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6 de desembre

Els Bodí, 75 anys al servei de 
Santa Bàrbara

L’afluència massiva de persones per commemorar la fes-
ta de Santa Bàrbara a la seua ermita va servir enguany 
per a celebrar també els 75 anys de la família Bodí com 
a encarregats de l’ermita. Pepa Bodí va exercir el càrrec 
de majorala, representant així a la tercera generació de 
la família.

18 de desembre

Visita del grup de teatre de la 
presó de Villena

El Teatre Avenida va ser el lloc elegit per a la trobada 
entre alumnes de l’IES Bocairent i membres del grup de 
teatre del centre penitenciari de Villena. Els interns de 
la presó van conscienciar l’alumnat de l’institut sobre els 
riscos inherents al consum de drogues. Sens dubte, una 
trobada positiva per ambdues parts.

16 de desembre

Visita del Conseller d’Economia

Rafa Climent, Conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball va visitar Bocairent per co-
nèixer de primera mà les inquietuds dels sectors tèxtil i 
metal·lúrgic local. La visita va incloure el desplaçament 
a tres indústries de la localitat.

26 de desembre

Presentació de “Mariola. Serra 
de llibertat”

El Teatre Avenida es va omplir de gom a gom per a la 
presentació de la pel·lícula documental “Mariola. Serra 
de Llibertat”, realitzat per Documentart. A la presenta-
ció van acudir els seus autors, la bocairentina Matilde 
Alcaraz i l’alcoià Santi Hernández. El seu treball posa en 
valor la nostra serra i tot allò que l’envolta.

Textos: Jairo Vañó Reig 
Fotografies: Jairo Vañó Reig i José Mª. Beneyto
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20 de febrer

25 aniversari de la Biblioteca 
Municipal

Amb un senzill acte celebrat a les dependències de la 
biblioteca es va donar a conèixer tot un seguit d’actes 
que conformaven la programació feta per commemorar 
el 25 aniversari de la biblioteca, amb actes encaminats a 
posar en valor la paraula escrita. A més es va presentar 
el nou logotip de la biblioteca, obra de Xavier Puertes.

12 de març

Homenatge a Vicent Carbonell

Vicent Carbonell, pioner del guiatge turístic al nostre 
poble, va rebre un homenatge per part de l’Ajuntament 
després dels seus 35 anys de vocació altruista. Més d’un 
centenar de persones entre representants municipals, 
familiars i amics van acompanyar Vicent en tan merescut 
reconeixement.

27 de febrer

Homenatge a Mari Carmen 
Maldonado

Creadora del primer jardí d’infància de Bocairent, Mari 
Carmen Maldonado va rebre un sentit homenatge en re-
coneixement dels seus 42 anys de trajectòria al món de 
l’educació dels més menuts. Acompanyada de familiars 
i amics, l’Ajuntament també la va recolzar en aquest dia 
tan especial per a ella.

12 de març

Baixada del Sant Crist

Després de 63 anys, la imatge del Sant Crist que es ve-
nera a l’ermita va ser baixada al poble amb motiu de 
la celebració del jubileu de la misericòrdia. La massiva 
afluència de persones en aquest acte es va repetir en els 
altres en que va participar la imatge: viacrucis de dijous 
sant, processó de divendres sant, visita al cementiri i fi-
nalment el retorn a l’ermita, que va fer-se el dissabte 2 
d’abril. 

Textos: Jairo Vañó Reig 
Fotografies: Jairo Vañó Reig i José Mª. Beneyto
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2 d’abril

Abril, el mes de les paraules

Durant el mes d’abril es van celebrar tota una sèrie d’ac-
tes relacionats amb les lletres, entre d’altres xarrades i 
presentacions de llibres, contacontes per als més me-
nuts, concerts de poesia, una mostra de pintura, tallers 
infantils, el concurs de cal·ligrames i, com no, la fira del 
llibre.

16 d’abril

Ascens del CB Patronato a  
1a Nacional

El dissabte 16 d’abril l’esport del nostre poble va abas-
tar una fita històrica amb l’ascens a Primera Nacional 
de l’equip sènior femení del CB Patronato després d’una 
magnífica temporada, culminada amb la victòria per 62-
61 davant del CBF Cabo Mar.

31 de març

El Lleo Ibèric a Bocairent

Després de 120 anys el Lleó Ibèric va tornar a terres 
bocairentines i al seu voltant es van organitzar tot un 
seguit d’actes per apropar-nos a aquesta escultura del 
segle IV a.C., com per exemple una excursió a la Lloma 
de Galbis, el lloc on va ser trobada. A més, es van re-
alitzar una sèrie de millores en el Museu Arqueològic, 
millores que han contribuït a incrementar l’afluència de 
visitants al museu.

13 de març

Mª Carmen Baldó, campiona 
d’Espanya de Cross

La integrant del club Playas de Castellón es va convertir 
en campiona d’Espanya de cross en la categoria de vete-
ranes f35, en el campionat celebrat a la localitat arago-
nesa de Calatayud. A més, el Playas va obtenir el tercer 
lloc per equips a la prova de 1.500 metres en categoria 
f35, on també va córrer la seua germana Rosa.
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6 de maig

L’òpera dels alumnes de l’IES 
Bocairent

“Una família amb problemes” és el títol de l’òpera que 
van posar en escena els alumnes de l’institut en un pro-
jecte emmarcat dins de LOVA (l’òpera un vehicle d’apre-
nentatge). Els alumnes, dirigits pel mestre de música, 
es van encarregar de tots i cadascun dels aspectes que 
envolten la creació d’una obra d’estes característiques, 
obtenint un gran èxit de públic al Teatre Avenida.

30 d’abril

Primera obra del grup de teatre 
Kisca Comisca

Amb un gran èxit de públic va fer la seua primera re-
presentació teatral el grup Kisca Comisca, format per 
alumnes de l’IES Bocairent. L’obra elegida fou “Un círcu-
lo de tiza para Amanda”, escrita i dirigida pel mestre del 
centre Enrique Giménez. L’obra seria representada pos-
teriorment a poblacions com València, Alfafara i Oriola.

12 de juny

Joan Albert Silvestre Cerdà,  
àrbitre de 3a Divisió

Gràcies a les seues bones actuacions al llarg de la tem-
porada, el bocairentí Joan Albert Silvestre va aconseguir 
l’ascens a la categoria nacional de 3a Divisió com a àrbi-
tre de futbol, després de quedar en segona posició d’un 
total de 109 àrbitres a la categoria de Regional Prefe-
rent i de superar les proves d’ascens de categoria.

1 de maig

CD recopilatori de l’obra d’Ángel 
Bernat

Sota el títol “El Nostre Homenatge”, va ser presentat a 
la sala Joan de Joanes el cd amb que la família Bernat 
Sempere ha volgut recordar la prolífica trajectòria musi-
cal d’Ángel Bernat, autor entre d’altres peces, de l’Himne 
a Bocairent.
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1 de juliol

Presentació del col·lectiu LGTBI 
MARIola

L’acte va tindre lloc al Bar de la Joventut, i en ell els res-
ponsables del col·lectiu van explicar les principals línies 
d’actuació i les noves campanyes a desenvolupar. A més, 
l’edifici de l’Ajuntament i la Casa de la Joventut van lluir 
per primera vegada la bandera reivindicativa de l’arc de 
Sant Martí.

18 de juny

Millores a la piscina municipal

La millora dels vestidors així com el fet de comptar amb 
un nou sistema d’accés per a persones de mobilitat redu-
ïda van ser les dos grans novetats per a l’estiu de 2016 
en la piscina municipal, que va seguir mantenint els seus 
cursets per a totes les edats, així com el servei de bibli-
opiscina.

13 de març

Teresa Albiol, cinquena al 
campionat europeu de Malta

La nadadora bocairentina Teresa Albiol, del CN Onti-
nyent, va representar a Espanya en la Mediterranean 
Cup celebrada a Gzira (Malta), obtenint la cinquena po-
sició als 400 metres estils, contribuint així a la segona 
plaça en la classificació final per equips obtinguda per 
Espanya, només superada per Itàlia. 

18 de juny

I Jornades Feministes de les 
Comarques Centrals

Sota el títol “Sororitat, Empoderament i Treball en Xar-
xa”, i organitzades per l’associació Més que Dones, les 
jornades van incloure l’exposició “Camí cap a la igual-
tat”, xarrades, tallers i els “Monòlegs de la Vagina”. 
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11-14 de juliol

Jana Beneyto, al ‘Festival Beats 
of Cochlea’ de Varsòvia 

La bocairentina Jana Beneyto va ser una de les 32 par-
ticipants de tot el món present al II Festival Internacio-
nal de Música per a Xiquets, Adolescents i Adults amb 
Trastorns Auditius “Slimakowe Rytmy 2”. Jana va ser la 
primera de les participants a actuar, i encara que no va 
passar a la gala final, reconeix que l’experiència va ser 
molt enriquidora.

24 de juliol

Concert benèfic per la lluita 
contra la leucèmia

La plaça de bous va acollir un concert benèfic d’òpera i 
sarsuela a favor d’ASLEUVAL, i que va comptar amb les 
veus de la soprano Mari Carmen Fortea i del tenor Javier 
Palacios, acompanyats de Javier Mingarro amb el violí i 
José Madrid amb el piano. El nombrós públic va poder 
gaudir de peces d’òpera, sarsuela, cançons napolitanes i 
cançons espanyoles.

