
Un any més, vam estar participant en 
la XLI Marxa Nacional de Muntanyers 
Veterans celebrada a Entrimo (Orense) 
els dies 13 i 14 de setembre de 2014, 
organitzada pel Club de Muntanya Xis-
tra. D’aquesta marxa volem destacar la 
pobra participació que va haver de mun-
tanyers, al voltant d’uns 200 senderis-
tes en aquest esdeveniment nacional. 
Durant el recorregut de la marxa, vam 
poder contemplar unes bones panorà-
miques de les muntanyes gallegues i, 
a més, en aquesta activitat, lliuraren el 
trofeu al marxador més vetarà a Marcelí 
Sempere Castelló, del GMB.

Com ja és habitual, aprofitant el des-
plaçament a terres gallegues, es va or-
ganitzar un viatge cultural per a visitar 
diverses ciutats. En Tordesillas visitàrem 
el Reial Monestir de Santa Clara, cons-
trucció declarada bé d’interés cultural. 
Vam anar a Oporto, on un guia ens va 
informar del més destacat de la ciutat 
i recorreguérem la plaça de la Batalha, 
la Torre de los Clérigos, la Catedral i fé-
rem una volta per la vora del riu Duero, entre altres llocs. 
També visitàrem Orense amb guia, qui ens va explicar i 
mostrar el més interessant. En Vigo passejàrem pel port 
pesquer i, ja de tornada, en Medina del Campo visitàrem 
el Palau Reial Testamentari d’Isabel la Catòlica.

El 16 de novembre de 2015 participàrem en el Campionat 
de Regularitat de Comunitat Valenciana en Tavernes de 
la Valldigna, on Marcelí Sempere va rebre també el tro-
feu al participant més veterà.

El 7 de juny de 2015 vam estar al Campament Territorial 
d’Alacant celebrat a Petrer, en el refugi de Perrió.

Activitats Intercomarcals
- 14 desembre 2014: en Ontinyent, la Vall Seca
- 25 gener 2015: en Biar, Serra de la Fontanella
- 22 febrer 2015: en Onil, Alt del Puig
- 15 març 2015: en Ontinyent, la Barcella Penyes Llúcies
- 27 setembre 2015: en Villena, la Zafra

Activitats locals
- 28 desembre 2014: excursió de cap d’any al Montcabrer, 

22 participants
- 17 maig 2015: XIX Marxa local (barranc de la Fos-Alt 

del Castellar), 27 participants
- 20 d’agost 2015: dia de sant Bernat, patró dels munta-

nyers. Com en anys anteriors, en aquesta data organit-
zàrem diferents actes: excursió al Alpadull - les Alque-
ries, dinar de germanor i celebració d’una missa en el 
Convent en memòria dels muntanyers difunts, amb una 
bona participació de socis en tots els actes.

Per acabar amb les excursions, vam estar al refugi de 
Castelló (Beneixama), font de Ballester (Ontinyent), Ca-
pollet de l’Àguila (Banyeres) i la font de Prats (Bocairent), 
entre d’altres.
Només ens queda animar a tots aquells que els agrade 
gaudir de la natura, que ens acompanyen en aquestes ac-
tivitats. No se’n penediran.

Bones festes i vítol al patró Sant Blai!

grUp de mUNtANyA
BOCairenT
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Empecemos por recordar que en la Gala de la Deporti-
vidad 2015, el club eligió y entregó el premio de mejor 
deportista del año a Kiko Beneyto, corredor que lleva ya 
años participando en carreras de fondo de montaña, sin 
hacer demasiado ruido ni publicidad, pero con cierto ni-
vel. Enhorabuena.

Así mismo, en la misma Gala de la Deportividad, los di-
ferentes clubes de Bocairent tuvieron a bien otorgar el 
galardón a la Trayectoria Deportiva a nuestro Paco Do-
ménech, Guindilla, premio en el que se reconoce no solo 
el apoyo al deporte durante toda una vida, sino también 
la práctica y, en el caso de Guindi, hasta la fecha reali-
zando maratones y medias, por tanto, doble mérito. Por 
cierto,  el discurso de Paco en la gala fue casi más largo 
que los que daba Fidel Castro... (es broma).

Este año adelantamos al mes de junio la Volta a Peu de 
Bocairent, la cual forma parte del Circuito de Carreras de la 
Vall d’Albaida, para no coincidir con nuestra II trail del tren 
Xixarra. La Volta a Peu, una vez más, fue un éxito de corre-
dores y en lo organizativo, y todos gracias a los amigos del 
club que año tras año nos echan una mano para que así sea. 
Personalmente quiero agradecer a la quinta del 2000 que 
estuvo conmigo una vez más en el avituallamiento.

No es nada nuevo si digo que estamos viviendo un boom 
de las carreras de fondo (me resisto a utilizar palabras 
inglesas como running). Pero sí que, y cada vez más, las 
carreras de montaña están ganado en adeptos versus las 
carreras de asfalto y metropolitanas.

Así pues, durante 2014/2015 ha habido una importante 
representación del club en diferentes carreras de mon-
taña a lo largo de la geografía española. Me gustaría 
destacar algunos ejemplos, como los 42K Maratón de las 
Tucas en Benasque, en la que participaron Cristóbal Be-
neito, Cristina Sanchis, Amparo Bordería, Juanma Puerto, 
Lurdes Palao, Óscar Asensio. Cristóbal quedó primero del 
club con un tiempo de 7 horas y 32 minutos haciendo el 
puesto 234 de los 850 corredores que acabaron, siendo 
1000 los inscritos.

Kiko Beneyto, también en Benasque y en el mismo even-
to, estaba apuntado a la Vuelta al Aneto, carrera con 
mayor kilometraje y exigencia si cabe. Así pues, realizó 
los 57 kilómetros con 3.700 metros de desnivel positivo 
quedando en el puesto 329 de los 548 que acabaron, con 
660 inscritos.

Otra cita con la montaña y en la que la presencia de nues-
tro club se está convirtiendo en tradicional, es la Trail 
Solidaria por equipos de Alcoi. Carrera de 50 kilómetros 
y con desnivel acumulado de 4.700 metros. El equipo de 
Bocairent estuvo formado, un año más, por Blai Ferrero, 

Alejandro Vicedo, Kiko Beneyto y Juanma Puerto , todo un 
equipazo que acabó la carrera en un espectacular puesto 
10º de más de 150 equipos.

También en la montaña, ha sido una gran temporada para 
Alejandro Vicedo y para Toni, el Tato, con su gran parti-
cipación en el Circuit Tren Xixarra Trail. Circuito del cual 
forma parte también la Trail de Bocairent, y que a fecha 
del presente no se ha celebrado todavía. De Alejandro 
destacar sobremanera la participación en una semana en 
dos maratones de montaña. Parece que sea una broma, 
pero no, de un domingo a otro corrió la Maratón de Ca-
rrícola y la Trail Solidaria de Alcoi y, además, con muy 
buenos tiempos.

Por su parte, Toni, tras conseguir varios segundos y ter-
ceros puestos en las carreras del circuit de montaña Tren 
Xixarra, consiguió el primer puesto en su categoría en 
la media maratón nocturna Camins de Cabres, en Geno-
vés, siendo el 19 en la general con un tiempo de 3 horas. 
También participaron en esta media Kiko Beneyto y Abel 
Vicedo. En esta misma carrera, pero en la distancia de la 
maratón, Alejandro hizo 16 de la general absoluta.

Si dejamos la montaña y volvemos a las carreras tradicio-
nales, este año podemos destacar la media maratón de 
Xátiva como la carrera de mayor afluencia de corredores 
del club, y en la que destacamos la presencia de Javi Be-
neito, Joan Perigüell y Raul Beneyto.

Y para acabar, quiero recordar el tercer puesto de Jairo 
Ferrero en los 10km de Alcoi y en la clasificación de la 
Universidad de Alcoy.

Sin más que añadir, el deseo del CA Vila de Bocairent 
para todos los festeros y especialmente a los capitanes 
y alféreces de que pasen buenas fiestas, que haga el sol 
y frío  «com toca», y que suene buena música como tam-
bién toca para festes de Sant Blai.

Jorge J. Mazcuñán

CLUB d’AtLetISme
viLa de BOCairenT
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Gràcies, un any més, a l’Associació de Festes 
de Moros i Cristians de Sant Blai que ens dei-
xa amablement aquest espai per a informar 
i fer balanç de les activitats realitzades du-
rant aquest període.

La present temporada ha estat excel·lent, 
des del punt de vista esportiu, raó per la 
qual el sentiment blaugrana ens uneix, i com 
a penya. Cal notar el brillant palmarés acon-
seguit:
- Campions de Lliga al Vicente Calderón, a 

casa d’un rival directe el 17 de maig.
- Campions de Copa davant de l’Athletic 

Club de Bilbao el 30 de maig.
- Guanyadors de la Lliga de Campions da-

vant la Juventus de Torí a Berlín el dia 6 de juny; és la 
5a vegada que el trofeu es queda a casa.

Aquesta proesa, una altra triple corona, ha portat el nos-
tre equip a ser l’únic del continent europeu que ostenta 
dues tripletes, l’altra va ser la temporada 2008-2009.

La feina de coordinació ha portat els membres de la Jun-
ta Directiva a desplaçar-se a diferents llocs de la nostra 
geografia per a assistir a les Assemblees de Penyes. En 
concret, enguany hem anat a Énguera i Xeraco i a les sec-
torials d’Ontinyent i Canals.

Sense dubte, la fita anual més esperada és la del viatge 
dels socis a veure un partit al Camp Nou. La data elegi-
da va ser dissabte 21 de febrer. El partit contra el Màla-
ga va deixar una derrota per la mínima. Gol de Juanmi 
en el minut 7. Però en el viatge de tornada no va es va 
apreciar aquesta circumstància perquè ens ho vam pas-
sar la mar de bé.

Una vegada més, l’expedició bocairentina va tornar a visi-
tar l’emblemàtica porta 72 de l’Estadi on es troba ubicada 
per sempre més la nostra placa que ens acredita com a 
Penya Oficial del Barça.

Finalment, el dia 27 de juny de 2015 vam convocar l’As-
semblea General a la Sala Joan de Joanes. Com és pre-
ceptiu, es van tractar les línies generals de la temporada, 
el balanç econòmic, els precs i preguntes corresponents 
i les altes i baixes dels associats.

Tot seguit, es va organitzar la V Festa Final de Temporada 
al Camp de Futbol Municipal. Diferents partits 
de futbol entre els adults de la nostra Penya 
contra adults de la Penya Barcelonista d’Alcoi 
i també les xiquetes i els xiquets de la nostra 
Penya contra els de la Penya de Beneixama.

Volem mencionar també l’incondicional suport de 
la gent d’Alfafara que any rere any ens ajuda a mi-
llorar els llaços d’amistat i, sobretot, de sentiment 
blaugrana. Gràcies, amics!

Després vam tancar la jornada amb un excel-
lent sopar de germanor on es van repartir els 
trofeus i vam cantar repetides vegades l’Him-
ne del Barça en honor a la jornada viscuda i a 
la tripleta aconseguida pel nostre inigualable i 
magnífic equip.

Finalment, des de la Junta volem remarcar, com ja hem 
fet diverses vegades, la possibilitat de fer-se sòcia o soci 
i poder beneficiar-se dels avantatges de ser de la penya 
oficial al mòdic preu de 10 € a l’any. Gràcies!

Visca el Barça i bones festes de Moros i Cristians!!

PeNyA BArCeLONIStA 
BOCairenT
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CAMPIONAT DE DOMINÓ VALL D’ALBAIDA

El dissabte dia 30 de març va tindre lloc en On-
tinyent, a la seu del club barcelonista, un cam-
pionat comarcal de dominó organitzat per l’As-
sociació Amics del Dominó de la Vall d’Albaida. 
Van concórrer 16 parelles de tota la comarca i 
l’esdeveniment es va desenvolupar amb una 
atmosfera de cordialitat i de bona esportivitat, 
com ja és habitual en aquest tipus de competi-
ció. Els campions van ser la parella d’Ontinyent 
formada per Paco Puerto i Ximo Cerdá.

El dia 18 de juliol el campionat fou a Ontinyent 
de nou, i aquesta vegada els campions van ser el 
bocairentí Vicent Vicedo i l’agullentí Ramos, que 
no van perdre cap partida.

El 28 de març es va organitzar a Bocairent, a 
l’hotel l’Estació, un campionat regional però 
sense la col·laboració de la Federació, malgrat 
que vingueren els campions d’Espanya, que pre-
cisament foren els campions absoluts, la pare-
lla formada per Ramón Orcadada i José Luis, de 
Castella la Manxa.

El dia 6 de juny, a Bèlgida, va tindre lloc el cam-
pionat regional organitzat per la Federació va-
lenciana de Dominó, al qual van assistir els cam-
pions d’Espanya. Els campions van ser la parella 
de València formada per Jaime i Mati Martínez. 
Aquesta vegada el dinar va ser millor que en al-
tres ocasions, tot siga dit.

La temporada de dominó va finalitzar amb el 
campionat organitzat en el Club social dels Jubi-
lats de Bocairent, en què els campions absoluts 
foren la parella de l’Associació d’Amic del Do-
minó de la Vall d’Albaida, Juan Molina Molina, i 
Vicent Vicedo Domínguez, i els segons, Antonio 
Cantó Luna i Paco Blasco, Conill.

aMiCs deL dOmINó 
de La vaLL d’aLBaida
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En els moments en què la festa està sent atacada amb 
més voracitat per a desestabilitzar i agredir l’aficionat, 
impedint-li la llibertat d’assistir lliurement als bous, és 
ara quan les penyes, federacions i tots els grups d’aficio-
nats ens hauríem d’unir per a defensar-la.