23-24 de juliol

Lurdes Palao, guanyadora del 
Gran Trail Aneto-Posets

Després de 108 quilòmetres de carrera per la Vall de Be-
nasque, als Pirineus aragonesos, Lurdes Palao Belda es 
va proclamar campiona de la categoria absoluta feme-
nina del Gran Trail Aneto-Posets amb un temps de 30 
hores i 46 minuts, sent la primera vegada que Lurdes 
participava a una prova amb més de 100 quilòmetres de 
recorregut.

29 de juliol

Incendi forestal al Mas de Càpito

Un total de 10 hectàrees cremades va ser el balanç final 
de l’incendi declarat a la Serra de Mariola el divendres 
29 de juliol. La ràpida resposta dels mitjans d’extinció 
va fer que a primera hora de la vesprada l’incendi, que 
va afectar la zona del Mas de Càpito, quedara extingit.
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4 de setembre

II Quedada de Dones Bicicles

Un total de 80 dones van participar a la segona queda-
da organitzada per Dones Bicicles en la que és l’única 
trobada cicloturista estatal per a dones.  Aquesta marxa 
no competitiva impulsada per Mª José Silvestre, i que 
pretén donar visibilitat a l’esport femení, va recórrer un 
total de 103 quilòmetres per poblacions del sud de Va-
lència i del nord d’Alacant.

16 d’agost

Les Salesianes abandonen la 
Residència

Després de quasi 50 anys, la congregació de les Germa-
nes Salesianes del Sagrat Cor de Jesús van abandonar 
la gestió del centre per falta de personal, i molt al seu 
pesar deixaven el poble natal de la seua fundadora, Sor 
Pietat de la Creu. El 12 d’agost l’Ajuntament els va retre 
un senzill però emotiu acte de comiat.

8 de setembre

El CEIP Lluís Vives estrena 
l’Ecoaula

El curs escolar 2016-17 el CEIP Lluís Vives va presentar 
la important novetat d’una Ecoaula instal·lada als seus 
patis. L’obra va estar impulsada per l’AMPA i sufragada 
per l’Ajuntament, i es tracta d’una pèrgola de fusta de 25 
m2 que ajudarà als més menuts a estar més en contacte 
amb la natura i a reforçar els seus estímuls sensorials.

30-31 de juliol

Mª José Silvestre, Campiona 
d’Espanya M-50 a les 24 hores 
de Xest
La ciclista Mª José Silvestre es va proclamar campiona 
d’Espanya de la categoria de més de 50 anys a les 24 ho-
res celebrades al circuit de Xest, aconseguint un recor-
regut total de 468’58 quilòmetres. També van participar 
els dos germans Sergi i Llorenç Beneyto a la modalitat 
de parelles, finalitzant en sisena posició amb un total de 
740’92 quilòmetres recorreguts, sent la parella més jove 
de participants.
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1 d’octubre

Mª Carmen Baldó, guanyadora 
absoluta a la Gala de l’Esport

La corredora Mª Carmen Baldó Vicedo va ser elegida la 
millor esportista local de 2016 en quedar per davant de 
les altres dos candidates, Mª José Silvestre i Lurdes Pa-
lao. Mª Carmen va guanyar el campionat d’Espanya de 
cross a la categoria f35. El premi per a la dedicació es-
portiva va ser per a Ladislao Cabanes Tolosa.

7 d’octubre

Mariola Verda i Juan Calatayud 
reben els Premis 9 d’Octubre

El músic i compositor Juan Calatayud Castelló a títol indi-
vidual i ACIF Mariola Verda en la categoria col·lectiva van 
ser els guardonats amb els Premis 9 d’Octubre. A més, l’ac-
te va servir per lliurar els guardons als millors expedients 
acadèmics del curs passat a Ainhoa Beneyto Castillo, Alba 
Sempere Pascual, Irene Vañó Beneyto, Iris Rodríguez Juan i 
Carmina Tortosa Cerdá.

21 de setembre

Renovada la coberta del Teatre 
Avenida

L’actuació va afectar els 455 m2 de la coberta del teatre i 
permet així evitar filtracions d’aigua i millorar la climatit-
zació del recinte. Aquesta no va ser l’única millora, ja que 
també es van modernitzar les condicions de l’escenari amb 
el penjat d’altaveus en les parets laterals i la instal·lació d’un 
pont de llums frontals per millorar la il·luminació. Aquesta 
intervenció ha suposat la sisena fase de millora del recinte.

10 de setembre

Eugeni Alemany tanca la 
programació d’estiu

El monòleg de l’humorista Eugeni Alemany, que va con-
gregar més de 400 persones al Parc dels Vilars, va ser 
el colofó a les activitats culturals programades durant 
l’estiu, que van incloure concerts de música els diven-
dres de juliol, sessions de ball, tallers, cinema d’estiu, 
una marató de fotografia jove o la celebració del Beki-
rent Rap.
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L’ORATGE
Gràfiques, textos i fotografies

Blai Vanyó Vicedo
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TEMPERATURES MITJANES: ANYS 1991-2015 - ANYS 1960-1990. VALORACIÓ FINAL

Per a realitzar aquest estudi meteorològic he utilitzat les següents dades meteorològiques: el període des de l’any 1991 fins 
al 2015 i la mitjana de les temperatures mitges del període 1960-90. En cada any està la mitjana que correspon a cada mes i és el 
resultat de la mitjana de les mínimes i les màximes. En la columna de color groc estan les mitjanes dels últims 25 anys corresponents 
a cada mes i en la verda la mitjana del període 1960-90. A les dos últimes columnes està la variació de temperatura que ha hagut 
al període 1991-2015. 
La temperatura mitjana ha baixat amb relació als anys 1960-90 als mesos de gener (0,6º), febrer (1º), setembre (0,3º), novembre 
(0,7º) i desembre (0,6º) i ha pujat als mesos de març (0,2º), abril (0,7º), maig (1,1º), juny (1,6º), juliol (1,2º), agost (1,3º) i octubre (0,6º).

PRECIPITACIONS: ANYS 1991-2015 - ANYS 1960-1990. VALORACIÓ FINAL

Per a realitzar l’estudi de la pluja caiguda als últims 25 anys he utilitzat les següents dades meteorològiques: el període 
des de l’any 1991 fins al 2015 i la mitjana mensual de la pluja al període 1960-90. En cada any està la pluja que correspon a cada 
mes. En la columna de color verd “Mitjana 1991-2015” estan les mitjanes finals dels 25 anys corresponents a cada mes i al seu 
costat la columna “Mitjana 1960-90”. A les dos últimes columnes està la variació de la pluja que ha caigut al període 1991-2015 
i serà positiva si ha plogut més i si és menys será negativa.
La pluja mitjana dels últims 25 anys de cada mes ha pujat amb relació als anys 1960-90, als mesos de gener (8,3 litres), febrer 
(122,8 litres), març (4,9 litres), abril (15,86 litres), maig (5,26 litres), agost (5,86 litres), setembre (13,28 litres) i novembre (3,75 
litres) i ha baixat als mesos de juny (10,66 litres), juliol (4,48 litres), octubre (23,42 litres) i desembre (1,27 litres).
La valoració final és que la mitjana mensual dels últims 25 anys ha pujat en 40,2 litres en relació al període 1960-90. Per mesos 
cal remarcar que el mes de juliol és el més sec amb 8 anys de 25 sense caure ni gota. La mitjana de pluja dels últims 25 anys és 
de 656,1 litres i la del període 1960-90 és de 615,9 litres. Dels últims 25 anys, 10 estan per davall de la mitjana i els més secs: 
1994, 1998, 2000, 2005, i 2014 que están per davall de 400 litres. Per damunt de la mitjana: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 i 2012.
Si observeu la pluja caiguda en cada mes voreu que hi ha molta diferència en cada mes al llarg del 25 anys, això és degut al tipus 
de clima que tenim, que és mediterrani amb pluges molt irregulars. De moment el canvi climàtic en la pluja no ha variat molt.