La penya Esplà, l’any 2014, va realitzar un treball extra-
ordinari, tenint en compte els escassos recursos amb què 
comptem.

En octubre de 2014 se celebrà durant el cap de setmana 
del 24 i 25 els II Encuentros de Peñas Taurinas de la Co-
munitat Valenciana. Començaren amb una xarrada-col·-
loqui al maset dels Contrabandistes, que va ser presidida 
pel mestre Luis Francisco Esplá i el seu fill Alejandro, 
també matador de toros; el president nacional de penyes 
taurines, Sr. Fajardo; el president de la federació arago-
nesa, Sr. Olit; el també president de la Unió Taurina Va-
lenciana, el Sr. Nogueroles; i el Sr. José M. Soria, president 
de la Federació Valenciana. El col·loqui va ser moderat 
i dirigit pel prestigiós periodista taurí, Sr. Carlos Bueno. 
L’assistència va ser excel·lent, i hi van acudir els matadors 
de toros Alberto Gómez i Jesús Duque i els banderillers 
Agustín González, Domingo Navarro i el Levantino. En 
acabar el col·loqui, es va servir un sopar i el genial canta-
or Chaito amb el seu art va fer gaudir als assistents.

L’endemà es va fer una correguda per a xiquets amb xi-
cotets carretons que simulaven el bou. Els assistents 
gaudiren molt amb aquesta correguda, que acabava en 
la plaça de bous, on els matadors ensenyaren els xiquets 
a utilitzar el capot i la muleta. En acabar, es va celebrar 
al cinema Avenida l’estrena de la pel·lícula Bajo Tauro y 
Orión, pel·lícula que reflecteix la vida de la família Esplà 
dins del món del toreig. A continuació, es va celebrar un 
dinar amb moltíssims més assistents que la nit anterior al 
maset dels Granaders. 

I clar, no podia haver-hi un punt final sense bous a la nos-
tra bonica plaça. Per a l’ocasió, Manolo Carrión, director 
de l’escola taurina de València, ens va dur els alumnes 
més destacats de la temporada i els jònecs, que perta-
nyien a la ramaderia de Javier Molina, amb una excel·lent 
presentació, van donar un joc immillorable. El conjunt de 
toros i toreros va estar a gran altura.

L’1 de març de 2015 es va programar una correguda de 
bous de tal categoria que es podria haver donat perfec-
tament a Madrid, Sevilla o a qualsevol plaça de primera 
d’Espanya. El cartell estava format per Curro Díaz, Juan 
Bautista i Alberto Gómez. Els bous eren de la ramaderia 
jaenés de Torreembero i Torreembilla. El resultat artístic 
va ser de gran altura tant pels bous com pels matadors.

El 30 d’agost del mateix any 
l’escola taurina ens ofereix 
una actuació més a la nos-
tra plaça. Aquesta vegada 
el cartell estava format 
per dos alumnes de l’esco-
la d’Albacete, un d’Alacant 
i els quatre restants de l’es-
cola de València. Els jònecs 
foren de la ramaderia de 
Pedro Jovani de Castelló. La 
plaça va registrar una mag-
nífica entrada i el resultat 
artístic com quasi sempre 
va resultar bo.

En la penya, quan Canal 
Plus televisa corregudes, 
acostumem a reunir-nos per a veure-les i comentar-les 
i, entre tots, intentem saber més de toros i toreros cada 
dia. Ens agradaria que ens acompanyara més gent. Som 
una societat oberta i sense límit d’edat, com més siguem,  
més activitats podrem fer i a més llocs podrem assistir. 
Us esperem a tots i a totes.

J.L. Cuerda

PeNyA tAUrINA 
espLÁ
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Un any més, els informem de la intensa activitat mantin-
guda durant la passada temporada en les distintes com-
peticions esportives en què hem participat com a Associ-
ació Ornitològica Comarcal d’Ontinyent, de la qual fórem 
socis fundadors ara fa 40 anys i tenim l’honor d’ostentar la 
presidència. En formen part socis de les poblacions de Ba-
nyeres de Mariola, Aielo de Malferit, Agullent, Alcoi, etc.

Possiblement en l’àmbit social i esportiu, aquesta associ-
ació siga una de les més emblemàtiques i millor organit-
zades d’Espanya. Disposa de tots els serveis necessaris 
(economat, local d’exposició en la mateixa seu de l’asso-
ciació, sala de reunions, oficines, etc.), cosa que ens per-
met un bon desenvolupament de les nostres activitats 
esportives. Cal assenyalar que, tractant-se d’una afició 
minoritària (malgrat els 40.000 criadors existents a Es-
panya), només es pot disposar d’aquests serveis a través 
de societats amb un bon nombre de socis que en permeta 
el manteniment.

Com cada any, a finals d’octubre vam celebrar el Con-
curs d’Ornitologia Esportiva, que aquest any arribava a 
la XXXVIIIa edició. El concurs va comptar amb la parti-
cipació de 1.150 exemplars de socis de diverses associ-
acions de la comarca, amb un gran ambient d’aficionats 
i la il·lusió d’aconseguir bones puntuacions amb la vista 
posada en els grans esdeveniments com el Campionat 
d’Espanya i Campionat Mundial.

Durant la primera quinzena de desembre de 2014, es va 
celebrar a la ciutat d’Antequera (Màlaga) el Campionat 

d’Espanya, en el mateix pavelló on posteriorment es va 
celebrar el Campionat d’Espanya d’Atletisme de pista co-
berta. Un magnífic recinte on es van poder contemplar 
els 16.000 exemplars participants, amb gran afluència 
de públic i un magnífic ambient durant els quatre dies 
que va romandre obert. Hi participaren José María Vañó 
Sanchis, que va guanyar dos medalles d’or i una de plata, 
i Miguel Colomer Pérez, que en va aconseguir 3 de plata 
i 2 de bronze.

El Campionat del Món es va celebrar la segona quinzena 
de gener de 2015 a la ciutat de Rosmalen (Holanda) amb 
una participació de 22.000 exemplars de criadors de 23 
països. Participaren igualment José Maria Vañó Sanchis i 
Miguel Colomer Pérez, amb un més que notable èxit que 
demostra la qualitat dels nostres exemplars. José María 
Vañó va aconseguir 1 medalla d’or i 1 de plata, i Miguel 
Colomer 1 medalla d’or, 3 de plata i 1 de bronze. Amb 
la nostra participació i l’obtenció de medalles, a més de 
la satisfacció personal, aconseguírem que la població de 
Bocairent figure en el medaller d’un Mundial.

Una vegada finalitzat el Mundial, comença novament la 
temporada de cria, amb la il·lusió posada en la pròxima 
temporada, en el Campionat d’Espanya que se celebrarà 
a la ciutat de Jaén i el Campionat del Món d’Oporto (Por-
tugal). Esperem seguir amb un bon nivell d’exemplars 
que ens permeta poder aconseguir medalles en els dos 
esdeveniments.

Només ens queda desitjar-los que passen unes bones festes.

afiCiOnaTs LOCaLs a 
L’OrNItOLOGIA eSPOrtIVA
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La música és l’art més directe, entra per l’oïda i va al cor… 
És la llengua universal de la humanitat.

Astor Piazzolla (1921-1992)

Amb aquesta frase del cèlebre compositor de tangos ar-
gentí Astor Piazzolla, comencem aquestes línies del lli-
bre de festes que ens brinda la Junta de Sant Blai, on 
volem transmetre a tots les activitats que hem realitzat 
durant el passat curs: 

En 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 
amb el tradicional Concert de Nadal que vam oferir el 20 
de desembre en l’Església Parroquial amb la col·laboració 
del Quintet de vent de l’Associació Unió Musical de Bo-
cairent. Amb arranjaments del nostre mestre Damián Mo-
lina Beneyto, vam interpretar un repertori d’alta qualitat 
amb música medieval, barroca, clàssica i majestuoses i 
tradicionals nadales. Del repertori cantat eixe dia, cal 
destacar el famós Alleluja de G.F. Händel, obra que amb 
molt sacrifici per part de tots, vam interpretar amb molta 
dignitat i aconseguírem fer gaudir tot el públic assistent, 
malgrat el fred que feia.
 
En començar l’any 2015, i amb la confiança de la Junta 
de festes de Sant Blai, preparàrem amb molta il·lusió un 
nou repertori per a participar en la solemnitat del nos-
tre patró: el director, que pareix de vegades una caixa de 
sorpreses, se li va ocórrer compondre una Missa en Honor 
a Sant Blai per a quatre veus mixtes, trompeta solista i 
quintet de vent. L’estrena d’aquesta missa era un nou rep-
te per a tots nosaltres, i una vegada més, l’església es va 
omplir de bona música i les nostres veus s’encoratjaven 
cada vegada més. La quantitat de felicitacions rebudes 

per la gent que va assistir a la missa major del dia de Sant 
Blai ens va omplir a tots de satisfacció, de ganes i d’il·-
lusió per a seguir endavant en nous projectes.

Després d’unes setmanes de descans, vam emprendre 
els assajos per a preparar les activitats d’estiu. Primer, 
la participació en la 22a Trobada de Cors de la Vall d’Al-
baida, que enguany fou el 14 de juny a Albaida. Prepa-
ràrem amb molta cura el concert d’estiu que, per segon 
any consecutiu, vam oferir en la nostra estimada plaça 
de sant Vicent el diumenge 12 de juliol dins de la XXXVI  
Retrobem la nostra música, campanya patrocinada per la 
Diputació de València. Vàrem interpretar amb molta cura 
havaneres, boleros, cançons cultes de diverses èpoques i 
cançons tradicionals de diverses parts del món. Amb un 
escollit repertori i una placeta plena de gent, gaudírem 
tots: cantors i públic en general. Al final del concert, amb 
una nova idea del nostre director, vàrem acabar tota la 
plaça cantant una cançó tradicional africana. La veritat 
és que la gent va eixir tota amb molt bon sabor de boca.

A banda de tots aquests esdeveniments, al poble seguim 
participant en la celebració d’algunes misses en festivi-
tats a la Parròquia de Bocairent: Dijous Sant, Sant Agustí, 
Puríssima i Nadal. 
Hem aconseguit créixer com a Agrupació en quantitat i 
qualitat i crear un bon ambient on ho passem tots molt 
bé. Cada vegada que eixim a cantar fora del poble, ho 
fem amb molta cura i orgull, i intentem deixar el nom de 
Bocairent el més alt possible amb el cant. Ara, al tanca-
ment de l’edició d’aquest llibre, estem preparant un nou 
repertori per a les diverses actuacions que tenim en el 
mes de desembre.  

Bones festes de moros i cristians!

AGrUPACIó COrAL  
BOCairenT
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Bocairent és un poble on la mú-
sica de pols i pua de sempre ha 
estat molt arrelada, interpretada 
per rondalles, orquestres, grups 
musicals, etc. Prova evident 
que nosaltres els bocairentins a 
aquesta classe de música li hem 
dedicat una especial atenció.

Tornant enrere amb el temps (80 
o 90 anys, per exemple), tenim 
un grup de persones dedicades a 
la música de pols i pua, un grup 
que s’anomenava l’Orquestra del 
tio Xavene i també El Globo, i el 
formaven guitarres, llaüts, ban-
dúrries, violins... Amenitzava tota 
classe d’esdeveniments com sere-
nates, batejos, balls en cases par-
ticulars, la Pastora als masos, etc. 
i feia gaudir tothom amb aquesta 
bonica música.

Deixant-se enrere el passat, parlarem ara de la Rondalla 
Bocairentina de Jubilats. Els inicis d’aquesta rondalla es 
remunten al 26 de març de 1960, quan un grup de jóvens 
bocairentins van decidir formar una rondalla anomena-
da Rondalla Bocairentina. El primer director va ser el Sr. 
Miguel Aparicio Navarro, músic i prolífic compositor bo-
cairentí.

Al llarg de la vida, qualsevol activitat, siga de la mane-
ra que siga, té èpoques molt brillants i altres molt ruï-
noses, fins a l’extrem de quasi desaparéixer, com és el 
cas d’aquesta Rondalla: l’any 1966 un nombrós grup dels  
components la deixàrem, i es va quedar molt minvada i 
quasi desapareguda.

Passaren trenta anys i escaig (més o menys sobre l’any 
2000) i la major part dels membres que l’abandonàrem, 
quasi tots jubilats ja, prenguérem la feliç decisió de tor-
nar-se a reagrupar i, amb aquest motiu, iniciar una nova 
etapa sota el nom de Rondalla Bocairentina Jubilats. Com 
en la primera vegada, també fou el director Sr. Miguel 
Aparicio Navarro fins que va morir el 22 de novembre 
de l’any 2003. Des d’aleshores i fins al moment actual, 
desenvolupa aquesta missió José Belda Sempere.

Des de fa algun temps, les dones s’han integrat en aques-
tes formacions i en la nostra ja en són dos les que ens 
acompanyen. Benvingudes!

Veritat és que des de 1966 la Rondalla ha passat per 
mals moments, però mai va desaparéixer del tot i, per 
això, el 27 de maig del 2010 celebràrem les nostres No-

ces d’Or. Foren molt senzilles però molt emotives, ja que 
tornàrem a retrobar-nos amb antics components de la 
rondalla, celebràrem una missa en sufragi dels difunts i 
un sopar en un restaurant, en una vetlada molt harmo-
niosa i entranyable.

La nostra activitat en el moment actual implica tindre 
assaig tots els divendres, estar a les ordres de la Junta 
dels Jubilats i a la disposició de qualsevol particular (se-
renates, festes de barri i algun altre esdeveniment que 
ens requerisca).