Cumulus ondulatus Cirrus fibratus

Cúmulo-nimbusIridiscència solar

Mammatus Superlluna

Alt-cúmulsNúvols lenticulars
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INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
1) POBLACIÓ:
Nombre d’habitants a 01/01/2016: 4.485
 2.211 dones i 2.274 homes
Naixements exercici 2015: 35
Matrimonis eclesiàstics exercici 2015: 4
Matrimonis alcalde exercici 2015:  12
Matrimonis Jutjat exercici 2015:  6
Defuncions exercici 2015: 47

2) RÈGIM DE SESSIONS 2016:
Plens:  7

- ordinaris: 6 
- extraordinaris: 1

Juntes de Govern Local:  17
Comissions preparatòries Ple:  7
Documents registrats 2015:  4.248 Entrades / 2.883 Eixides

3) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES:
Naus sense ús específic 1
Vivendes de nova planta 0
Rehabilitacions 8
Millores i reparacions 61
Línies Iberdrola, Telefònica, gas i aigua 8
Palissades 5
Condicionament i pintura façanes 9
Canvi cobertes 24
Enderrocaments 4
Condicionament locals 0
Basses, piscines 4
Urbanització 0
Legalitzacions 2
Coberts 0

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES 1.502.333,10 €

IMPOSTOS INDIRECTES 45.006,60 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS 262.736,80 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 814.576,28 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 35.220,48 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 10,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 40.000,00 €

ACTIUS FINANCERS --- €

PASSIUS FINANCERS --- €

TOTAL 2.699.883,26 €
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PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA DE LA DESPESA:

DENOMINACIÓ TOTAL

Deute Públic 152.189,00 €

Seguretat i Ordre Públic 235.151,80 €

Ordenació del Trànsit i de l’Estacionament 6.733,50 €

Protecció Civil 1.420,00 €

Urbanisme: Planejament, Gestió,  
Execució i Disciplina Urbana 109.840,00 €

Conservació i Rehabilitació de l’Edificació 100,00 €

Pavimentació de Vies Públiques 56.212,66 €

Abastiment Domiciliari d’Aigua 2.620,00 €

Recollida de Residus 116.000,00 €

Enllumenat Públic 125.050,00 €

Administració General del Medi Ambient 7.500,00 €

Parcs i Jardins 46.260,00 €

Assistència Social Primària 154.360,28 €

Foment de l’Ocupació 11.400,00 €

Protecció de la Salubritat Pública 6.624,00 €

Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut 500,00 €

Funcionament de Centres d’Ensenyament  
Preescolar i Primària 318.536,91 €

Serveis complementaris d’Educació 37.843,40 €

Biblioteques Públiques 33.967,70 €

Arxius 8.047,00 €

Equipaments Culturals i Museus 25.980,50 €

Promoció Cultural 142.468,84 €

Instal·lacions d’Ocupació del Temps Lliure 44.201,07 €

Festes Populars i Festejos 104.776,95 €

Promoció i Foment de l’Esport 55.585,16 €

Instal·lacions Esportives 68.619,35 €

Fires 10.000,00 €

Mercats, Abastiments i Llotges 18.101,12 €

Informació i Promoció Turística 46.465,81 €

Desenvolupament Empresarial 30.977,55 €

Camins Veïnals 3.858,00 €

Societat de la Informació 5.600,00 €

Òrgans de Govern 72.226,40 €

Administració General 385.911,14 €

Participació Ciutadana 13.000,00 €

Imprevists i Funcions No Classificades 9.855,25 €

Gestió del Sistema Tributari 78.609,00 €

Transferències a Altres Entitats Locals 26.808,15 €

TOTAL 2.642.014,99 €
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Des del Consell de la Generalitat, a través de la Vicepre-
sidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’ha 
apostat clarament per la municipalització en la prestació 
dels Serveis Socials. Amb este horitzó el Consell ha aprovat 
el Decret Llei en què els municipis de la Comunitat Valenci-
ana, podran continuar prestant les competències relatives, 
entre altres, als SERVEIS SOCIALS 

Des dels Serveis Socials Municipals, es continua lluitant per 
la igualtat d’oportunitats de totes les persones de Bocairent 
i pel reconeixement dels drets humans, amb una atenció po-
livalent dirigida a tota la població de Bocairent, amb la fina-
litat de millorar la convivència, la participació i la integració 
comunitària. Així, es fan més accessibles els recursos socials 
a tota la població i s’aconsegueix més benestar social, amb 
foment de l’associacionisme i la participació ciutadana.

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

Amb esta finalitat portem a termini els diferents programes 
comunitaris:

PROGRAMA D’INFORMACIÓ  
ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
Tramitacions realitzades de gener a setembre de 2016:

RECURSOS TERCERA EDAT I PENSIONISTES 

•	Targetes	culturals	de	tercera	edat:	14.	Mitjançant	acord	de	
la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conse-
lleria de Cultura, s’acorda la inclusió de la Targeta Cultural 
de la T.E. en la Targeta del Major.

•	Sol·licituds	Programa	Social	de	l’IMSERSO:	30

•	Sol·licituds	Programa	Vacances	Socials	de	 la	Generalitat	
Valenciana: 44

•	Programa	Termalisme	Social:	7
•	Targeta	del	Major	:	6
•	Abonament	social	telefònic	i	reclamacions:	11
•	Reclamacions	al	Servei	Territorial	de	Comerç	i	Consum	:	5
•	Persones	beneficiàries	de	Teleassistència:	16	tramitacions.	

A Bocairent es beneficien d’este recurs un total de 52 be-
neficiaris/beneficiàries. Cal posar en valor la importància 
del sistema, ja que funciona els 365 dies de l’any i les 24 
hores, i es pot fins i tot salvar una vida.

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

•	Persones	beneficiàries	del	Programa	“MENJAR	A	CASA”:	11
•	Sol·licituds	del	Programa:	“No	estigues	sol	a	Nadal”	per	a	

persones majors que es troben soles. L’any passat van gau-
dir 6 veïns de Bocairent d’este programa totalment gratuït.

•	Sol·licituds	 de	 Bo-Respir	 (ajuda	 destinada	 a	 finançar	 es-
tàncies de caràcter temporal en residències de T.E.)

•	Sol·licitud	per	a	la	compensació	de	despeses	farmacèuti-
ques (procediment per a pensionistes)

•	Prestacions	 Econòmiques	 Individuals	 per	 a	 les	 persones	
majors. Ajudes tècniques i productes de suport, ajudes 
destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en 
l’interior de la casa, ajudes de transport per a l’assistència 
a tractaments i centres assistencials.

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

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

Sol·licitud de PENSIONS NO CONTRIBUTIVES.
•	per	Jubilació:	4	
•	per	Invalidesa:	1
•	Comunicació	baixes	de	pensionistes	no	contributives:	1
•	Comunicació	modificació	dades	quantia	per	variació	situa-

ció familiar: 1
•	Ajuda	per	a	persones	que	viuen	de	lloguer	i	són	pensionis-

tes de no contributives: 1

•	Tramitacions diverses en l’I.N.S.S.: comunicació de baixes de 
pensionistes, pensions de viduïtats, auxilis per defunció, 
complements per mínims, targeta europea sanitària, de-
claracions d’ingressos, certificats negatius de pensionis-
tes, sol·licitud de prestacions devengades i no rebudes, 
manteniment pensió viduïtat per càrregues familiars, sol-
licituds SOVI per jubilació i invalidesa, declaració de man-
teniment de la Prestació en Favors de Familiars, declaració 
anual d’ingressos de la Prestació Familiar per fill a càrrec.

•	Gestions	diverses	en	“habilitación	en	clases	pasivas”.

Regidoria de 
SERVEIS SOCIALS
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RECURSOS EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA: 

•	Sol·licituds	i	renovació	Títols	de	Família	Nombrosa:	14	
•	 Sol·licituds	de	Títol	de	Família	Monoparental:	5
•	 Informes	socials	per	a	completar	sol·licituds	d’Acolliment	

Familiar i ajudes econòmiques per acolliment familiar
•	 Informes	socials	sol·licitats	per	la	Secció	del	Menor	de	la	

Conselleria de Benestar Social
•	Prestacions	Familiars	per	fills	a	càrrec:	7
•	Sol·licituds	de	certificats	negatius	del	I.R.P.F.:	15
•	 Informació	 sobre	 deducció	 per	 a	 famílies	 nombroses	 en	

l’Agència Tributària
•	Gestions	a	l’IVVSA:

- Sol·licituds vivenda pública i per a discapacitats: 2

•	Tresoreria,	informes	de	vida	laboral	:	5
•	Seguiment	sociofamiliar	de	menors:	7
•	Renda	Garantida	de	Ciutadania:	14	persones/famílies	be-

neficiàries entre sol·licituds estimades per primera vegada 
i renovacions.

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

des de Serveis Socials per tal de poder ser beneficiari de 
subvencions del SERVEF : 29

•	Tramitació	 de	 la	 prestació	 dels	 Serveis	 d’Assessorament	
Jurídic de mediació-intermediació i negociació sobre prés-
tecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual, del Con-
veni subscrit per la Diputació i el Col·legi d’Advocats: 2

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

•	Sol·licituds	i	renovacions	de	Bono	Social-Iberdrola:	5
•	S’ha	 col·laborat	 mensualment	 en	 el	 repartiment	 d’ali-

ments de la Creu Roja de Banyeres, amb una mitjana de 
49 beneficiaris, i també s’ha coordinat amb el repartiment 
d’aliments de primera necessitat que du a terme Cáritas de 
Bocairent. 

ESTRANGERIA:
•	Tramitació	de	targetes	d’Assistència	Sanitària	per	a	perso-

nes estrangeres i renovacions.
•	Sol·licituds	autorització	residència	temporal	i	permanent.
•	 Informe	social	d’arrelament	social	per	a	l’obtenció	del	per-

mís de treball i residència.
•	 Informes	de	vivenda	a	efectes	de	reagrupació	familiar.
•	Certificats	de	no	tindre	cobertura	sanitària	en	el	país	d’ori-

gen.
•	Sol·licituds	d’antecedents	penals.

ÀREA DE LA DONA:
•	Sol·licituds	 per	 a	 derivar	 al	 Servei	 d’Orientació	 Jurídica	

gratuïta: 5
•	Tramitacions	 de	 Teleassistència	Mòbil	 per	 a	 dones	 vícti-

mes de violència domèstica.
•	Sol·licitud	de	Renda	Activa	d’Inserció	per	a	víctimes	de	vi-

olència de gènere i certificat acreditació violència de gè-
nere.