Per a concloure, i adreçant-nos als jóvens tant d’un sexe 
com de l’altre, feu-vos l’ànim i vingueu perquè aquesta 
rondalla siga més gran i més variada. Us rebrem amb els 
braços oberts.

La música de pols i pua és mereixedora d’aquesta decisió!

rONdALLA BOCairenTina de jUBiLaTs

La MúsiCa de pOLs i pUa
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Un any més, per a la Societat Musical Vila de Bo-
cairent és un honor poder fer en aquestes línies un 
repàs a tot un any carregat d’activitat musical per 
a la nostra societat.

Si en l’escrit de l’any passat comentàvem que 
havíem tingut un any molt intens, eixa ha sigut 
la tònica d’enguany també, perquè fer música i 
poder participar a diferents tipus d’activitats és 
sempre gratificant.

Un exemple ben clar és el concert de música de 
ball que vam oferir en el mes de juny, en què a més 
de Paco Belda com a director titular, vam comptar 
amb Óscar Sempere com a director convidat. Una 
nit que pensem que s’ha consolidat en el calendari 
cultural del poble.

Altre concert d’enguany va ser el d’intercanvi amb 
l’Agrupació Musical Serpis d’Alcoi. En aquest cas, 
a Paco Belda el va acompanyar també a la batuta 
Paco Aliaga com a convidat. 

Per a tancar el cicle de concerts en què hem con-
vidat directors, cal destacar també el concert de Santa 
Cecília. Quan aquestes línies vegen la llum, ja s’haurà ce-
lebrat. És un concert, com tots saben, especial pel que 

comporta per als músics. En aquest cas, va ser el jove 
ontinyentí Vicente Gabriel Casanova Martínez el director 
convidat junt amb el titular.

SOCIETAT MUSICAL VILA DE BOCAIRENT

PrImer PremI aL CerTaMen 
pOBLe de BeniMaCLeT
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L’activitat de la banda ha estat carregada 
de participacions en festes com les d’Onti-
nyent, Villena, Beneixama, Banyeres, etc. i 
la gravació d’un disc amb les peces més re-
presentatives de les filaes. Així, Los Nardos, 
La Entrada, Juegos Olímpicos, El Suavo, Estu-
diante Pinturero, Bocairente en Fiestas, El ma-
seret, Músics i festers, El Mosqueter i l’Himne 
a Bocairent són les peces que formen part 
d’aquest CD.

Sense cap dubte, un dia que passarà a la 
història de la nostra banda és el 19 de se-
tembre, quan per primera vegada en quasi 
dos dècades de vida, la Societat Musical 
Vila de Bocairent va participar en un certa-
men musical. Concretament, vam participar 
en el I Certamen Poble de Benimaclet. La 
participació en el certamen va suposar un 
esforç extra per a preparar amb garanties 
les obres que anàvem a interpretar.  Eixe 
esforç es va veure àmpliament recompen-
sat quan vam escoltar el nostre nom com 
a guanyadors del certamen. És una prova 
clara que la banda progressa any rere any 
i, al mateix temps, ens anima a emprendre 
nous reptes. Els pasdobles Ángela i Benica-
dell passaran a la nostra memòria musical, 
ja que van ser els dos que vam interpretar 
en el certamen i amb què vam aconseguir 
el primer lloc.

Des d’aquestes línies, és de justícia mostrar 
l’agraïment públic al nostre director, Fran-
cisco Belda Ferre, pel compromís i genero-
sitat en acceptar el repte que suposava i per 
la dedicació. Amb constància, humilitat i sa-
ber fer musical, el mestre ha tornat a portar 
a una banda local, després de 41 anys, al 
primer premi en un certamen musical, com 
ja va ocórrer el 1974 a Xàtiva, amb la Unió 
Musical. També, per descomptat, és molt 
d’agrair l’esforç que han fet els músics de la 
formació per a preparar la participació en el 
certamen, amb setmanes molt intenses de 
treball amb fins a 3 assajos per setmana. La 
implicació dels músics ha sigut clau per a 
aconseguir aquest èxit.
 
En l’aspecte social, la banda ha renovat la 
Junta directiva, encapçalada per Amparo 
Vañó Beneyto com a presidenta, qui aporta 
joventut però també il·lusió i preparació per 
portar el projecte endavant.

A més de l’activitat de la pròpia banda, també distints 
grups de la nostra societat van participar en activitats 
com Nits Musicals, la Fira d’artesania i tradicions, etc., on 
també van contribuir a fer cultura en Bocairent.

Per altra part, l’escola de música és el principal suport 
d’on la banda es nodreix de músics, una escola oberta no 
sols als xiquets sinó a persones de totes les edats dispo-
sades a estudiar música i gaudir amb ella.

Per últim, sols ens resta desitjar a tot el poble de Bocai-
rent unes molt bones festes de Moros i Cristians en què, 
com sempre, estarem aportant les nostres melodies i les 
ganes de fer festa. 

Vítol al patró Sant Blai!
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A la festa del patró: repicar, coets, música i sermó 
(dita popular)

No hi ha festivitat al poble que no compte amb la músi-
ca com a element indispensable. Les festes a Sant Blai 
són un bon exemple. Si es fixen darrere de les banderes 
de les comparses, hi haurà una banda tocant la música 
festera que tant ens caracteritza. Des de fa més de 50 
anys, nosaltres anirem acompanyant els nostres amics i 
amigues de la Filà de Contrabandistes. Aprofitem l’ocasió 
per a exposar a tots vostés el que ha estat el nostre any 
musical. Si començàrem parlant sobre festes, la clau per 
a nosaltres és la que realitzem a Santa Cecília: inici i final 
del nostre particular curs.  

L’any 2014 es tancava amb la festa a la patrona de la mú-
sica els dies 15, 22, 23, 29 i 30 de novembre. Tres caps 
de setmana on van participar tant els propis membres de 
l’AUMBocairent, els de la Banda Jove, acompanyats sem-
pre pels familiars, socis, amistats i del veïnat amant de la 
música i la cultura. Van ser el tret final dels actes comme-
moratius del noranta aniversari. El clavari del 2014, Rafa-
el Colomina, juntament amb els nous músics (M. Amparo 
Molina, Neus Llinares, Vicent Colomer i Marc Francés) i 
Daniel Belda pels seus 25 anys com a músic, van ser els 
protagonistes de la festa. Una festa que posa de manifest 
any rere any tot allò que es genera diàriament al voltant 
de l’entitat: amistat, companyonia, alegria, música, diver-
sió, esforç, superació, joventut, etc. Després del Concert 

Extraordinari, l’últim acte de la festa va ser portar «la 
santeta» al clavari 2015, José Miguel Calatayud. A més 
a més, la Banda Jove va organitzar un concert d’allò més 
atractiu al final d’any: un concert al voltant del Circ. En la 
segona part, els joves músics van poder traslladar-nos al 
circ gràcies a la música i les col·laboracions, de les quals 
en destaquem el presentador. Una vesprada de Nadal on 
tothom va eixir amb un somriure d’orella a orella. 

L’any 2015 s’obria anant a tocar al Mestalla a un partit del 
València CF. La sort va fer que la banda anara al partit con-
tra el Real Madrid el passat 4 de gener. Com és d’imaginar, 
hi havia un ambient fabulós. Vam tindre la responsabilitat 
de posar una xicoteta aportació de la força cultural del 
nostre poble tocant «Fonda», marxa cristiana de Damián 
Molina, i el pasdoble «Febrer», de Juan Calatayud. Al remat, 
la victòria de 2 a 1 del València va fer que la tornada a casa 
fóra molt dolça, sobretot per als valencianistes. El gener 
continuava i les festes a Sant Blai estaven a la cantonada. 
Es va celebrar el 72é Concert Fester que va mesclar les pe-
ces d’autors locals com Loreto Belda, Francesc Nadal, Juan 
Calatayud, Vicent Enguix i Damián Molina (els tres darrers, 
membres de la banda) amb autors punters del panorama 
musical actual com Enrique Alborch, José Vicente Egea o 
Carlos Pellicer. Un concert que obria el cap de setmana 
gran previ a les festes de Moros i Cristians: l’endemà es va 
celebrar la Publicació de les festes 2015. L’acapte, els ciris 
i les desfilades prèvies van comptar amb la música per a 
poder preparar i rebre les festes amb alegria. 

ASSOCIACIó UNIó MUSICAL BOCAIRENT

2015: any de nOUs repTes
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Una volta passades les festes, l’AUM Bocairent iniciava 
una etapa de canvis. En primer lloc, pel canvi de Junta, 
on Blai Molina cedia el càrrec a una nova junta encap-
çalada per J. Damián Silvestre. En segon lloc, per la re-
novació de la imatge de l’entitat amb una nova pàgina 
web i tot un seguit d’accions a diferents xarxes socials. 
I en tercer lloc, l’aleshores director titular, Jose Vicente 
Moltó, va anunciar que acabava la seua etapa al capda-
vant de la banda després de 7 anys. El concert elegit per 
al comiat va ser el Concert de Primavera, el dia 16 de 
Maig. Les emocions a flor de pell van estar presents du-
rant tot el concert, la relació de la banda amb el director 
de Muro d’Alcoi anava més enllà de l’apartat musical. La 
plaça de l’Ajuntament fou l’escenari escollit en una ves-
prada primaverenca per a realitzar l’homenatge que es 
mereixia el mestre. El repertori del concert fou un repàs 
als anys que havia estat el mestre amb la batuta, amb 
l’excepció de la peça final. La interpretació de l’Obertura 
Solemne 1812 de Peter I. Tchaikowsky, amb els voltejos 
de les campanes del campanar de l’Església al final, era 
una peça especial per al director. Des del primer dia que 
va vindre a Bocairent, tenia la il·lusió de fer-la a la plaça 
i amb les campanes. L’actual president, Damián Silvestre, 
va concedir la insígnia d’or de la banda al director per la 
gran tasca i els anys viscuts al capdavant. Una 
vesprada plena d’emocions i música on es va tin-
dre sempre present agrair al director de Muro tot 
el que havia viscut amb la banda.

La primavera fou intensa més enllà del comiat al 
director, ja que es va tornar a actuar en l’entrada 
d’Alcoi o de Muro, a Elx a les processons i es col-
laborà amb el Pas de l’Hort 2015. A més, la Ban-
da Jove va obrir la Primavera amb un concert al 
local social. Cal dir que els joves músics van tin-
dre una primavera frenètica amb audicions per 
a instruments davant dels familiars i la resta de 
companys. Cal afegir també l’intercanvi amb la 
Banda Jove d’Aielo, que es va iniciar en el concert 
de la Festa de la Mare de Déu dels Desemparats 
i va acabar un matí calorós de juny a Aielo de 
Malferit. L’inici de l’estiu la banda Jove i l’Escola de mú-
sica van ser els protagonistes. Amb les audicions de fi de 
curs, en què la música dels anys 80 va ser el fil conductor, 
es va posar una escenografia a l’audició diferent que va 
ser molt agraïda pels assistents al Teatre Avenida. Per 
últim, els alumnes d’iniciació, la Banda Jove i  aquells que 
anaven a fer front a les proves d’accés al grau mitjà, van 
tancar el curs i van donar pas a l’estiu el darrer diumenge 
de juny a la plaça de l’Ajuntament. 

El mes de maig i fins a l’agost, la batuta de la banda va 
estar en les mans del membre de l’AUM Bocairent Damián 
Molina. Una tasca que va desenvolupar amb gran mestria 
i professionalitat on va tornar a demostrar la seua gran 
qualitat musical i humana, fent que el premi 9 d’Octubre 
d’aquest any fora la guinda per a una carrera musical tan 
intensa com és la seua. Damián va estar al capdavant a 
la XXV Diada en Alfarrasí o en els diferents actes de sant 
Agustí en què, per cert, la cort d’honor i la clavariessa 
major, Míriam Silvestre, ens tocaven de ben a prop. Amb 
Damián vam realitzar dos concerts. D’una banda, l’11 de 
juliol vam fer un extraordinari concert conjuntament 
amb la Societat Musical Ruperto Chapí de Villena. Més 

de 120 músics, dirigits per Damián Molina, van aconse-
guir fer gaudir el públic d’un gran espectacle musical que 
va durar hora i mitja. D’altra banda, el 26 de juliol es va 
realitzar el LXXII concert de música festera Retrobem la 
Nostra Música dins dels actes del Panellet de la Junta de 
festes 2015. El públic assistent al concert va poder com-
batre la calor gràcies a la música festera, que és un tret 
definidor de les comarques centrals valencianes i també 
una bona mostra de la seua varietat. 

En estiu, la banda va seguir amb les activitats. Destaquem 
dos concerts inclosos en la programació local de cultura. 
Per un costat, el 31 de juliol, amb més d’un centenar d’as-
sistents, la música dels joves músics de la banda va fer 
gaudir d’una estona molt agradable. Els duets formats per 
Maria Cabanes (clarinet) i Elena Ferre (piano) i per Neus 
Molero (clarinet) i Eduard Gisbert (bombardí) van deixar 
bocabadats els assistents al Teatre Avenida. Per un al-
tre costat, al Concert Extraordinari a sant Agustí, Sons de 
l’Ànima,  un trio de cambra format per clarinet, violoncel i 
piano va arribar a l’ànima dels assistents amb la seua in-
terpretació. Amb un programa atractiu i alguna sorpresa 
musical, el trio on formava part Kiko López al clarinet, va 
fer gaudir d’un passeig per la història de la música.