MINUSVALIDESES FÍSIQUES, PSÍQUIQUES I SENSORIALS 
•	Sol·licituds	i	revisions	de	Reconeixements	de	minusvalide-

ses: 35
•	Sol·licituds	informe	mobilitat	reduïda:	8

•	Targetes	d’aparcament	per	a	persones	amb	mobilitat	redu-
ïda: s’han beneficiat 46 persones a Bocairent.

•	Pensions	no	Contributives	per	Invalidesa:	5
•	TREVOL,	sol·licitud	d’admissió	al	projecte,	informes	socials	

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

pitalaris i reemborsament de material ortoprotèsic, i tam-
bé per al pagament del fluid elèctric del concentrador, en 
persones que són usuàries d’oxigen: 14

•	Sol·licitud	 ingrés	 en	 centres	 residencials	 per	 a	 persones	
amb discapacitat i seguiments (CRIS).

•	Sol·licituds	CEEM	(Centro	Especial	Enfermo	Mental):	2	
•	Prestacions	 Econòmiques	 Individuals	 per	 a	 les	 persones	

amb discapacitat. Ajudes tècniques i productes de suport, 
ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòni-
ques en l’interior de la vivenda, ajudes de transport per a 
l’assistència a tractaments i centres assistencials: 4

•	Sol·licituds	Vacances	organitzades	per	COCEMFE,	destina-
des a persones amb diversitat funcional: 4 

TREBALL SOCIAL PENITENCIARI
•	Seguiment	d’alliberats	condicionals:	en	2016	no	hi	hagut	

cap seguiment.
•	 Informació,	tramitació	i	seguiment	de	treballs	en	benefici	

de la comunitat. Coordinació amb Serveis Socials Peniten-
ciaris del Servei de Gestió de Penes i Mesures alternatives 
de València.

ALTRES PROGRAMES DESENVOLUPATS: 
- Programa d’emergència social: Són ajudes econòmiques 

dirigides a persones i/o famílies necessitades en concep-
tes de necessitats bàsiques, emergència social, ajudes 
extraordinàries i desenvolupament personal de la tercera 
edat (pròtesis auditives).

- S’ha sol·licitat a la Diputació de València «ajuda per al 
Finançament de Prestacions Econòmiques Individuals 
d’emergència per la lluita contra l’empobriment energè-
tic».

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

- Servei d’Ajuda a Domicili: Amb 16 casos atesos, el Servei 
presta ajuda a persones perquè puguen realitzar les seues 
tasques essencials de la vida quotidiana, quan estes es tro-
ben incapacitades per motius físics, psíquics o psicològics. 
L’objectiu del S.A.D. és previndre situacions de crisis perso-
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nals i/o familiars; per tant, s’atenen necessitats de caràcter 
general a diversos col·lectius com el de la tercera edat, 
que és el més nombrós i el que més demandes origina, a 
més d’atendre a menors (treballant en el reforç escolar i la 
prevenció de l’absentisme), discapacitats, famílies, malats 
mentals, immigrants… donant suport i recolzament en les 
tasques diàries.
La finalitat última del servei és mantindre a les persones 
usuàries en el seu propi entorn i amb la família; evitant en 
la mesura de les possibilitats, la separació i/o institucio-
nalització i augmentant amb tot açò, la qualitat de vida de 
totes les persones del nostre poble.

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

- Intervenció treball social conjuntament amb la psicopeda-
goga municipal, durant el curs escolar, treballant amb els 
xiquets/les xiquetes que necessiten reforç educatiu.

- Atenció social a la Dona Maltractada: informació, asses-
sorament i orientació en relació amb la situació de mal-
tractament cap a les dones. Derivació, coordinació i també 
acompanyament en el cas adient, amb el Servei Jurídic a la 
Dona, amb el “Centre Dona 24 hores”, INFODONA d’Onti-
nyent…

- Tramitació de la Teleassistència-mòbil per a víctimes.
- Sol·licitud Renda Activa d’Inserció per a Dones de V.G.
 Des de l’Ajuntament apostem per una Política Integral de 

la Dona, que implique totes les àrees de gestió i tracte la 
prevenció de la desigualtat i la promoció social i cultural 
de la dona com a criteri bàsic d’actuació. Així doncs s’han 
fet concentracions regulars contra la Violència de Gènere.

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

- En este sentit, s’han elaborat Informes Socials de persones 
en risc d’exclusió sociolaboral per a poder participar en el 
«Taller de Empleo del SERVEF» que es va impartir durant 6 
mesos per a la rehabilitació del Barri Medieval: 7

- Tramitació del Reconeixement de la Dependència. (Llei 
39/2006 de 14 de desembre de Promoció de la Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Depen-
dència ): cada 15 dies mitjançant cita prèvia ens atén una 
Treballadora Social per a qualsevol tema de Dependència.

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

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: 
•	Coordinació	amb	la	XXVII	Setmana	Sociocultural	de	Jubi-

lats i Pensionistes de Bocairent (del 14 al 23 d’octubre), 
amb les següents activitats: finals de les competicions de 
jocs populars a partir del 14 d’octubre; dilluns 19, xarra-
da a càrrec d’un tècnic de la Diputació de València «Man-
tindre’s en bona forma. Exercicis pràctics per fer a casa»; 
dimarts 18, conferència gràfica «Patrimoni Rural de Bocai-
rent» a càrrec de Vicent Carbonell; dimecres 19, Marató de 
gimnàstica i Ball al Pati del Centre dels Jubilats; dijous 20, 
viatge cultural a Elx, on es farà un recorregut monumental 
de la ciutat acompanyats per guia local; divendres 21 al 
teatre Avenida, Actuació del grup de Jubilats «Amics del 
Teatre» representant l’obra «La Primera Piedra» i actuació 
de la rondalla de Jubilats i Pensionistes. En finalitzar hi 
haurà sopar de germanor al maset dels Granaders on es 
farà el lliurament del Trofeus als Campions dels diversos 
jocs. La setmana cultural finalitza amb la Missa pels di-
funts i el Dinar i Homenatge als socis següents: Celedonio 
Belda Ortiz, Juan Tortosa Perez, Maria Belda Ortiz i Maria-
no Beneyto Vañó.

•	Com	a	activitats	continuades	durant	l’any	en	què	col·labora	
aquesta Regidoria estan el Tallers de Psicomotricitat, Gim-
nàstica, Ball en Línia, Ball de Saló, Taller d’Informàtica i 
Valencià.

•	Commemoració	del	Dia	Mundial	contra	la	SIDA	(1	de	de-
sembre) 

•	Dia	internacional	de	la	Dona	Treballadora,	des	d’esta	Regi-
doria es va organitzar com tots els anys, el Viatge Cultural 
a València, el dia 14 de març i a més a més de gaudir de la 
mascletà, l’escriptor, historiador, advocat i entusiasta de la 
història de València, Salvador Raga, va oferir un recorregut 
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a peu pels llocs emblemàtics on han passat «Dones Cèle-
bres a València», com Teresa Gil de Vidaure (2a dona de 
Jaume I), Pilar Prades (enverinadora del carrer Sagunt), Na 
Ximena, Lucrècia de Borja, Sor Isabel de Villena (1a litera-
ta en valencià) i Germana de Foix, entre altres.

 A més a més, es van realitzar les activitats següents: 
 Café-tertúlia literària, «La xiqueta que volia ser», Cercavila 

reivindicativa acompanyada de batukada Batukem on es 
va llegir a la plaça de l’Ajuntament un manifest, Trobada 
amb les dones d’Alfafara i visita cultural pel poble amb un 
dinar baix braç, presentació del II Pla Municipal d’Igualtat 
entre dones i homes 2016-2019, Taula Redona «Hem ca-
minat molt, no ens aturem ara» amb dones de diferents 
àmbits municipals que han destacat per caminar cap a una 
major igualtat entre dones i homes: Pilar Puerto Sanz i 
Maite Casas Vicedo, Carme Domenech Boscà, Fina Ferre 
Domínguez, Mª José Silvestre Garrigós i Amparo Bodí Bel-
da.

 Tallers per l’alumnat de 5é i 6é sobre «Estereotips de gè-
nere i mitjans de comunicació»; Taller per a joves i adoles-
cents «Adolescència i joventut a la Chiquitania», organit-
zat pel Fons Valencià per la Solidaritat, Xarrada : «Hàbits 
dietètics i exercici. Prevenció d’osteoporosi. Vivència de 
la sexualitat en la dona» a càrrec de Rosa Mª Parreño 
Sanchez, comare del Centre de Salut; Xarrada-Taller «La 
influència del llenguatge als mitjans de comunicació: ta-
ller per reconèixer el sexisme» i projecció de la pel·lícula 
«Las sufragistas» amb un sopar posterior.

•	Dia	internacional	per	a	l’eliminació	de	la	violència	contra	
la dona. 25 de novembre.

•	Activitats	de	prevenció	drogoaddicció:	es	treballa	per	a	la	
prevenció i inserció comunitària sobre els factors de risc 
individual, familiar i socials, associats al consum de dro-
gues. Es manté una coordinació amb la Unitat de Preven-
ció Comunitària en conductes d’addicció de la Mancomu-
nitat.

•	Enguany	 s’ha	 sol·licitat	 a	 Diputació,	 el	 Taller	 de	 «Intel-
ligència Emocional I: expressant sentiments» que es rea-
litzarà el proper 16 de novembre al CEIP de Bocairent i un 
altre per a l’I.E.S.

•	Realització	de	les	XARRADES	següents	dins	del	Programa	
de «Actividades de Nuestros Mayores y Formación de la 
Mujer», de la Diputació Provincial de València: 

 Per a la formació de la Dona: 
- «La asertividad y por qué decimos sí cuando queremos 

decir no» (02/11/16)
- «Mujeres deporte y salud: combinando el deporte, gine-

cologia, medicina deportiva, fisioterapia» (26/10/16)
 Per als nostres Majors: 

- «Mantenerse en buena forma: ejercicios prácticos para 
hacer en casa» (17/10/16) 

Juntament amb la Regidoria d’Esports s’han realitzat acti-
vitats per a la gent adulta i major durant l’estiu: «Ballem 
dins de l’Aigua» i «Fem esport a la Naturalesa» al parc de la 
Derrota durant el mes d’agost, «Aquagym» per als alumnes 
del Taller Ocupacional.A partir del 26 de setembre comença 
el «Taller de Psicomotricitat», per al T.O. A partir del 26 de 

setembre comença el «Taller de Psicomotricitat, estimulació 
de la memòria», per als majors seguint el mateix horari.

- Al llarg de tot l’any s’han realitzat més de 50 visites do-
miciliàries al municipi per a seguiments, tramitacions di-
verses de persones dependents que no tenen mobilitat, 
valoracions, altes de S.A.D., per elaborar informes socials  
etc., i també reunions locals (SEAFI, Gabinet Psicopeda-
gògic del CEIP Lluís Vives, C.A.P., I.E.S., coordinador es-
portiu, Centre Ocupacional, Residència, Cáritas, Creu Roja, 
diverses associacions locals…) i reunions comarcals amb 
diferents entitats de serveis socials o altres àrees (TRE-
VOL; CRIS; UPC de la Mancomunitat; Serveis Socials d’al-
tres municipis, U.C.A. de Xàtiva, INFODONA; etc.) A més, 
acompanyaments a l’Oficina d’Estrangeria de València per 
a tramitar residències legals i autoritzacions de treball.

- Eixida cultural al «Mas del Parral» amb els usuaris del Ta-
ller Ocupacional i de la Residència, acompanyats per Vi-
cent Carbonell com a guia.

- S’han fet diverses eixides al Centre d’Interpretació Turísti-
ca de Bocairent, amb els usuaris del Taller Ocupacional per 
a vore documentals i pel·lícules en 3D.

- Taller «Teràpia amb animals», al Centre de Dia, Residència 
T.E. de Bocairent i a amb els/les usuaris/usuàries del T.O.

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

PERÍODE FAMÍLIES SESSIONS MENORS
4t TR 2015 9 78 18

1r TR 2016 10 45 18

2n TR 2016 8 58 15

3r TR 2016 9 51 20
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Regidoria d’EDUCACIÓ

INFORME ESTADÍSTIC DELS CENTRES 
EDUCATIUS DE BOCAIRENT CURS 2015-2016

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
GRUP ALUMNES
0-3 ANYS ................................................... 6
1-3 ANYS .................................................... 6
2-3 ANYS................................................... 13
TOTAL ................................................ 25
Professorat:  ......................... 2 mestres i 2 tècniques

ESCOLA INFANTIL ELSA
GRUP ALUMNES
0-2 ANYS ................................................... 9
2-3 ANYS................................................... 12
TOTAL ................................................ 21
Professorat:  .............................1 mestra i 2 tècnics

CEIP LLUÍS VIVES
GRUP ALUMNES 
INF 3 ........................................................... 38
INF 4 ........................................................... 29
INF 5 ........................................................... 58
PRIM 1 ....................................................... 33 
PRIM 2 ....................................................... 45 
PRIM 3 ....................................................... 29
PRIM 4 ....................................................... 53
PRIM 5 ....................................................... 38
PRIM 6 ....................................................... 28
TOTAL ............................................... 351
Professorat:  .............................................. 30

IES BOCAIRENT
GRUP ALUMNES 
ESO 1r ........................................................40
ESO 2n ....................................................... 43
ESO 3r ........................................................ 41
ESO 4t ........................................................ 27
BAT 1r ........................................................ 24
BAT 2n ....................................................... 20
FPB 2n ........................................................ 3
TOTAL ............................................... 198
Professorat: ...............................................34

Alumnes matriculats en l’Escola d’Adults Manuel Santonja el 
curs escolar 2016-2017

Formació reglada:
Cultura general: 15 alumnes
Graduat de secundària: 10 alumnes

Programes Formatius:
Valencià: 23 alumnes
Anglés: 30 alumnes
Informàtica: 16 alumnes
Tall i Confecció: 4 alumnes
Manualitats: 12 alumnes
Ioga: 64 alumnes
Pilates: 47 alumnes
Txi-Kung: 22 alumnes
Història: 8 alumnes
Francés : 7 alumnes
Total alumnes centre: 258 alumnes

Professors per al curs escolar 2016-2017
Contractats per l’Ajuntament: 2
Contractats per l’Associació: 9

Activitats realitzades el curs 2015-2016

Novembre: 
 Visita Biblioteca i Arxiu Municipal
Desembre: 
 Taller decoració de la taula de Nadal
 Celebració de Nadal
Gener: 
 Lectures teatralitzades de Moros i Cristians
Abril: 

Lectura compartida del Quixot amb escoles d’adults de 
tota Espanya

 Rutes literàries per Bocairent
 Visita A la Pobla del Duc
Juny: 

Trobada d’Escoles d’Adults a la Pobla del Duc i exposició 
conjunta

 Taller Pots de Vidre Decorats
 Taller Srcapbook
 Visita al Lleó Ibèric
 Rutes literàries per Bocairent
 Tallers oberts al públic
 Sopar col·lectiu
Setembre: 
 Exposició de Treballs realitzats durant el curs
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Regidoria d’ESPORTS

ACTIVITATS

- Bàsquet al Pavelló Municipal (totes les categories, en tem-
porada regular)

- Futbol al Camp de Futbol Municipal (totes les categories, 
en temporada regular)

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

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

- Festa de l’Esport: 1 d’octubre de 2016
- III Carrera de Muntanya Bocairent (circuit Xitxarra Trail): 

23 d’octubre
- Escola esportiva d’estiu 2016 de 6 a 15 anys: 96 xiquets
- Concurs de Caça Menor
- Campionat de Raspall Sant Agustí
- Volta a Peu (puntuable per al Circuit de Curses de la Vall 

d’Albaida)

- 4t Torneig Pàdel Sant Agustí (Club de Tennis)
- Cursa de la Dona
- Festa de la bicicleta
- Sant Silvestre Solidària
- Resistència Enduro de Bocairent
- 7a Matinal Motera
- IX Concentració de Vehicles Antics
- Campionat de l’Esportivitat de Futbol
- Col·laboració amb el Trofeu del Mig Any de la Junta de 

Festes de Sant Blai
- Jocs Escolars de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 

d’Albaida
- Multiesport
- II Quedada dones bicicleta

El nombre de participants en les Jornades Esportives d’Estiu 
ha estat de 1.210, a més de la gent que practica esport de 
manera regular al llarg de la temporada. En el quadre de 
baix es pot comprovar la seua evolució.

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

A. Ensenyança a partir dels quatre anys ..........92 xiquets/es
B. Iniciació....................................................................32 xiquets/es
C. Perfeccionament ..................................................22 xiquets/es
D. Adults .........................................................................52 adults/es
E. Entrenament ............................................................27 adults/es
F. Aquaeròbic................................................................63 adults/es
G. Aquaeròbic - Agost ................................................21 adults/es 

Jornades Esportives d’Estiu

Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Persones 1.647 1.537 1.459 1.401 1.316 1.336 1.540 1.475 1.044 1.180 1.113 1.712 1346 1.372 1.282 1.220 1.210

Cursos de natació 

Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Persones 240 276 265 301 310 293 268 270 248 269 268 310 335 293 315 321 309
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Regidoria de JOVENTUT

La Regidoria de Joventut, com també el Consell Municipal de 
la Joventut i el Centre d’Informació Juvenil, té com a prioritat 
atendre les necessitats de tres segments de la població lo-
cal: infants (fins a 11 anys), adolescents (entre 12 i 16 anys) i 
joves (més de 16 anys). Tot seguit, es detallen les iniciatives 
municipals que es van adreçar a aquestes franges d’edat en-
tre novembre de 2015 i octubre de 2016.