Sense cap dubte, el curs musical es va iniciar en setem-
bre amb dos clars protagonistes. En primer lloc, una forta 
consolidació de la nostra Escola Musical amb la campa-
nya de matriculació Evoluciona, en què es va voler de-
mostrar que gràcies a la música desenvolupem aptituds 
i habilitats com la capacitat de concentració, la memò-
ria o el treball en equip que s’apliquen a altres camps 
(estudis, treball, amics, família...) que ens milloren com 
a persones. En segon lloc, l’arribada a la direcció del nou 
director, Enrique Alborch i Tarrasó. Tots vostés poden ha-
ver-lo conegut tant als concerts de Santa Cecília, com al 
concert fester d’aquest any. El jove director, natural de 
Castelló de Rugat, és un vell conegut d’aquesta associa-
ció amb qui ja hem compartit algunes vivències anys an-
teriors. Esperem que, amb la seua direcció, comencen un 
nou camí ple d’alegria, companyonia i, sobretot, música. 

Molt bones festes de Sant Blai 2016 a totes i tots. Vítol 
al patró Sant Blai! 

Associació Unió Musical Bocairent 
www.aumbocairent.com
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Gràcies d’entrada a l’espai que ens cedeix molt amable-
ment l’Associació de festes de Moros i Cristians de Sant 
Blai per a fer balanç d’aquest període fructífer i apassi-
onant.

Una de les circumstàncies amb què comencem aquest ar-
ticle és el relleu produït en la Junta directiva del grup. Les 
eleccions van deixar un canvi en el màxim òrgan de direc-
ció que van proclamar Sixt Beneito i Ferre com a president 
de l’Aljub que seguidament va agrair l’esforç de l’anterior 
Junta i va comentar el full de ruta dels pròxims anys.

En l’àmbit musical, molts han estat els esdeveniments que 
a continuació referim des d’un punt de vista cronològic.
El 13 de desembre es va realitzar un Concert Extraordi-
nari amb un repertori de composicions tradicionals ac-
tuals. Vista la proximitat nadalenca, també vàrem inter-
pretar dues nadales amb l’ajuda de l’alumnat de l’Escola 
de Música Tradicional. El concert va estar magníficament 
presentat per una veu acreditada dins de la nostra asso-
ciació, Francesc Vañó Fuster, expresident del grup ja fa 
uns anys i bon coneixedor de la nostra trajectòria.

El mateix dia va estar oberta l’exposició «La Dolça Eina 
de la Nostra Festa» que des del Museu de la Festa d’Al-
gemesí ens van cedir uns dies per al gaudi de tot el poble.

I entre actuació i actuació per pobles i ciutats, vàrem ofe-
rir a veïnat i forasters el Concert-Presentació del treball 
recopilatori de la nostra feina en un CD, el nostre primer 
treball discogràfic.

Va ser al Teatre Avenida el 30 maig 2015 i presentat pel 
president del Centre d’Estudis Locals, Josep Villarubia i 
Juan qui, entre anècdotes i fets històrics, va donar pas a 
les següents peces: «Allarga el pas», «El català», «Sant 
Antoni, vida i temptacions, la festa» i «Els Cabolos». Un 
breu repertori d’una llarga trajectòria del grup.

Sense dubte, la fita que més ha marcat la nostra feina 
anual ha estat preparar i oferir un concert-homenatge a 
Joan A. Martínez, dolçainer de Bocairent i director i fun-
dador de l’Aljub. El repte era molt gran: poder homenat-
jar la seua immensa figura amb un repertori significatiu, 
oferir l’evolució que més li hauria agradat i, sobretot, de-
dicar-li un sentit i merescut homenatge davant del seu 
grup i del seu poble.

I així, el 13 de juny i al Teatre Avenida, encara que estava 
previst a la plaça de l’Ajuntament, vàrem realitzar dins 
del programa Retrobem la Nostra Música el Concert-Ho-
menatge a Joan A. Martínez. Espectacularment presentat 
per una altra veu acreditada, Vicent Reig Cerdà, també 
expresident del grup, qui ens va introduir en els 3 blocs 

xiriMiTers i TaBaLeTers 
L’ALJUB de BOCairenT
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en què es va dividir l’espectacle: Tocs tradicionals de 
Bocairent, Tocates dels inicis del grup i finalment «Qua-
dern de Bocairent» de José Rafel Pascual Vilaplana per a 
l’època actual. Pensem que l’objectiu es va aconseguir, la 
memòria de Joan estarà sempre entre nosaltres. Gràcies 
Mestre!!!

Com a activitats d’una altra índole, el dia 28 de juny a la 
placeta del Repunxó vàrem fer l’audició de final de curs 
de l’Escola de Música Tradicional. Així mateix, també al 
mateix lloc, vam tindre l’honor de ser protagonistes d’una 
de les Nits de Dansetes, en concret la nit del 18 d’agost, 
en què la clavariessa Míriam Silvestre i Galiana i la seua 
Cort d’Honor ens van visitar i van posar màgia al carrer 
on es troba la nostra seu.

A hores d’ara (setembre del 2015), estem immersos en la 
preparació d’un certamen on juntament amb dues colles 

més participarem a Castalla i tractarem de fer-ho el mi-
llor possible. Esperem que la feina tinga la recompensa 
esperada.

Finalment, només ens queda oferir el nostre bagatge 
musical i la nostra experiència al servei del poble de 
Bocairent, per la proximitat a les festes o d’altres actes, 
i dir-vos que estem a la vostra disposició per a animar, 
posar alegria i tocar tot allò que el repertori fester us 
demane. Recordeu que el canvi de Junta directiva també 
ha propiciat una altra manera de gestionar els contractes 
així com una altra persona encarregada de les actuacions 
del grup.

Moltes gràcies per seguir-nos i bones festes de Moros i 
Cristians 2016 a tothom!
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Ací vos deixem un resum de les ac-
tivitats realitzades per l’associació 
Més que dones durant l’últim any.

A la gala dels Premis 9 d’octubre de 
2014, el grup de danses Cardaors 
rebia el premi col·lectiu, a proposta 
de l’associació Més que dones. Per 
tant, vam ser les encarregades de 
preparar l’audiovisual que havia 
de mostrar la història i trajectòria 
d’aquest grup que tant ha fet per la 
dansa, la música i la indumentària 
popular del nostre poble. Un premi 
immensament merescut.

El 25 d’octubre presentàvem el 
llibre Antonia Maymon. Anarquista, 
maestra, naturista, escrit per Car-
men Agulló i la bocairentina Pilar 
Molina. En morir Pilar en 2008, el 
treball va quedar inacabat i l’amiga i professora Carmen 
Agulló ha estat l’encarregada d’acabar-lo i traure’l a la 
llum, en part com a homenatge a Pilar que, en molts 
trets, s’assemblava a la protagonista de l’obra.

A primers de novembre, acudirem a Ontinyent a la IV Fira 
d’Associacions i Entitats de la Vall d’Albaida. Va ser un 
interessant punt de trobada per a intercanviar experi-
ències amb el món associatiu de la comarca. També en 
novembre, i dins dels actes al voltant del 25N, Dia per 
a l’eradicació de la violència de gènere, Més que dones 
organitzava una altra cita literària. L’ontinyentina Tere 
Mollà ens presentava Pensamientos, reflexiones, rabias 
y protestas, una selecció d’articles publicats per l’autora 
sobre diversos temes, amb mirada feminista i perspectiva 
de gènere. El dia 25 inauguràvem un excel·lent mural a 
les escalinates enfront del Mercat. L’obra pretén ser una 
expressió potent que anime totes les dones a trencar els 
murs del masclisme i la discriminació, cosa que l’autor, 
Sempereart, va saber plasmar amb gran mestria.

Després d’un parèntesi pels Nadal i festes, el 20 de fe-
brer inauguràvem una exposició fotogràfica excepcio-
nal, «Dones mastectomitzades», tant per la qualitat de 
les obres exposades com pel tema tractat. A la inau-
guració van acudir representants de l’associació Ànima 
d’Ontinyent, dedicada a donar suport i millorar les con-
dicions de vida dels malalts de càncer. Vam tindre la 
sort de comptar amb el fotògraf Toni Balanzà, que ens 
va explicar com ha estat tot el procés per a dur enda-
vant aquest emocionant projecte. També van prendre 
la paraula algunes de les protagonistes de les imatges, 
que van poder explicar la seua colpidora experiència 
personal.

En març, per a commemorar el Dia de 
la Dona, el divendres dia 6 vam pre-
parar un seguit d’activitats, com ja és 
habitual, al maset dels Granaders. Els 
xiquets i xiquetes van gaudir de ta-
llers, contacontes i filosofia per a gent 
menuda que van preparar les monito-
res de l’espai didàctic Pintant la Lluna 
d’Albaida. A continuació, hi va haver un 
sopar baix braç que va donar pas a la 
lectura del manifest en què vam reivin-
dicar la necessitat de seguir treballant 
per la igualtat entre homes i dones, 
començant per l’educació a l’escola 
i la posada en pràctica de les lleis ja 
aprovades, sense retallar en polítiques 
igualitàries. El concert del grup ESiR, 
una formació de xiques d’Agres, va 
animar la fi de festa. En col·laboració 
amb l’Ajuntament de Bocairent, vam 
organitzar un viatge en autobús per a 

poder acudir a la manifestació del 8 de març a València.

Coincidint amb el procés que aquest estiu ha iniciat 
l’Ajuntament de Bocairent per a declarar les Danses de 
Bocairent Bé d’Interés Cultural Immaterial (BICI), la nos-
tra associació ha començat una campanya per tal que els 
Majorals de sant Agustí modernitzen les Danses. Encara 
que creiem que les danses es mereixen justament aquest 
reconeixement, prèviament s’haurien de modificar certes 
tradicions que ja no tenen raó d’ésser en la societat actu-
al, com és l’ordenament de les balladores en el rogle per 
solteres i casades i la necessitat de ser una dona casada 
per a ser Cap de Dansa. Aquesta discriminació per raó de 
l’estat civil està ja fora de lloc i va contra les lleis actuals 
que prohibeixen cap tipus de segregació. A la plataforma 
digital Change.org hem posat en marxa una recollida de 
signatures, així com en paper, per a animar els majorals a 
iniciar aquest canvi. També hem sol·licitat una reunió amb 
ells, que a hores d’ara encara no s’ha produït.

I per a tancar aquest resum del que ha estat l’any de Més 
que dones, el 17 d’octubre passat, coincidint amb la Fira 
de Comerç de Bocairent, vam realitzar l’acció Women in 
black per a escenificar, denunciar i conscienciar sobre el 
terrible problema que pateix la nostra societat: les dones 
assassinades per les parelles, o que exerceixen la vio-
lència contra elles dia a dia i que en molts casos tenen 
víctimes afegides: els fills i filles.

Sobre totes aquestes activitats i les últimes que vam pre-
parar, entre elles el viatge a Madrid el 7 de novembre per 
a acudir a la Marxa estatal contra les violències masclis-
tes, podeu obtindre més informació al facebook i al blog 
de l’associació. Bones festes!!

Més qUe dOnes... persOnes

eNS VOLem VIVeS!
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En l’esdevenir de la història han hagut èpoques, algunes 
molt llunyanes i altres un poc menys, en què les autori-
tats civils i eclesiàstiques consideraven el ball una diver-
sió que atemptava contra la moral i la decència. Habitu-
alment, coincidia amb temps obscurs i tristos en què les 
manifestacions d’alegria i diversió es consideraven peca-
minoses. Moltes traves que no foren suficients perquè el 
ball desapareguera. Més o menys clandestinament, sem-
pre va poder sobreviure, i és que, des de temps antics, els 
festejos, populars o particulars, normalment són acom-
panyats amb música, alegres cançons i balls sensuals.

Ha passat el temps i la societat ha evolucionat i moder-
nitzat. Bàsicament, i excepte els matisos propis de l’evo-
lució, les commemoracions i les festivitats continuen ce-
lebrant-se de la mateixa manera.

Hui vivim en una societat més oberta i el ball s’ha allibe-
rat d’aquesta càrrega morbosa i d’obscenitat que li apli-
caren en altres temps de repressió. Actualment, el ball és 
una activitat recomanada pels metges com a mitjà per a 
mantindre sa el cos i la ment. També facilita la relació 
amb la parella. En cas que no hi haja parella o que a 
aquesta no li agrade ballar, està la nova modalitat de 
ball en línia. 

Pel que fa a les activitats de l’Associació de Balls de Saló, 
hem de mencionar en aquesta crònica la celebració de 
dos festivals. L’edició del XII Festival, corresponent a 
l’any 2014, es va realitzar el 20 de desembre i no va haver 
possibilitat de referenciar-lo en la crònica del programa 
de l’any 2015. L’escenari va ser el Teatre Avenida. Amb 
la il·lusió i l’esforç habitual, posàrem el nostre més gran 
interés per a oferir un bon espectacle. Aconseguírem re-
captar per a l’Associació de Malalts d’Alzheimer la quan-
titat de 2.200 euros, que podrien haver-ne sigut més si no  
hagueren hagut tants esdeveniments el mateix dia en la 
localitat, ja que minvaren l’assistència de públic.

El 27 de juny de 2015, l’edició del XIII Festival va tornar a 
l’escenari de la plaça de bous. S’escenificà conjuntament 

amb la companyia de teatre l’Arcà. La divertida i entretin-
guda obra escrita per Ricardo Reig Molina feia referència 
a la temàtica del ball. Intercalat en el diàleg dels actors 
se succeïen les actuacions dels ballarins. A continuació, 
diferents grups mostraren les fites aconseguides després 
de moltes hores d’assajos i dedicació. El punt final de l’es-
pectacle el va posar una magnífica exhibició de l’artista 
local Jesús Condés. En aquesta ocasió, la quantitat recap-
tada va ser de 3.048 euros, que foren donats a l’Associ-
ació de Malalts d’Alzheimer. També assistírem al sopar a 
benefici de les necessitats de la Parròquia, que organitza 
l’Església i la Banda de Música Vila de Bocairent. Amb 
els nostres modestos coneixements de ritmes i danses 
intentàrem animar la vetlada.