Consell Municipal de la Joventut

El 28 de novembre de 2015 es va iniciar un nou període per 
al Consell Municipal de la Joventut, després d’alguns anys 
d’inactivitat. Des d’aquell moment, les sessions periòdiques 
han servit per a posar en marxa diverses programacions (Na-
dal Jove, Pasqua Jove i Estiu Jove) i per a iniciar la redacció 
del I Pla Municipal de Joventut. A més, s’ha convertit en l’òr-
gan de participació principal per a vehicular les opinions i 
els punts de vista del jovent bocairentí.
La composició actual del Consell Municipal de la Joventut 
és la següent:
•	Presidència:	Josep-Vicent	Ferre	Domínguez	(alcalde)
•	Vicepresidència:	Xavier	Molina	Martí	(regidor	de	l’Àrea	Cul-

tural i Juvenil)
•	Secretaria:	Antonio	Gisbert	Solbes	(tècnic	municipal	de	Jo-

ventut)
•	Un	representant	d’aquests	col·lectius	(ordenats	per	ordre	

d’incorporació):
- Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai
- PSPV-PSOE Bocairent
- Aculliber
- Compromís Bocairent
- Partit Popular Bocairent
- AMPA IES Bocairent
- Junta de Majorals de Sant Agustí
- Associació Més que Dones
- Juniors Sant Blai Bocairent
- Alumnat de l’IES Bocairent
- Associació Unió Musical de Bocairent
- AMPA CEIP Lluís Vives

Durant el període passat, el Consell Municipal de la Joventut 
ha realitzat les sessions següents:
•	28/11/2015
•	27/02/2016
•	28/05/2016
•	17/09/2016

Nadal Jove

Aquesta programació es va desenvolupar entre el 12 de de-
sembre de 2015 i el 4 de gener de 2016, de manera que 
xiquetes i xiquets, adolescents i joves van tindre al seu abast 
una oferta variada tot coincidint amb les festes de Nadal. 
Aquestes van ser les activitats programades:

•	12/12/2015:	TALLER	DE	TREBALLS	MANUALS.	Decoració	
de Nadal. Mercat Municipal, d’11.30 a 13.00 hores. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria Sociosanitària. [Per a 
infants]

•	19/12/2015:	TALLER	DE	TREBALLS	MANUALS.	Decoració	
de Nadal. Mercat Municipal, d’11.30 a 13.00 hores. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria Sociosanitària. [Per a 
infants]

•	27/12/2015:	VIATGE	A	EXPOJOVE.	Eixida:	9.30	hores	 (des	
del CEIP Lluís Vives). Tornada: 18.00 aprox. [Per a infants i 
adolescents]

•	28/12/2015:	ESCOLA	DE	BILLAR.	Bar	de	la	Joventut,	19.30	
hores. Col·laboració del Club de Billar Bocairent. [Per a 
adolescents i joves]

•	29/12/2015:	 TALLER	DE	DOLÇOS.	 Galetes	 de	Nadal.	 Bar	
de la Joventut, de 17.00 a 19.00 hores. [Per a adolescents i 
joves]

•	30/12/2015:	TALLER	DE	BALL.	Sessió	de	“Cubbá”.	Bar	de	la	
Joventut, de 17.30 a 18.30 hores. [Per a joves]

•	02/01/2016:	 TALLER	DE	TREBALLS	MANUALS.	 Embolica	
els teus regals de forma divertida. Bar de la Joventut, de 
18.30 a 19.30 hores. [Per a joves]

•	03/01/2016:	 BENVINGUT,	 2016!	 Festa	 de	 benvinguda	 a	
l’any nou amb inflables i tallers. IES Bocairent (gimnàs), de 
10.30 a 13.30 hores. Col·laboració de l’Associació de Festes 
de Moros i Cristians a Sant Blai, l’IES Bocairent i els Juniors 
Sant Blai Bocairent. [Per a infants]

•	04/01/2016:	 COMPETICIONS.	 Billar,	 futbolí,	 ping-pong	 i	
videojoc FIFA. Bar de la Joventut, de 17.30 a 19.30 hores. 
[Per a adolescents i joves]

Pasqua Jove

La programació corresponent al segon període de vacances 
de l’any es va aprovar en el Consell Municipal de la Joventut 
del 27 de febrer de 2016. En aquesta sessió, es va fixar el 
marc temporal (del 29 de març al 4 d’abril de 2016) i es van 
definir les propostes. Així, la Pasqua Jove 2016 va estar con-
formada per aquestes activitats:

•	29/03/2016:	 BERENAR	 PASQÜER.	 Amb	 la	 mostra	 de	
coreografia	de	l’alumnat	de	2n	d’ESO.	Bar	de	la	Joventut,	
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19.00 hores. Col·laboració de l’IES Bocairent. [Per a adoles-
cents]

•	30/03/2016:	TALLER	DE	DOLÇOS.	Mones	de	Pasqua	Bar	de	
la Joventut, de 17.30 a 19.30 hores. [Per a infants]

•	31/03/2016:	TALLER	DE	RÀDIO.	Aprén	a	fer	falques	radi-
ofòniques. Instal·lacions de Ràdio Bocairent, de 18.30 a 
20.30 hores. Col·laboració de Ràdio Bocairent. [Per a joves]

•	01/04/2016:	TALLER	DE	MÚSICA.	La	cultura	del	hip-hop.	
Bar de la Joventut, de 20.00 a 21.00 hores. Col·laboració de 
Miss Motosierra i Reason. [Per a adolescents i joves]

•	02/04/2016:	 SOPAR	 JOVE.	Amb	acompanyament	musical	
de Ràdio Bocairent. Bar de la Joventut, 21.30 hores. Col-
laboració de Ràdio Bocairent. [Per a adolescents i joves]

•	03/04/2016:	EIXIDA	EN	BICICLETA.	Excursió	a	l’ermita	de	
la Mare de Déu de la Llum (Alfafara). Aparcament de l’ho-
tel L’Estació, 9.00 hores. Col·laboració del Club Ciclista de 
Bocairent. [Per a infants i adolescents]

•	04/04/2016:	CIRCUIT	D’ACTIVITATS	MULTIAVENTURA.	Tir	
amb arc, slackline i carreres de relleus i obstacles. Parc 
dels Vilar, d’11.30 a 13.30 hores. [Per a infants]

Estiu Jove

El Consell Municipal de la Joventut va aprovar la seua pro-
gramació d’estiu en la sessió del 28 de maig de 2016. Així, es 
va acordar bastir una proposta per als mesos de juliol, agost 
i començament de setembre en què infants, adolescents i 
joves disposaren d’una activitat setmanal com a mínim. Les 
activitats que es van desenvolupar van ser les següents:
•	05/07/2016:	VESPRADA	D’OCI	ESPORTIU.	Sessió	d’aeròbic.	

Parc de l’Estació, de 19.00 a 20.00 hores. Organització con-
junta amb la Regidoria Ludicoesportiva. [Per a adolescents 
i joves]

•	10/07/2016:	FINAL	DE	L’EUROCOPA.	Projecció	del	partit	en	
pantalla gran i sopar baix braç. Bar de la Joventut, 21.00 
hores. [Per a infants, adolescents i joves]

•	12/07/2016:	VESPRADA	D’OCI	ESPORTIU.	Partida	simultà-
nia d’escacs. Parc de l’Estació, 19.00 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria Ludicoesportiva. [Per a infants]

•	14/07/2016:	 TALLER	 MUSICAL.	 Batucada.	 Mirador	 de	 la	
ronda Sud, de 19.00 a 20.00 hores. Patrocini del SARC Di-
putació de València. [Per a infants]

•	18/07/2016	–	22/07/2016:	TALLER	TEATRAL.	Teatre	per	a	
joves. Bar de la Joventut; dilluns, dimecres i divendres, de 
17.30 a 20.30 hores. [Per a adolescents i joves]

•	19/07/2016:	VESPRADA	D’OCI	ESPORTIU.	Gimnàstica	fun-
cional. Parc de l’Estació, de 18.30 a 19.30 hores. Organit-
zació conjunta amb la Regidoria Ludicoesportiva. [Per a 
adolescents i joves]

•	23/07/2016:	BEKIRENT	RAP.	Concert	de	grups	de	rap.	Parc	
de la Derrota, de 21.30 a 1.30 hores. [Per a adolescents i 
joves]

•	25/07/2016:	TALLER	DE	CUINA.	Recursos	senzills	per	a	jo-
ves. Bar de la Joventut, de 18.30 a 20.30 hores. Patrocini 
del SARC Diputació de València. [Per a joves]

•	01/08/2016	–	29/08/2016:	BIBLIOPISCINA.	Espai	de	 lec-
tura i tallers infantils. Piscina Municipal; dilluns, dimecres 
i divendres, d’11.00 a 13.00 hores. Organització conjunta 
amb la Regidoria de Cultura (Biblioteca Pública Municipal) 
i col·laboració de la Diputació de València. [Per a infants]

•	02/08/2016:	 VESPRADA	 D’OCI	 ESPORTIU.	 Txikung.	 Parc	
de l’Estació, de 19.00 a 20.00 hores. Organització conjunta 

amb la Regidoria Ludicoesportiva. [Per a adolescents i jo-
ves]

•	04/08/2916:	PISCIMATÍ	DIVERTIT.	Jocs	amb	aigua.	Piscina	
Municipal, d’11.00 a 13.00 hores. Patrocini del SARC Dipu-
tació de València. [Per a infants]

•	06/08/2016:	TALLER	INFANTIL.	Fang creatiu, a càrrec d’Isa-
bel Canales i Cantó. Mercat Municipal, 11.30 hores. Orga-
nització conjunta amb les regidories Sociosanitària i de 
Cultura. [Per a infants]

•	06/08/2916:	AUTOBÚS.	Revetla	d’Alfafara.	Anada:	23.30	i	
0.30 hores (des de la ronda Sud). Tornada: 4.00 i 5.00 ho-
res. [Per a adolescents i joves]

•	09/08/2016:	 VESPRADA	 D’OCI	 ESPORTIU.	 Partides	 de	
pàdel. Poliesportiu Municipal, 19.00 hores. Organització 
conjunta amb l’Escola Municipal de Pàdel i la Regidoria 
Ludicoesportiva. [Per a adolescents]

•	11/08/2016:	 PISCIMATÍ	 DIVERTIT.	 Jocs	 de	 taula.	 Piscina	
Municipal, d’11.00 a 13.00 hores. [Per a infants]

•	13/08/2016:	 SESSIÓ	MULTIAVENTURA.	 Ràpel,	 escalada	 i	
tirolina. Aparcament del barranc dels Tarongers (carretera 
CV-81, 400 metres abans del Pou Clar), de 17.15 a 20.30 
hores. [Per a adolescents i joves]

•	14/08/2016:	CINE	D’ESTIU.	Projecció	de	 la	pel·lícula	Per-
diendo el norte. Parc dels Vilars, 22.30 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Cultura. [Per a infants, ado-
lescents i joves]

•	16/08/2016:	VESPRADA	D’OCI	ESPORTIU.	Sessió	d’aquae-
ròbic. Piscina Municipal, de 19.00 a 20.00 hores. Organit-
zació conjunta amb la Regidoria Ludicoesportiva. [Per a 
adolescents i joves]

•	18/08/2016:	 PISCIMATÍ	 DIVERTIT.	 Jocs	 gegants.	 Piscina	
Municipal, d’11.00 a 13.00 hores. [Per a infants]

•	21/08/2016:	PISCINA	MUSICAL.	Sessió	de	bany	amenitza-
da per DJ. Piscina Municipal, de 20.00 a 22.00 hores. [Per a 
adolescents i joves]

•	23/08/2016:	AUTOBÚS.	Meruts	Festival	d’Ontinyent.	Orga-
nització conjunta amb l’Ajuntament d’Alfafara. [Per a ado-
lescents i joves]

•	24/08/2016	–	26/08/2016:	SANT	AGUSTÍ	DE	CONTE.	Con-
tacontes per a les xiquetes i els xiquets. Plaça Julián Her-
rero Alexandre, 20.15 hores. Organització conjunta amb la 
Junta de Majorals de Sant Agustí i les regidories de Festes 
i de Cultura, i el patrocini del SARC Diputació de València. 
[Per a infants]

•	03/09/2016:	 TALLER.	 Supervivència	 domèstica:	 nocions	
bàsiques per a netejar, planxar, cosir… Bar de la Joventut, 
11.30 hores. [Per a joves]
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•	10/09/2016:	I	MARATÓ	DE	FOTOGRAFIA	JOVE.	Museu	Mu-
nicipal Antonio Ferri, de 9.00 a 10.30 hores (inscripcions) 
i de 10.30 a 14.00 hores (realització de les fotografies). 
Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. [Per a 
joves]

•	10/09/2016:	MONÒLEG.	En persona guanye, a càrrec d’Eu-
geni Alemany. Parc dels Vilars, 23.00 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Cultura i patrocini del SARC 
Diputació de València. [Per a joves]

Altres activitats

A més de les activitats anteriors, la Regidoria de Joventut 
promou i/o participa d’altres iniciatives. En aquest sentit, en-
tre novembre de 2015 i octubre de 2016, cal ressenyar les 
cites següents:
•	01/12/2015:	DIA	MUNDIAL	DE	LA	SIDA.	Material	i	publici-

tat disponibles als llocs d’oci. [Per a adolescents i joves]
•	04/12/2015:	CINEFÒRUM	I	SOPAR	BAIX	BRAÇ.	Amb	motiu	

del Dia Mundial de la Sida. Bar de la Joventut, 20.30 hores. 
[Per a adolescents i joves]

•	05/12/2015:	AUTOBÚS	AL	BOU	D’ONTINYENT.	Per	a	la	jo-
ventut. Eixida a les 15.30 hores des del carrer Batalla de 
Lepanto (Residència). Tornada a la 1.00 de la matinada. 
[Per a adolescents i joves]

•	29/12/2015	–	30/01/2016:	 SALA	D’ESTUDI	EN	PERÍODE	
D’EXÀMENS.	Biblioteca	Pública	Municipal;	de	dilluns	a	di-
vendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i dissab-
tes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria de Cultura. [Per a joves]

•	26/02/2016:	TALLER.	Pintura del moviment, a càrrec de Cla-
rió Recursos Lúdico-educatius. Bar de la Joventut, de 17.30 
a 19.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria de 
Cultura. (Programació c minúscula: cultura per a infants) 
[Per a infants]

•	27/02/2016	–	06/03/2016:	EXPOSICIÓ.	Obres	creades	en	
el taller infantil de pintura del moviment. Sala Joan de Jo-
anes. Organització conjunta amb la Regidoria de Cultura. 
(Programació c minúscula: cultura per a infants) [Per a in-

fants]
•	Març/2016:	TALLER.	Amor no m’estimes tant, estima’m mi-

llor. Taller dirigit a l’alumnat de 3r ESO. IES Bocairent. 
Organització conjunta amb l’IES Bocairent i la Regidoria 
d’Igualtat. (Programació amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona) [Per a adolescents]

•	Març/2016:	 XARRADES	 SOBRE	 IGUALTAT.	 Dirigides	 a	
l’alumnat de 1r ESO, 2n ESO i batxillerat. IES Bocairent. 
Organització conjunta amb l’IES Bocairent i la Regidoria 

d’Igualtat. (Programació amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona) [Per a adolescents i joves]

•	08/03/2016:	PRESENTACIÓ.	II	Pla	Municipal	d’Igualtat	en-
tre Dones i Homes 2016-2019. Sala Joan de Joanes, 19.30 
hores. Organització conjunta amb la Regidoria d’Igualtat. 
(Programació amb motiu del Dia Internacional de la Dona) 
[Per a infants, adolescents i joves]

•	09/03/2016:	TALLER-XARRADA.	Adolescència i joventut a la 
Chiquitania: realitat boliviana de la igualtat entre gèneres. 
IES Bocairent. Organització conjunta amb el Fons Valencià 
per la Solidaritat, l’IES Bocairent i la Regidoria d’Igualtat. 
(Programació amb motiu del Dia Internacional de la Dona) 
[Per a adolescents i joves]

•	11/03/2016:TALLER.	 La influència del llenguatge en els 
mitjans de comunicació: taller per a reconéixer el sexisme, 
a càrrec de Toni Gisbert Solbes (CIJ Bocairent). Llar dels 
Jubilats, 17.30 hores. Organització conjunta amb la Regi-
doria d’Igualtat i col·laboració de l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes Sant Blai. (Programació amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona) [Activitat intergeneracional]

•	09/04/2016:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	infan-
tils. Mirador de la ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Programa-
ció Abril, el mes de les paraules) [Per a infants]

•	16/04/2016:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	infan-
tils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Programació Abril, 
el mes de les paraules) [Per a infants]

•	23/04/2016:	TALLERS	INFANTILS.	Plaça	de	l’Ajuntament,	
d’11.00 a 12.00 hores. Organització conjunta amb el Cen-
tre d’Informació Juvenil. Organització conjunta amb la Re-
gidoria de Cultura. (Programació IX Fira del Llibre) [Per a 
infants]

•	29/04/2016:	 TALLER	 INFANTIL.	 Gravat	 i	 estampació,	 a	
càrrec de Manolo Granado. Bar de la Joventut, de 18.00 
a 19.30 hores. Organització conjunta amb la Regidoria de 
Cultura. (Programació c minúscula: cultura per a infants) 
[Per a infants]

•	30/05/2016	–	 15/07/2016:	 SALA	D’ESTUDI	 EN	 PERÍODE	
D’EXÀMENS.	Biblioteca	Pública	Municipal;	de	dilluns	a	di-
vendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i dissab-
tes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria de Cultura. [Per a joves]

•	01/06/2016:	TALLER	DE	RISOTERÀPIA.	Risi-clatge: excuses 
per a no reciclar. Local social de l’associació d’Amas de Casa 
y Consumidoras Tyrius, de 17.00 a 18.00 hores. Organitza-
ció conjunta amb la Regidoria d’Espais Públics i Naturals 
i col·laboració de l’Associació d’Amas de Casa y Consumi-
doras Tyrius. (Programació amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient) [Activitat intergeneracional]

•	03/06/2016:	FIRA	DEL	RECICLATGE.	Els colors dels 4R. Parc 
de la Derrota, de 16.30 a 19.00 hores. Organització conjun-
ta amb Recicla amb els cinc sentits i la Regidoria d’Espais 
Públics i Naturals. (Programació amb motiu del Dia Mun-
dial del Medi Ambient) [Per a infants]

•	12/06/2016:	 TALLER	 INFANTIL.	 Visita	 especial	 al	museu	
arqueològic… i juguem a modelar com els ibers, a càrrec 
d’Isabel Canales i Cantó. Placeta del Lleó Ibèric, 11.30 ho-
res. Organització conjunta amb les regidories de Turisme, 
de Cultura i d’Espais Públics i Naturals. (Programació El 
lleó ibèric a Bocairent: una tornada a la serra originària) [Per 
a infants]
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•	01/07/2016:	PRESENTACIÓ.	Col·lectiu	LGTBI	MARIola.	Bar	
de la Joventut, 19.00 hores. Organització conjunta amb el 
col·lectiu LGTBI MARIola i la Regidoria d’Igualtat. [Per a 
adolescents i joves]