En quant a la resta d’activitats, es compliren tots els ob-
jectius. Els dies 6 i 7 de desembre realitzàrem el viatge a 
Benidorm. Per a l’excursió als paratges de la nostra serra, 
el dia 31 de maig, triàrem la llarga passejada per Buena-
vista fins a l’ermita del Sant Crist on esmorzàrem. Des-
prés, dinar al maset dels Moros Marins. Es completava el 
curs amb els habituals sopars mensuals i el sopar de gala 
de fi de curs. 

B. P. V.
Cronista de l’Associació de Balls de Saló

assOCiaCiÓ de 
BALLS de SALó
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Enguany, la Parròquia us ofereix la crònica parroquial del curs 
2014-15 publicada durant l’any pel nostre anterior rector, el 
Rvd. Sr. Ángel M. Olivares Alís, a la pàgina de la Parròquia de 
facebook. És un xicotet homenatge per la dedicació i acom-
panyament al poble de Bocairent entre els anys 2007 i 2015. 

8 de novembre de 2014
Lectura bíblica para que la meditemos durante esta se-
mana: «El Señor dijo: cuando mi pueblo era niño, lo amé. 
Le enseñé a andar tomándolo entre los brazos, atrayén-
dolo con lazos de amor». Os 11, 1-9

14 de novembre de 2014

Hoy parte hacia Chile, en concreto a la isla de Chiloe, 
nuestra querida hermana Margarita, de la Residencia. 
¡Muchas gracias por la labor que ha desempeñado du-
rante estos años en nuestro pueblo y que el Señor la siga 
bendiciendo!

15 de novembre de 2014

Lectura para meditar esta semana, de la Plegaria Eucarís-
tica V/b: «Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad 
y amor, de libertad, justicia y paz, para que todos encuen-
tren en ella un motivo para seguir esperando».

17 de novembre

El pasado sábado 15 de noviembre, tuvimos la alegría 
de compartir el 25 aniversario de las bodas de distintos 
matrimonios de nuestra Parroquia. Felicidades a todos, 
y os dedicamos unas palabras del Papa Francisco: «El 
matrimonio es el símbolo de la vida, de la vida real, no 
se trata de un simulacro» no es «un camino llano, sin 
obstáculos: esto no sería humano [...] Es un viaje com-
prometedor, a veces difícil, a veces conflictivo, ¡pero en 
él se encuentra la vida! [...] El amor de Jesús, que ha 
bendecido y consagrado la unión de los esposos, es ca-
paz de mantener su amor y renovarlo [...] Os deseo un 
hermoso camino: un camino fecundo; que el amor crez-
ca. Os deseo la felicidad».

29 de novembre de 2014

Para meditar esta semana: «Isaías dijo: Una voz grita en 
el desierto: Preparad el camino al Señor, allanad una cal-
zada para nuestro Dios». (Is 40,1-5). 
Porque… «En el día del Señor florecerá la justicia y una 
gran paz hasta el final de los tiempos. Porque él librará 

CròNICA PArrOqUIAL 
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al pobre que suplica, al humilde que no tiene defensor». 
Sal 72 
Comenzamos el Adviento. Con toda la Iglesia, toda la Pa-
rroquia escuchamos la voz del Señor y nos ponemos en 
marcha.

6 de desembre de 2014

Hola a tod@s, comparto un fragmento de las lecturas de 
este domingo para meditar esta semana:
Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al 
Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro 
Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas 
se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se 
iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los 
hombres juntos –ha hablado la boca del Señor–».

7 de desembre de 2014

Hoy hemos subido a la ermita de Santa Bárbara para 
compartir la Eucaristía y almorzar juntos. 
El Señor nuevamente nos regala el Pan de Vida que nos 
une fraternalmente.

21 de desembre de 2014

Hola a tod@s: para meditar esta semana os ofrezco el 
responsorio del Oficio de hoy: «Alegrese el cielo, goce 
la tierra, romped a cantar, montañas, porque el Señor, 

nuestro Dios, va a venir y se compadecerá de los des-
amparados».

31 de desembre de 2014

Hola a tod@s, ya regresamos de Praga, donde hemos 
participado en la 37ª edición de la Peregrinación de con-
fianza a través de la tierra organizada por la comunidad 
ecuménica de Taizé, bajo el lema Vosotros sois la sal de 
la tierra. En las fotos hay imágenes de las oraciones, otra 
después de celebrar la Misa del domingo en la Catedral 
y otra de la ciudad, con sus -14º. Además, traemos una 
buenísima noticia: el año próximo la Peregrinación de 
confianza tendrá lugar en VALENCIA, así que en nuestra 
Parroquia iremos poniéndonos las pilas. De momento, 
celebraremos la oración itinerante de Taizé en Marzo. 
Feliz año. 
 
5 de gener de 2015
Hola a tod@s: esta semana celebramos la Epifanía del 
Señor. La fiesta de la alegría, de la ilusión, de la sorpresa 
y del regalo... ¡La fiesta de los niños; la fiesta también del 
niño que, afortunadamente, todos los adultos, por mu-
chos años que tengamos, aún llevamos dentro de noso-
tros. Es una fiesta provocadora, en la que podemos soñar, 
sin tener que pagar por ello y en la que, sobre todo, se 
nos da el gran regalo de Dios: su propio Hijo. Recorramos 
el camino de los Magos y busquemos a Jesús, que se deja 
encontrar a todos los que le buscan de corazón. Feliz día 
de Reyes.

18 de gener de 2015

Hola a tod@s: 
Comenzamos la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Al menos una vez al año, se invita a los cristia-
nos de distintas confesiones que, siguiendo el mandato de 
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Jesús de amarnos unos a otros, dejemos conmoverse nues-
tros corazones y nos reunamos para orar por la unidad.
El lema de este año es «Dame de beber» (Juan 4, 7). 
«Dame de beber ». Es el deseo de todo ser humano. Dios, 
que se hace hombre en Cristo (Juan 1, 14) y se vacía a 
sí mismo para compartir nuestra humanidad (Filipenses 
2, 6-7), le pide a la mujer samaritana: «Dame de beber» 
(Juan 4, 7). Al mismo tiempo, sale a nuestro encuentro 
y nos ofrece el agua viva: «el que beba del agua que yo 
quiero darle, nunca más volverá a tener sed sino que esa 
agua se convertirá en su interior en un manantial capaz 
de dar vida eterna» (Juan 4, 14). El encuentro entre Jesús 
y la samaritana nos invita a probar agua de un pozo dife-
rente y también a ofrecer de la nuestra. En la diversidad 
nos enriquecemos mutuamente. La Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos constituye una ocasión 
privilegiada para la oración, el encuentro y el diálogo. Es 
una oportunidad para poder reconocer las riquezas y los 
valores que están presentes en el otro, el distinto, y para 
pedir a Dios el don de la unidad. ¿Qué puedes hacer tú 
para construir unidad donde te encuentres?

24 de febrer de 2015

Imposición de pañoletas a los juniors. El Señor nos bendi-
ce. Que el agradecimiento sea motivo para que volvamos 
la mirada del corazón a Cristo durante esta Cuaresma.

11 de març de 2015

Ya tenemos entre nosotros la Cruz de Taizé. Como sabéis, 
el próximo domingo 22, a las 18:00 h, en la Iglesia Parro-
quial, celebraremos la Oración Itinerante con cantos de 
Taizé. Como sabemos que Bocairent cae un poco lejos, 
os invitamos a compartir con nosotros la Eucaristía de 
12:00 h, después visitar los museos parroquiales, comer 
juntos (cada uno trae su bocata), y terminar compartien-
do la Oración. Si os animáis a venir, avisad con tiempo. 
Os esperamos!!

22 de març de 2015
Hola a todos! Os recuerdo que esta tarde a las 18 h ce-
lebraremos la oración itinerante de Taizé. En esta sema-

na parroquial especial de oración es una cita ineludible. 
Os esperamos!

25 de març de 2015

El domingo disfrutamos de un buen rato de oración y de 
la estupenda compañía de todos vosotros. Fue una pasa-
da que esperamos repetir el año que viene.

29 de març de 2015
Comenzamos la Semana Santa. Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo se vuelcan de un modo más extraordinario sobre 
nosotros y cada hombre para habitarnos. ¿Quién pue-
de mirar insensible su amor hasta el extremo? Oremos: 
«Cambia, Señor, mi corazón de piedra en un corazón de 
carne». También os puede servir esta oración de san Ig-
nacio:

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, purifícame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús! Óyeme.
Dentro de tus llagas escóndeme.
No permitas que me separe de ti.
Del maligno enemigo defiéndeme.
En la hora de la muerte llámame
y mándame ir a ti,
Para que con tus santos te alabe
Por los siglos de los siglos.
Amén.

 
5 d’abril de 2015
¡CRISTO HA RESUCITADO!
Ésta es la Buena Noticia con que hoy despertamos a 
nuestra gente. Hoy, gracias a tod@s con cuyo testimonio 
el Señor nos bendice en nuestra Parroquia: catequistas 
de infancia, equipo de bautismo, Juniors, catequistas de 
adolescentes, grupo de jóvenes, Pastoral familiar, Acción 
Católica, equipos de IDE, Vida Ascendente, Propagación 
de la Fe, equipo de Liturgia, equipo de lectores, mona-
guillos, personal de Sacristía, equipo de preparación de 
los ornamentos, coro, organistas, coral, Adoración Noc-
turna, VOT Virgen del Carmen, Apostolado de la Oración, 
Junta de Fiestas de Sant Blai, Junta de Majorals de sant 
Agustí, Junta de la ermita de sant Jaume, Junta de la er-
mita de santa Bàrbera, Junta del Santo Cristo, Junta de 
san Antonio Abad, Junta de san Antonio de Padua, Junta 
de la Mare de Déu dels Desamparats, Junta de la Mare de 
Deú d’Agost, Junta de sant Joan, Iglesia de la Santa Creu, 
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Ecónomos, Equipo de la Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes, Patronato, Cáritas Parroquial, Escuela Hogar, 
Pastoral de la Salud, Distribuidores del Aleluya, Distribui-
dores del Panellet, Cementerio Parroquial, Comunidad de 
Salesianas del Sagrado Corazón, Ministros de la Comu-
nión, Despacho Parroquial, Archivo Parroquial, Equipo de 
los Museos: Etnològic, Rupestre, Parroquial, equipo del 
Monasterio, Guías de los museos, Equipo de conservación 
del patrimonio... a todos ¡GRACIAS!

18 d’abril de 2015
Mirad cómo va la restauración de la imagen de la Purísi-
ma. Gracias al trabajo de los restauradores ¡casi no queda 
rastro del terrible deterioro que presentaba! Del mismo 
modo, el Señor Resucitado trabaja en nuestras almas 
para devolvernos la Vida. 

 
20 d’abril de 2015
Hoy comparto con vosotros estas palabras de Mn. San-
tiago Agrelo, arzobispo de Tánger. Para orar:
«Ellos, las víctimas, serán nuestros acusadores. Ellos 
reclamarán justicia ante el Juez de todos. Ellos, las víc-
timas, hacen sarcásticos nuestros ocios, repugnantes 
nuestras tertulias, nauseabundo el discurso político, 
ridículas nuestras ambiciones de poder. Ellos, las víc-
timas, son la única voz que vale la pena escuchar: voz 
humana, grito de dolor, angustia en carne viva, verdad 
de la buena. Me pregunto qué hacían unos Presidentes 
de gobierno en torno a los restos del avión estrellado 
en los Alpes: ¿Acaso eran los responsables de la trage-
dia? Me pregunto por qué no salen al mar de Sicilia para 
asumir responsabilidades en algo que les concierne di-
rectamente. Mientras los pobres se nos mueren a miles 
a las puertas de casa, dentro continuamos ocupándonos 
de corrupción, sin darnos cuenta de que ésta no habría 

nacido si la política se hubiese ocupado de personas 
que sufren, en vez de ocuparse de hacer nuevos ricos. 
Toda vía hoy, con 700 enterrados en la fosa común del 
Mediterráneo, encuentro escrito en un periódico de pa-
pel: Mañana llega a España Dimitris Avramopoulos... res-
ponsable de inmigración de la Comisión Europea. Como tal 
será recibido en La Moncloa... y luego está previsto que 
viaje a Ceuta y Melilla junto al ministro Fernández para 
conocer, a pie de valla, la presión que sobre esta fronte-
ra europea ejerce el fenómeno de la inmigración ilegal (A. 
Martínez, ABC). Por favor, para eso, para medir presiones 
en la frontera, que no vayan. Y mucho menos para ocul-
tar a los emigrantes en un circunloquio tan deshumani-
zado como “el fenómeno de la inmigración ilegal”. En el 
mar no se ahoga, en las concertinas no se desuella “el 
fenómeno de la inmigración”: se ahogan, se desuellan 
hombres, mujeres y niños que todos nos empeñamos en 
ignorar, ocultar, olvidar, matar las veces que haga falta 
para que no nos molesten. ¡Sólo un serio compromiso 
político con los empobrecidos nos salvará de la corrup-
ción en que nos ahogamos los ricos!».

3 de maig de 2015

Ayer, convivencia de los chicos y chicas que el próximo 
sábado recibirán el Sacramento de la Confirmación. El 
Señor nos bendice constantemente.

23 de maig de 2015

PENTECOSTÉS. He querido ilustrarlo con una foto de 
aquel acontecimiento extraordinario que fue la JMJ. Así 
lo vivimos, como un auténtico huracán del Espíritu, pro-
tagonista del tiempo nuevo que nos ha tocado vivir. Abri-
mos nuestros corazones al Espíritu Santo, despertemos 
nuestra fe de tal modo que con nuestra forma de vivir 
seamos testigos de la Vida en Cristo. 
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30 de maig de 2015
«MIRA QUE ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO; SI UNO ES-
CUCHA MI VOZ Y ME ABRE, ENTRARÉ EN SU CASA Y CO-
MERÉ CON ÉL Y ÉL CONMIGO» (Ap.3, 20). Celebramos la 
solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo siempre nos está llamando y saliendo a 
nuestro encuentro. De hecho, ya habita en nuestro cora-
zón, dialoguemos con Él, bebamos de su fuente de vida y 
experimentemos su amor.
También celebramos las Primeras comuniones. Que el 
Señor bendiga con su amor intratrinitario a los niñ@s, a 
sus padres, familias y a nuestra Parroquia, especialmente 
a los enfermos y débiles.

3 de juny de 2015
Hoy es un día especial. Celebramos, como cada día tres, a 
nuestro querido Sant Blai, obispo y mártir. Hoy, en nues-
tra parroquia nos solidarizamos con tantos hermanos 
nuestros que están dando su vida, como las 400 perso-
nas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos que han sido 
decapitados en Palmira por el Estado Islámico. Podemos 
preguntarnos: ¿cuál es la medida de nuestra fe?

6 de juny de 2015

Ayer la Asociación de Amas de Casa celebró la Eucaristía 
de Final de curso. ¡Gracias por vuestra disponibilidad y 
compromiso!

7 de juny de 2015

Corpus Christi:Para que la inmensidad de su amor se im-
primiera en nuestros corazones, Cristo instituyó el sacra-
mento de la Eucaristía como la más maravillosa de sus 
obras. Reconozcamos en el pan al que estuvo colgado en 
la cruz. Comamos el cuerpo de Cristo.

13 de juny de 2015

Ayer disfrutamos en Agres, con las otras parroquias del 
Arciprestazgo, de una Vigilia de Oración junto al Sr. Car-
denal D. Antonio. Enhorabuena a tod@s los que subis-
teis. En la foto, el grupo de nuestra Parroquia. 

24 de juliol de 2015

El Señor nos regala nuevos signos de su misericordia y 
amor. Ayer bendecimos y ubicamos en nuestra Parroquia 
la imagen de Nuestra Señora de Lourdes que nuestro 
equipo de Lourdes ha regalado. ¡Gracias, Señor, por ha-
certe un vez más presente entre nosotros!

31 de juliol de 2015

Hola a tod@s: hoy me han entregado el nombramien-
to como vicerrector del Colegio Mayor - Seminario de 
la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. Orad por 
vuestro nuevo párroco, don Benjamín, y orad también 
por mí. Gracias.
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4 d’agost de 2015

¡Hola a tod@s! ¡Ya estamos de campamento! El Señor 
nos bendice continuamente. Recemos para que el Señor 
toque nuestros corazones.

15 d’agost de 2015

Acción de gracias. 
Bueno, ha llegado el momento de compartir las últimas 
«parauletes» como «senyor retor». 
Lo más fácil es comenzar por el final. 
Nuestro Señor Jesucristo, que es mi AMOR y la LUZ de mi 
vida, me trajo aquí hace ocho años, y ahora ha decidido 
enviarme a Valencia como vicerrector del Colegio Semi-
nario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. Es 
una nueva aventura, una misión distinta a lo que he he-
cho hasta ahora, pero marcho contento porque es lo que 
Dios quiere y, queriéndolo Dios, ha de ser bueno. 

También estoy contento porque dejo en Bocairent un 
montón de amigos, y eso es signo de que durante este 
tiempo Dios ha estado en y con nosotros. ¡Qué razón tie-
ne el Señor cuando dice que nos da el ciento por uno! En 
nuestra Parroquia hemos visto una vez más cómo, cuan-
do más te entregas a Dios, Dios más te bendice, y no sólo 
nos ha guardado en la unidad, sino que ha ensanchado 
nuestra tienda con nuevas personas y grupos más nu-
merosos. Como dije en una reunión de sacerdotes: «Ya 
sé que la cosa está mal, que cada vez viene menos gente 
a la Iglesia, pero donde he estado, siempre hemos ido a 
más». Eso es un triunfo de Cristo. 

Porque todo se lo debemos al Señor. Hemos trabajado 
mucho y, aunque hemos tenido fallos, en muchas cosas 
hemos salido bien. Incluso los momentos duros, cuando 
hemos tenido que sacar horas y fuerzas de dónde no las 
había, nos han servido para aprender y fortalecer nues-
tra Parroquia. Personalmente, todo me ha servido para 
aprender, absolutamente todo. 

Como veis hablo en plural. Y es que toda esta historia 
no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado en 
comunión, superando lo que divide y priorizando lo que 
une, siempre en Cristo. 

En primer lugar, gracias a los sacerdotes que esta ma-
ñana nos acompañan: a don José, a quien le debo tantos 
consejos, y a don Blas, gracias a quien sobre todo desde 
que caí enfermo, hemos seguido adelante. Puedo decir 
de ambos que no son amigos, sino hermanos. (Gracias 
también a…). Por otro lado, y aunque no han podido venir, 
quiero dar las gracias a todo el equipo de este arcipres-
tazgo, tan pequeño pero tan grande. 

En segundo lugar, gracias a todos vosotros, comunidad 
parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Bocai-
rent, que desde el principio acogisteis tan bien a un «sen-
yor retor» con barba, pantalones vaqueros y que sólo se 
pone la sotana la «nit de caixes». Como habéis visto, Dios 
está en todos y en todas partes, y lo que quiere es que 
oremos y trabajemos juntos amándonos unos a otros, con 
el corazón en Él y el esfuerzo en atraer a quienes no quie-
ren saber nada de Dios ni de la Iglesia porque no los co-
nocen. Hacia ellos ha de dirigirse toda la misión de nues-
tra Parroquia: Dios los mira cuando nos mira a nosotros 
y Dios nos pedirá cuenta de qué hemos hecho por ellos. 
Sí quiero concretar unas palabras para los enfermos y 
todas las personas y familias que durante estos años ha-
béis perdido algún ser querido.  Vosotros sois el rostro 
sufriente de Cristo en nuestra Parroquia. Juntos hemos 
sufrido y hemos intentado adelante. Perdonadme si no 
he estado a la altura de las circunstancias. 

Y termino. 
Queridos amigos: ¡Hay mucho que hacer, mucho que tra-
bajar, mucho que amar! Así que en marcha, ahora toca 
celebrar Sant Agustí, preparar el curso y trabajar codo 
con codo con vuestro nuevo párroco. Como debe ser. 

Y no os preocupéis. No me despido de vosotros porque 
es imposible despedirse de Bocairent, que siempre hay 
un Sant Blai, un Sant Agustí, una procesión, aniversario 
o cualquier historia que se os ocurra para invitar a todos 
los párrocos y a todos los hijos del pueblo. Eso sí, ce-
lebraciones las que queráis, pero siempre con la mirada 
puesta en Dios y en la evangelización. 

Que María Inmaculada cuide de todos nosotros. 
Un abrazo y hasta pronto.
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CeIP LLUIS VIVeS BOCairenT

àlbum 
Festes 
2015
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Som l’Associació de Pares i Mares de 
l’Institut de Secundària de Bocairent. Ací 
estem qui tenim fills i filles al centre. 
Amb el nostre suport i la nostra empenta 
per a ajudar-los, podem aconseguir que el 
treball quotidià amb ells i per ells done 
els fruits necessaris per a desenvolupar-
se com adults responsables i autònoms. 

Per què estem ací i quina és la nos-
tra tasca:

En els instituts d’Educació Secundària 
podran existir les associacions de pares 
d’alumnes, regulades en el Reial Decret 
1533/1986 d’11 de juliol, i les associa-
cions d’alumnes, regulades en el Reial 
decret 1532/1986 d’11 de juliol. Les as-
sociacions de pares d’alumnes i les asso-
ciacions d’alumnes podran:

• Elevar al Consell Escolar propostes per 
a l’elaboració del projecte educatiu i de 
la programació general anual.

• Informar el Consell Escolar d’aquells 
aspectes de la marxa de l’institut que 
considere oportú i tots els membres 
de la comunitat educativa de la seua 
activitat.

• Rebre informació del Consell Escolar 
sobre els temes tractats en el mateix, 
així com rebre l’ordre del dia per a cada 
consell abans de la realització d’aquest 
per a poder elaborar propostes.

• Elaborar informes per al Consell Esco-
lar a iniciativa pròpia o petició d’aquest 
i elaborar propostes de modificació de 
Reglament de Règim interior.

• Formular propostes per a la realització 
d’activitats complementàries que, una 
vegada acceptades, hauran de figurar 
en la programació general anual.

• Conéixer els resultats acadèmics i la 
valoració que en realitze el Consell Escolar.

• Rebre un exemplar del projecte educatiu, dels projec-
tes curriculars d’etapa i les modificacions.

• Rebre informació sobre els llibres de text i els materi-
als didàctics adoptats pel centre.

• Fomentar la col·laboració entre tots els membres de la 
comunitat educativa.

Per pertànyer a l’Associació tenim dret a Consultoria Jurí-
dica gratuïta per a poder defensar els nostres fills en cas 
de necessitat.

A més a més, gestionem, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Bocairent i l’Institut, classes de repàs gratuïtes fora 
de l’horari escolar per a evitar el fracàs escolar entre els 
nostres fills.

assOCiaCiÓ de mAreS I PAreS 
d’ALUmNeS de L’ies BOCairenT
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AFAB: assOCiaCiÓ de faMiLiars 
de persOnes aMB ALzheImer 
de BOCairenT

Som l’AFAB (Associació de famili-
ars i amics de persones amb Alz-
heimer i altres demències dege-
neratives de Bocairent). Ens vam 
constituir com a associació el 19 
d’octubre de 2001 i, una vegada 
més, utilitzem aquest programa 
perquè la gent ens conega i sà-
piga què és el que fem. Durant 
aquests anys transcorreguts, hem 
anat evolucionant en molts as-
pectes. Des de juny de 2008 som 
entitat d’utilitat pública i des de 
desembre de 2014 tenim el segell 
de qualitat.

Però en aquest camí no estem 
nosaltres a soles. Formem part 
d’una gran família que són la FE-
VAFA (Federació valenciana d’as-
sociacions de familiars de perso-
nes amb Alzheimer) i la CEAFA (Confederación Española 
de asociaciones de familiares de personas con Alzheimer 
y otras demencias). 

FEVAFA, amb seu a Alaquàs (València), va ser consti-
tuïda el 22 de novembre de 1997. Està formada per 36 
associacions repartides per tota la Comunitat Valenci-
ana amb una xarxa assistencial de 31 unitats de respir, 
13 centres de dia i 3 centres de cap de setmana. Amb 
aquesta cobertura, es presta atenció al voltant de 5.000 
usuaris entre centres assistencials, estimulació cogniti-
va, Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i altres programes; 
està formada per uns 380 professionals, 300 voluntaris 
i 12.400 socis.
CEAFA és el grup associatiu més nombrós del país. Va ser 
constituïda en l’any 1990 i té la seu a Pamplona (Navarra). 
Està formada per 13 Federacions Autonòmiques i 6 Asso-
ciacions Uniprovincials que aglutinen prop de 300 Associ-
acions locals. Representa al voltant de 200.000 famílies.

La malaltia amb què més ens solem trobar és l´Alzheimer, 
que és una afecció cerebral progressiva i degenerativa 
que afecta la memòria, el pensament i la conducta. A la 
Comunitat Valenciana es diagnostiquen d’Alzheimer 30 
persones al dia.

La causa que produeix aquest deteriorament és l’acumula-
ció d’unes proteïnes en certs llocs del cervell, que provoca 
que les connexions de les neurones no es transmeten bé. 
El motiu de la sedimentació d’aquestes es desconeix i, per 
aquesta raó, no hi ha tractament que la cure, però sí trac-
tament per a alentir-la, tant farmacològic com no farmaco-
lògic (les anomenades teràpies alternatives).

Les teràpies alternatives ajuden a frenar el desenvolupa-
ment de la malaltia. Per aquest motiu, naixen les associa-
cions de familiars de persones afectades, per a millorar la 
qualitat de vida de l’afectat i cuidar al cuidador qui, en el 
80% dels casos, són familiars, i necessiten un servei on dur 
el familiar per a poder desenvolupar la seua vida (feina, 
família, amistats) i cuidar-se per a poder trobar-se bé.

Els serveis que oferim són: centre de dia, amb capacitat 
per a 20 usuaris, a més del servei dels dissabtes; progra-
mes de taller de memòria, amb grups màxims de 8 perso-
nes; ajuda a domicili (SAD); fisioteràpia a domicili; servei 
de transport; servei de cadira per a pujar escales; atenció 
a familiars i valoracions neuropsicològiques.

Comptem amb 13 professionals: metge, psicòloga, treba-
lladora social, infermera, fisioterapeuta, tasoc, auxiliars, 
netejadora, conductor i educadora social, a més de vo-
luntaris que ens ajuden en algunes de les tasques que 
realitzem. La Junta de l’associació està formada per 13 
persones: presidenta, secretari, tresorera i 10 vocals. 

La Junta directiva estem agraïts per la col·laboració i el 
suport del poble de Bocairent. Volem aprofitar l’ocasió 
per a fer una crida i dir-vos que aquesta junta ha canviat 
molt poc des de la seua constitució. En l’anterior assem-
blea sols hi va haver un canvi d’un vocal. Podem fer-ho 
bé o no tan bé, però altres persones també ho podeu fer 
bé i de manera diferent, per això, des d’ací, us animem a 
entrar a formar part d’aquest grup associatiu.

Una abraçada per la memòria.
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El poeta és un donant de sang a l’hospital de les paraules.
 Lucian Blaga

Des de l’Associació de Donants de Sang de Bocairent, 
aprofitem aquest espai que amablement ens cedeix l’As-
sociació de festes de Sant Blai al programa de festes per 
a fer-los un breu repàs a les activitats que hem dut a 
terme al llarg del passat any.

El 2015 ha sigut un any molt especial per a tots nosaltres, 
ja que estem d’aniversari, hem complit ja 40 anys. Des de 
1975, ininterrompudament estem presents a la societat 
bocairentina col·laborant i coordinant les jornades de do-
nació de sang. Sota la direcció del Centre de Transfusió 
de la Comunitat Valenciana, s’estableix un calendari de 
donacions on almenys es fixen 3 dates al llarg de l’any 
en curs.

Pel que fa a l’any passat, les dates de les jornades de 
donacions van ser les següents:
• Diumenge 22 de març de 2015
• Diumenge 27 de setembre de 2015
• Desembre de 2015

Malgrat que la societat bocairentina des de sempre ha 
sigut una de les que potencialment més han participat 
en aquestes jornades de donacions, els últims anys hem 
acusat un nombrós descens de participació. 

Aquestes xifres van fer-se paleses a la xarrada-col·loqui 
que el passat 23 de setembre es va realitzar a la sala Joan 
de Joanes a càrrec de Roberto Roig, director del Centre 
de Transfusió de la Comunitat Valenciana amb motiu del 
nostre 40é aniversari. Les xifres són aclaridores. Hem 
passat de pics màxims de participació de quasi 200 do-
nants a una mitjana actual de 80. És clar que, per a un po-
ble com el nostre, encara és un nombre molt important, 
però hem de mentalitzar-nos que donar sang salva vides 
i té tanta o més importància com ser donant d’òrgans. Per 
desgràcia, tots tenim o coneixem a prop nostre algú que 
ha necessitat o necessitarà en el futur la sang d’una altra 
persona; és per això que hem de conscienciar-nos que la 
nostra solidaritat i altruisme no té preu.

Estem segurs que novament es produirà un nou repunt 
d’aquestes donacions, perquè el poble de Bocairent no 
ens ha fallat mai.

Des de l’Associació de Donants de Sang de Bocairent, 
els desitgem unes bones festes de Moros i Cristians.

 
DÓNA SANG, DÓNA VIDA!

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!

assOCiaCiÓ de dONANtS 
de SANG BOCairenT
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assOCiaCiÓ de COmerç I 
SerVeIS de BOCairenT

L’Associació de Comerç i Serveis de Bocairent 
(ACIS) seguim treballant amb l’objectiu d’acon-
seguir un comerç més dinàmic, més pròxim i de 
més qualitat. Cal ser conscients de la impor-
tància que té per al poble que els nostres esta-
bliments segueixen oberts, ja que són la vida i 
el suport per a moltes famílies i són un eix ver-
tebrador per a la nostra societat. Penseu que 
trist seria caminar pels nostres carrers i trobar 
que moltes botigues han «abaixat la persiana» 
i que allà on abans ens atenien, ens ajudaven i 
ens escoltaven ja no queda res. Seria un esce-
nari ben desolador. Per sort, el comerç de Bo-
cairent és fort i dista d’aquesta situació. Però 
és veritat que cal un esforç per part de tots per 
tal d’allunyar-nos d’aquest possible escenari.

A nosaltres ens agrada que vingueu a les nos-
tres botigues. Sempre ens alegrem de veure-
vos i volem que torneu. Per això, premiem 
la vostra fidelitat, ja que sense vosaltres res 
seria possible. Gràcies a tots per participar en 
les campanyes que organitzem al llarg de tot 
l’any com la campanya de Nadal, el sorteig de 
primavera o les rebaixes d’estiu.

Des d’ACIS volem estar present en les activi-
tats culturals i socials que se celebren al po-
ble, i ho fem participant en la Mostra d’Arte-
sania i Tradicions de Bocairent, en la Fira del 
Llibre o en la Fira Tu Día, Certamen de Bodas y 
Comuniones Bocairent.

A més a més, des del passat mes de juliol te-
nim la sort de disposar permanentment de 
l’exposició Retrospectiva del Comerç de Bo-
cairent al Museu Antonio Ferri i al Museu de la 
Paraula. Gràcies a l’Ajuntament i a tots els que 
ho heu fet possible.

Al mateix temps, a l’associació ens agrada 
formar-nos per tal de ser més competitius. 
Els cursos formatius són una bona eina per a 
avançar i aprendre. El passat mes de juliol els 
associats vam poder assistir al curs formatiu 
Motivación, Innovación y Creatividad en el Pe-
queño Comercio.

També sabem la importància que té intercan-
viar experiències i idees. Per això, ens agrada 
eixir de la rutina i el passat mes de juliol vam 
organitzar una excursió a la Bodega Mustiguillo a Reque-
na. Un ambient propici per a aportar noves idees i pensar 
sempre en com millorar el comerç de Bocairent.

Gràcies per la vostra fidelitat i molt bones festes!
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Al llarg del 2015, Mariola Verda ha continuat treballant 
per la conservació del nostre entorn. Amb motiu del dia 
l’arbre, junt amb el Centre Excursionista Bocairent i l’ajun-
tament de Bocairent, organitzàrem una repoblació amb 
espècies autòctones. La repoblació va ser el dia 1 de març i 
es va portar a terme als voltants de l’ermita del Sant Crist, 
amb una excel·lent participació. Una vegada acabada, es 
va instal·lar un dipòsit perquè els participants en la re-
població tingueren la facilitat de tindre aigua per a poder 
regar els arbres allí plantats. En la setmana del medi am-
bient es va programar conjuntament amb el centre excur-
sionista i l’ajuntament de Bocairent una excursió al Sant 
Crist amb l’objectiu de regar i veure com evolucionava l’es-
tat de la repoblació. L’excursió fou encoratjadora, ja que 
observàrem que alguns platons havien agarrat amb força.

Aquest any hem recuperat una de les activitats que durant 
molts anys realitzava l’associació i feia anys que no realit-
zàvem: l’operatiu de vigilància en prevenció d’incendis de 
la Generalitat Valenciana. L’iniciàrem en Pasqua i el fina-
litzàrem a mitjan octubre. L’any 2016 es preveu seguir fent 
l’activitat. Animem des d’ací a tot aquell que estiga inte-
ressat en l’operatiu de vigilància que es pose en contacte 
amb nosaltres per a la pròxima campanya. 

El grup ACIF Mariola Verda hem seguit creixent en nombre 
de components fins a arribar al límit del grup amb trenta 

persones. I no sols hem crescut en col·laboradors, tam-
bé en coneixements. El dia 18 d’abril iniciàrem els cursos 
formatius d’extinció d’incendis forestals, que constaven de 
classes teòriques i pràctiques impartides per l’enginyera 
forestal, formadora i cap de Brigada d’Emergències de la 
Generalitat Valenciana Ana Tortosa, que ha col·laborat de-
sinteressadament i amb molta il·lusió en aquest grup.

Pel que fa als incendis forestals, en data 21 de setembre 
de 2015 només hem tingut tres actuacions d’extinció d’es-
cassa consideració. El dia 23 de juny vam tindre una doble 
actuació a causa d’una tempesta amb fort aparell elèctric 
i escassa aigua en algunes zones. Un dels llamps va caure 
al Bardalet, al costat de la via. Vam acudir i començàrem a 
fer l’extinció fins que van arribar els bombers del parc de 
Cocentaina. Estant allí mateix, vam rebre l’avís d’un altre 
raig al Mas del Parral, al qual vam acudir directament des 
del Bardalet per a col·laborar en l’extinció junt a la Briga-
da d’emergències de Fontanars. El resultat va ser un cre-
mat d’uns 40 m2. L’última actuació va ser un foc dins d’una 
parcel·la al Pinar del Parat que no va tindre transcendència.

Aquest és el resum de les activitats d’aquest any. Per a gent 
interessada en formar part o col·laborar amb ACIF Mariola 
Verda, ací els deixem el nostre contacte: info@mariolaver-
da.org o acifmariola@gmail.com. També podeu seguir-nos a 
Facebook a: Acif Mariola, i a Twitter: @emerboc.

mArIOLA VerdA
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L’any d’ACULLIBer

Durant el passat any, Aculliber ha con-
tinuat amb les activitats tradicionals 
organitzant excursions dirigides per Ra-
fael Doménech, a qui ha substituït amb 
gran eficàcia Manuel Albuixech durant 
la seua convalescència per una opera-
ció. Ara, completament recuperat, ha 
représ la direcció d’aquestes excursions 
pel nostre terme municipal.

Seguint la tradició, hem realitzat la ruta 
cultural per Bocairent per als alumnes 
més majors del CEIP Lluís Vives acom-
panyats pels professors, que també hi 
van col·laborar. Les explicacions les van 
donar Julià Monerris, Vicent Carbonell i 
José Luis Martínez i, com en anys anteri-
ors, els alumnes van seguir la ruta amb 
gran interés.

Ja és habitual que cada any abordem 
un tema monogràfic relacionat amb la 
història i la cultura de Bocairent.  L’any 
passat el dedicàrem a la cultura ibèrica 
i, entre altres iniciatives, organitzàrem 
una excursió a l’Alcúdia i al museu ar-
queològic d’Elx.

Enguany l’hem dedicat a recuperar la 
memòria del sacerdot mossén Josep 
Belda Domínguez, nascut a Bocairent 
al carrer Mossén Hilario núm. 11, en la 
seua faceta d’arqueòleg. Mossén Josep 
pot ser un personatge controvertit en 
l’aspecte personal, però és reconegut 
com a investigador. Membre de la Reial 
Acadèmia de la Història, fundador del 
Museu d’Arqueologia de la Diputació 
d’Alacant (actualment MARQ) i molt re-
lacionat amb els grans experts de l’ar-
queologia europea.

Amb aquest motiu, organitzàrem un viatge a Alacant, una 
visita guiada al MARQ que es va complementar amb la 
del castell de santa Bàrbara. Els guies ens van destacar  
l’extraordinària aportació de mossén Josep a l’arqueologia 
alacantina i al fons del museu. A preguntes sobre alguns 
comentaris dels seus mètodes poc ortodoxos, ens van con-
testar que, efectivament, havia usat explosius en alguna 
ocasió en la seua recerca. Ens van aclarir que era una pràc-
tica infreqüent, però que s’usava de forma excepcional en  
l’època i que no podem jutjar aquestes tècniques de camp 
des del punt de vista actual, amb una metodologia d’inves-
tigació i uns recursos més sofisticats.

De tot això, s’ha informat puntualment l’Ajuntament de 
Bocairent per mitjà de cartes i en les reunions del Consell 

Municipal de Cultura, i s’han obert fitxes de la seua obra i 
biografia en la web d’Aculliber.

També detectàrem errors molt importants en la toponí-
mia dels plànols del terme municipal de Bocairent que 
publica l’Institut Cartogràfic Valencià, al qual enviàrem 
una nota denunciant l’anomalia, amb còpia a l’Ajunta-
ment de Bocairent.

Pel que fa a la web d’Aculliber, podem afirmar que con-
tinua creixent. S’han obert noves biografies i esperem 
resoldre pròximament, amb ajuda de l’Associació de 
festes de Moros i Cristians, el retard en incorporar els 
articles que han aparegut en els programes dels últims 
dos anys. 
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Les activitats de la nostra associació començaren el mes 
d’octubre de 2014 amb la preparació del XIIIé Concurs Na-
cional de Pintura Joan de Joanes, amb el patrocini del M.I. 
Ajuntament i la col·laboració d’empreses locals. La inau-
guració de l’exposició va ser el 7 de novembre de 2014. 

El mes d’abril, al voltant de les activitats culturals que va 
realitzar la regidoria de Cultura amb motiu de la festa del 
llibre, Art-92 va col·laborar amb uns murals pintats amb el 
títol de la mostra «Paraules pintades» i que penjaven dels 
balcons de la plaça de l’Ajuntament al llarg de tot el mes.

A la seu d’Art-92 es va realitzar un taller de gravat impartit 
per Manolo Granado el mes de maig.

El mes d’agost, justament el 21 d’agost coincidint amb les 
festes de sant Agustí vam fer l’exposició «Mostra d’Estiu 
de pintura i fotografia».

Cal remarcar que els membres de l’associació han obtin-
gut nombrosos premis en concursos de pintura, fotografia, 
cartells... en diverses poblacions.

Membres d’Art 92 van participar en «Art als balcons» a 
Xàtiva, Biar i Almansa. 

També cal remarcar que hem perdut dos fotògrafs 
d’Art-92, Antonio Castelló Molina, que va morir el 25 de 
gener de 2015 i, quaranta dies després, el 5 de març de 
2015, ens va deixar Joaquín Beneyto. Els dos han sigut 
un referent de la història gràfica de Bocairent. Un record 
molt gran per a ells dos.

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.

Art-92 
resUM d’aCTiviTaTs 2014-15
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afb • assOCiaCiÓ 
fOTOgràfiCa BOCairenT

Eixides i activitats organitzades per l’AFB 
(2014-2015):

• Eixides pels diferents llocs del nostre terme municipal: 
masos, coves… pobles i comarques veïnes.

• Mercat Medieval de Chinchilla.
• Mercat Medieval de Castalla.
• Cap de setmana en Calp per a fer fotos nocturnes.
• Eixida a Pétrola (Albacete).
• Eixida a l’Albufera de València.
• Eixida a les Salines de Torrevella.
• Col·laboració activa en el facebook i flicker aportant di-

àriament fotos.

• Col·laboració amb la Junta de festes aportant fotos per 
al programa i participant activament en el 3r concurs de 
fotografia de Moros i Cristians.

• Concentració fotogràfica a Bocairent de la primera reu-
nió fotogràfica de la Federació de Fotògrafs Alacantins i 
comarques pròximes.

• Exposició de sant Agustí.
• Exposició de festes de Moros i Cristians
• Projecció d’audiovisuals a la Llar dels Jubilats.
• Col·laboració amb l’ Associació Paleontològica Bocairent
• Col·laboració amb l’Associació Unió Musical Bocairent en 

una exposició fotogràfica amb motiu dels 90 anys de la 
seua fundació.
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El sector del turisme és un 
món molt interessant i emo-
cionant. És una activitat en 
constant canvi i plena de 
treball continu: mantindre 
les instal·lacions, tindre cura 
dels clients, buscar la millo-
ra constantment, l’esforç per 
donar a conéixer el millor de 
l’establiment i l’entorn que 
l’envolta i un llarg etcètera.  

Podem dir que ja és un fet 
que Bocairent està conver-
tint-se en un referent turístic 
d’interior a la Vall d’Albaida 
i a les províncies de Valèn-
cia, Alacant i Castelló. A poc 
a poc, el sector del turisme 
està esdevenint un recurs 
molt important per a l’econo-
mia bocairentina, on es van creant nous llocs de treball. 
És per aquest motiu que des de l’Associació d’Hostaleria 
i Turisme de Bocairent, junt amb les institucions gover-
namentals, Ajuntament, Diputació i Conselleria de Turis-
me, estem creant unes bases sòlides que ens permeten 
aconseguir el nostre objectiu principal, fer de Bocairent un 
destí turístic per excel·lència. 

Diferents actes al llarg de l’any mostren el treball que es 
fa, amb el suport de l’ajuntament. El concurs de Caça i Bo-
lets que té lloc per novembre, s’ha convertit en tot un re-
ferent en el món de la gastronomia valenciana. La fireta a 
mitjans d’octubre, que cada any incrementa el nombre de 
visitants, també esdevé un motiu per a visitar Bocairent. 
El passat mes de juliol, a més, vam tindre una reunió amb 
el nou Secretari Autonòmic de Turisme per tal de seguir 
endavant i mantindre el suport institucional. 

Des del 18 de març de 2015, la nova Junta directiva està 
treballant en la recopilació de dades dels serveis turístics 
de què disposa la població en l’actualitat: hotels i cases 
rurals, restaurants, bars, oferta turística activa, places que 
s’ofereixen, etc. Disposant d’aquesta informació, es podrà 
establir una planificació viable amb què poder dinamitzar 
i vertebrar l’oferta turística per a encaixar i crear sinergies 
tots junts en una mateixa direcció. Tot açò permetrà pro-
mocionar el nostre poble junt amb el nostre entorn mo-
numental, paisatgístic i natural, i així aconseguirem que 
Bocairent es convertisca en un destí turístic de qualitat.

El principal objectiu de l’Associació és aconseguir que els 
visitants vinguen a Bocairent i desitgen repetir l’experièn-
cia, per això els portem a descobrir la nostra gastronomia, 

patrimoni cultural, rutes, cellers, naturalesa... I per des-
comptat, fer-los sentir com a casa.

Encara queda molt de camí per recórrer, moltes iniciatives 
per emprendre i molt Bocairent per descobrir.

assOCiaCiÓ d’hOStALerIA I 
tUrISme de BOCairenT (aHTB)
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assOCiaCiÓ de JUBILAtS I 
PeNSIONISteS sanT BLai

Un any més, ens arriba la invitació del llibre de festes de 
Moros i Cristians de Sant Blai per a publicar un article 
sobre les activitats que realitzem en la nostra associació 
i gustosament passem a detallar-les.

En abril, hi va haver un canvi de Junta, que es posa a dis-
posició de tots els pensionistes de Bocairent. A tots els 
afiliats els animem a participar més en les activitats que 
es realitzen al centre i, als que no ho estan, els convidem 
a passar per l’associació, on els explicarem les avantat-
ges tant individuals com col·lectius que tenim.

Sobre les activitats que realitzem, com no podia ser d’una 
altra manera, totes van adreçades a mantindre d’una ma-
nera saludable el to físic i mental de les persones majors, 
amb la gimnàstica, exercicis de memòria, ball, jocs de 
cartes, billar, dòmino i altres semblants.

Organitzem berenars-sopars per a fomentar la convivèn-
cia entre la gent gran, conéixer-nos tots un poc millor i 
poder ampliar el cercle de les nostres amistats.

Aquest any hem organitzat un sopar de comiat i agraï-
ment a Carmen López Gómez, pels seus huit anys de re-
gidora de Benestar Social i desinteressada tasca a favor 
de la nostra associació. Va ser tot un èxit de participació 
i bon ambient.

Tots els anys organitzem alguns viatges tant culturals 
com lúdics, amb preus a l’abast de totes les butxaques.

Del 19 al 25 d’octubre celebràrem la nostra Setmana So-
ciocultural amb les següents activitats: dilluns, xarrada 
educativa; dimarts, viatge cultural; dimecres, marató de 
gimnàstica; dijous, visita a un museu; divendres, Festi-
val de Teatre, i vam acabar el dia amb un sopar de ger-
manor i posterior entrega de trofeus als guanyadors de 
les distintes competicions celebrades; dissabte, descans; 
diumenge, missa per als difunts i dinar amb homenatges 
als nostres majors, que enguany han recaigut en Maria 
Ferre Micó, Vicente Colomer Boronat i Jaime Molina Juan.

Tenim una companyia de teatre i una rondalla que par-
ticipen tots els anys en la nostra Setmana Cultural i que 
han actuat en alguns pobles de la comarca. Des d’aques-
tes línies volem felicitar-los i animar-los a continuar, per-
què aquests grups són els que donen categoria a les as-
sociacions que tenen la sort de comptar amb ells.

I per a acabar, preguem al nostre patró Sant Blai que en 
aquests dies ens guie pel camí de la moderació i li dema-
nem que en la primera analítica que ens fem després de 
festes els indicadors de la nostra salut no estiguen massa 
descompensats. Tot açò, sense deixar de costat la saviesa 
popular del nostre refranyer quan diu «al santo rogando 
y con el mazo dando».
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La Asociación Amas de Casa Tyrius Bocairent es una aso-
ciación cultural, dinámica y amena. Empezamos curso en 
septiembre, una vez realizada la asamblea en la que se 
informa a todas las asociadas del estado de cuentas, gas-
tos, ingresos, de las colaboraciones realizadas por la aso-
ciación durante el curso anterior y de las clases que se 
impartiran durante el próximo curso. 

Las clases son impartidas para las personas asociadas, 
pudiendo asociarse cualquier persona mayor de edad que 
lo desee. Se imparten cursos de manualidades (ganchillo, 
bolillos, pintura en tela y al óleo, cadeneta, patchwork….) 
clases de informática, pilates, gimnasia, cultura general y 
natación en la piscina cubierta de Ontinyent. 

Durante el curso se imparten talleres y charlas. Una de 
las charlas de este curso, «Nutrición y Salud», fue impar-
tida por la nutricionista bocairentina Raquel Sanz Molina.
También tuvimos la presentación del libro Caça i Bolets en 
la Asociación. En la semana navideña y la Setmana Cultu-
ral, organizamos caminatas al mas de l’Alboret y a la Mitja 
Llegua, talleres, charlas, rifas, sorteos entre las socias y 
visitas turísticas por la localidad y alrededores. Este año 
fuimos a visitar el belén de Llosa de Ranes y el de Xàtiva. 
Finalizamos el curso con la exposición de los trabajos rea-
lizados, una misa por todas las socias difuntas y una cena 
con baile. 

Son numerosas las actividades y colaboraciones de la aso-
ciación, participamos en todas las celebraciones que re-

quieren nuestra presencia, en algunas aportamos material 
y colaboramos organizando el evento, como en el Panellet 
de la Parroquia, Cena del Hambre, Encuentro Sor Piedad 
de la Cruz, cena fin de curso de la Parroquia… en otras 
colaboraciones como la Mostra d’Artesania i Tradicions, 
Santa Rita, Carrera Solidària y Chocolatada Solidaria cola-
boramos preparando buñuelos y chocolate, y lo recaudado 
va destinado a entidades de la localidad como AFAB, Ca-
ritas, Centro Ocupacional y otras cercanas como el Centro 
de Acogida de San Francisco de Asís en Gandía, la Casa 
Cuna de Valencia y Cruz Roja de Banyeres. 

También colaboramos vendiendo lotería de la Cruz Roja 
para el sorteo de Navidad, el sorteo del Oro y recogiendo 
donativos el día de Todos los Santos. El año pasado, el día 
de la Inmaculada, patrona de la Cruz Roja, organizamos en 
nuestra localidad, en el maset de Els Suavos, el almuerzo 
que ofrece la Cruz Roja de Banyeres para los socios y co-
laboradores de Bocairent, Beneixama y Banyeres. Después 
del almuerzo, fuimos a la misa de la patrona y realizamos 
una ruta turística por el Museo Antonio Ferri y el MOCB 
(Museu d’Oficis i Costums de Bocairent). 

Durante el curso, también realizamos viajes culturales y de 
ocio, y participamos en los encuentros Tyrius de la provin-
cia de Valencia y la Vall d’Albaida.

Bones festes i vítol al patró Sant Blai!

assOCiaCiÓ AmeS de 
CASA TyriUs BOCairenT
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grUp de TeaTre L’ArCà

El teatre no pot desaparéixer perquè és l’únic art on la 
humanitat s’enfronta a si mateixa. 

Arthur Miller

Com que l’any passat no vam escriure article al programa, 
hem d’anar fins a gener de 2014 per a deixar constància 
de tot allò que hem fet. Aquell mes, en l’acte de l’Ho-
menatge als Capitans, vam representar el sainet fester 
Les festes del feisbuk, obra de Xavi Pascual i Vicent Ferre, 
amb la novetat que la representació es feia per primera 
vegada al pavelló d’esports. Encara que per a nosaltres 
va suposar (i suposa) algunes dificultats representar el 
sainet al pavelló, sembla que la posada en escena va ser 
del gust del nombrós públic assistent.

Passades les festes, ben prompte ens vam posar de nou en 
marxa amb un projecte més ambiciós: la representació de 
Diàlegs de carmelites, de Georges Bernanos, realitzada a ini-
ciativa del rector Ángel Olivares. Un projecte ambiciós pel 
nombre de gent necessària per a actuar (molts van debutar 
amb aquesta obra), per la realització de gran part del ves-
tuari (tasca feta de manera brillant pel grup de costureres) 
i també per la complexitat dels nombrosos canvis d’escena 
(vam optar per reduir l’ambientació escènica al mínim sense 
que per això l’espectador deixara d’estar ben situat en cada 
moment). Tots aquests detalls van fer que l’obra suposara 
un repte per a la companyia. A mesura que van anar avan-
çant els assajos, l’ambient que es va crear va anar tornant-
se especial, màgic. Eixa atmosfera favorable es veia reflec-
tida en detalls com els «piques» entre la penya el Taburet 
i la de la Reixa, xicotetes pinzellades que ajudaven que, a 
poc a poc, tots els participants en l’obra la sentírem cada 
vegada més nostra. A més, vam anar recopilant informació 
històrica sobre les carmelites de Compiègne i el seu trà-
gic final, informació que compartíem al grup de whatsapp 
i que va ser un al·licient més per a posar-se en el paper. En 
definitiva, la il·lusió que vam posar en aquesta obra es va 
veure reflectida en l’èxit absolut que vam tindre diumenge 
de rams gràcies a la magnífica acollida del públic, que ens 

va permetre penjar el cartell de «no hi ha entrades». Un èxit 
que ens va obligar a repetir la representació divendres sant.

A finals de setembre de 2014 vam fer la presentació de la 
Gala de l’esport, cosa que suposava un canvi de registre 
total. Per a la presentació, vam optar per realitzar una 
sèrie d’esquetxos relacionats amb l’esport fent una mo-
desta imitació del que, en el seu dia, van fer els mestres 
del grup Tricicle. Encetàvem l’any 2015 de nou amb la 
representació del sainet fester, en aquest cas una obra 
titulada Una carrossa per al tio, de Ricardo Reig Molina. 

I com l’any anterior, en passar festes, de seguida ens posà-
rem mans a l’obra perquè altra vegada tocava representar 
el Pas de l’Hort. Una representació d’aquesta envergadura 
no és fàcil de tirar endavant i sembla que va molt més 
enllà de les possibilitats del grup de teatre, però és molta 
la gent que aporta un granet d’arena per a fer-ho possible. 
No són soles els actors que pugen a escena, és molta més 
la gent que darrere dels escenaris o els dies previs i pos-
teriors a la representació fan molta feina perquè tot puga 
eixir el millor possible. En aquesta edició, vam tindre una 
novetat: les dos escenes que es fan el diumenge de rams 
van canviar la ubicació i la representació es va traslladar 
a la placeta de sant Vicent, un lloc més adient tant per a 
l’ambientació com per a l’atenció del públic assistent. La 
calorosa acollida del públic, que va omplir la plaça de bous 
el divendres 3 d’abril, va ser el premi a tot l’esforç realitzat.

A finals d’eixe mes d’abril, i dins dels actes en commemo-
ració del 500 aniversari del naixement de santa Teresa 
de Jesús, vam participar en un recital de poesia que es 
va celebrar a l’església parroquial. El 27 de juny, dins del 
festival de balls de saló realitzat a benefici de l’AFAB, 
vam realitzar la representació de la comèdia ballada Un 
ball per a la boda, de Ricardo Reig, en què intercalàvem la 
representació amb diferents números de ball.

Bones festes i vítol al patró Sant Blai!!