•	01/10/2016:	ENTREGA	DE	PREMIS.	I	Marató	de	Fotografia	
Jove. Mirador de la ronda Sud, 12.30 hores. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Cultura. (Programació amb 
motiu del 9 d’Octubre) [Per a joves]

•	03/10/2016:	 TALLER	 DE	 DOBLATGE.	 Dobla pel·lícules al 
valencià!, a càrrec de Francesc Fenollosa. Sala Joan de Joa-
nes, 18.30 hores. Organització conjunta amb la Diputació 
de València (Unitat de Normalització Lingüística) i la Regi-
doria de Cultura. (Programació amb motiu del 9 d’Octubre) 
[Per a adolescents i joves]

•	08/10/2016:	MOCADORADA	INFANTIL.	Taller	per	a	les	xi-
quetes i els xiquets. Mercat Municipal, d’11.30 a 12.30 ho-
res. Organització conjunta amb les regidories Sociosanità-
ria i de Cultura. (Programació amb motiu del 9 d’Octubre) 
[Per a infants]

•	09/10/2016:	 XOCOLATADA.	 Per	 a	 les	 xiquetes	 i	 els	 xi-
quets. Col·legi Lluís Vives, 10.30 hores. Organització con-
junta amb la Regidoria de Joventut i col·laboració del CEIP 
Lluís Vives. (Programació amb motiu del 9 d’Octubre) [Per 
a infants]

•	09/10/2016:	GLOBOTADA.	Placeta	 Joan	de	 Joanes,	en	ar-
ribar la cercavila a aquest punt de l’itinerari. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Joventut. (Programació amb 
motiu del 9 d’Octubre) [Per a infants]

•	09/10/2016:	ESPAI	INFANTIL.	Inflables	per	a	les	xiquetes	i	
els xiquets. Plaça de l’Ajuntament, de 12.00 a 14.00 hores. 
Organització conjunta amb la Regidoria de Joventut. (Pro-
gramació amb motiu del 9 d’Octubre) [Per a infants]

Instal·lacions municipals destinades a joves

Bar de la Joventut
Horari: De dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 hores. Dis-
sabte, de 17.00 a 23.00 hores.

Millores durant l’últim període:
•	Ampliació	de	l’oferta	d’oci	amb	un	billar	i	diverses	publica-

cions periòdiques.
•	Aparell	nou	de	climatització.
•	 Instal·lació	de	wifi.
•	 Instal·lació	d’un	aparcament	de	bicicletes	a	l’exterior.
•	 Instal·lació	d’un	sistema	de	projecció	en	pantalla	gran.

Centre d’Informació Juvenil
Horari: Dilluns, de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores. De 
dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 hores.

Accions:
•	Assessorament	 personalitzat,	 informació	 i	 tramitació	 de	

documentació i carnets.
•	Elaboració	de	material	adreçat	a	la	joventut	local.
•	Col·laboració	amb	els	centres	educatius,	les	diferents	àre-

es municipals, altres Centres d’Informació Juvenil i les ins-
titucions relacionades amb la promoció d’activitats desti-
nades al jovent.

•	Coordinació	del	Consell	Municipal	de	la	Joventut.
•	Actualització	de	la	pàgina	web	(www.cijbocairent.es)	i	de	

les diferents xarxes socials.

Regidoria de CULTURA
Les línies d’actuació que desenvolupa la Regidoria de Cultu-
ra al llarg de l’any se centren en tres eixos: en primer lloc, 
la col·laboració amb les associacions i els col·lectius locals 
per a ajudar-los a desenvolupar les activitats que promouen; 
en segon lloc, la coordinació de l’agenda local per tal d’es-
tructurar el conjunt de propostes que es generen en l’àmbit 
municipal, i, a l’últim, l’organització de propostes que aug-
menten l’oferta cultural de Bocairent.

A continuació, es detallen les iniciatives promogudes des de 
la Regidoria de Cultura entre novembre de 2015 i octubre 
de 2016. La relació s’organitza per programacions i es com-
pleta amb l’inventari d’activitats puntuals que tenen lloc al 

llarg de l’any. De les iniciatives ressenyades, es pot trobar 
testimoni gràfic en la pàgina web www.culturabocairent.es, 
on està disponible tota l’actualitat vinculada a la Regidoria 
de Cultura.

c minúscula: cultura per a infants

Al llarg de l’any, el públic infantil és protagonista de nom-
brosos iniciatives. Entre les que es dirigeixen de manera es-
pecífica a les xiquetes i els xiquets, es troben les que formen 
part de la programació c minúscula, que va tenir aquestes 
cites:
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•	29/01/2016: CONCERT INFANTIL TEATRALITZAT. Epi epi A!, 
a càrrec de Mundo Epi Epi A. Teatre Avenida, 18.00 hores.

•	26/02/2016:	TALLER.	Pintura del moviment, a càrrec de Cla-
rió Recursos Lúdico-educatius. Bar de la Joventut, de 17.30 
a 19.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria de 
Joventut.

•	27/02/2016	–	06/03/2016:	EXPOSICIÓ.	Obres	creades	en	
el taller infantil de pintura del moviment. Sala Joan de Jo-
anes. Organització conjunta amb la Regidoria de Joventut.

•	29/04/2016:	 TALLER	 INFANTIL.	 Gravat i estampació, a 
càrrec de Manolo Granado. Bar de la Joventut, de 18.00 
a 19.30 hores. Organització conjunta amb la Regidoria de 
Joventut.

•	27/05/2016:	 TALLER.	 Adivinanzas ilustradas, a càrrec de 
Glup Produccions. Biblioteca Pública Municipal, de 17.00 a 
18.30 hores. Patrocini del SARC Diputació de València.

Abril, el mes de les paraules

La programació que la Regidoria de Cultura dedica a home-
natjar el valor de la paraula en un sentit ampli va arribar 
l’any passat a la tercera edició. De nou, el mes d’abril va re-
unir activitats dedicades als oficis relacionats amb el llen-
guatge, a la literatura, a la música… En concret, la proposta 
de 2016 va estar formada per:
•	02/04/2016:	XARRADA.	El periodisme en temps de Twitter, 

a càrrec de Xavier Aliaga (periodista i escriptor). Sala Joan 
de Joanes, 20.00 hores.

•	08/04/2016:	BEBETECA.	Contes teixits, a càrrec d’Almude-
na Francés. Biblioteca Pública Municipal, de 17.00 a 17.45 
hores. Patrocini del SARC Diputació de València.

•	09/04/2016:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	infan-
tils. Mirador de la ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores. Col-
laboració del Centre d’Informació Juvenil.

•	09/04/2016:	RECITAL	DE	POESIA	 I	MÚSICA.	Una selecció 
dels millors poemes de la nostra literatura, a càrrec de Manel 
Arcos, Lorena Cayuela i David Vidal (veus) i Albert Berto-
meu (música). Teatre Avenida, 20.00 hores.

•	10/04/2016	–	08/05/2016:	EXPOSICIÓ.	Paraules pintades, 
mostra de pintura als balcons. Plaça de l’Ajuntament. Or-
ganització conjunta amb l’Associació Art 92.

•	16/04/2016:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	infan-
tils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Col·laboració 
del Centre d’Informació Juvenil.

•	22/04/2016:	LLIURAMENT	DE	PREMIS.	VIII	Concurs	de	Cal-
ligrames i IV Concurs de Poemes Objecte. Biblioteca Pú-
blica Municipal, 19.00 hores. Col·laboració del CEIP Lluís 
Vives i de l’IES Bocairent.

•	23/04/2016	–	24/04/2016:	IX	FIRA	DEL	LLIBRE.	Plaça	de	
l’Ajuntament, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores 
(dissabte) i de 10.00 a 14.00 hores (diumenge).

IX Fira del Llibre

El colofó a la programació Abril, el mes de les paraules va 
ser la Fira del Llibre, que va convertir la plaça de l’Ajunta-
ment en el lloc de trobada d’escriptors, lectors, llibreters… 
Un total de nou estands de venda de publicacions (amb es-
tabliments de Bocairent, Ontinyent, Muro, Alcoi i Biar), tres 
exposicions (una sobre la figura d’Enric Valor i dues amb les 
obres dels concursos literaris) i un seguit d’activitats van 
conformar la programació de la novena edició. Aquestes ac-
tivitats van ser:
•	22/04/2016:	LLIURAMENT	DE	PREMIS.	VIII	Concurs	de	Cal-

ligrames i IV Concurs de Poemes Objecte. Biblioteca Pú-
blica Municipal, 19.00 hores. Col·laboració del CEIP Lluís 
Vives i de l’IES Bocairent.

•	23/04/2016:	TALLERS	INFANTILS.	Plaça	de	l’Ajuntament,	
d’11.00 a 12.00 hores. Organització conjunta amb el Cen-
tre d’Informació Juvenil.

•	23/04/2016:	 PRESENTACIÓ.	 Majikku: Existeix... (Tabarca 
Llibres), a càrrec de Lucía Arenas Pastor. Plaça de l’Ajun-
tament, 12.30 hores. Organització conjunta amb l’Institut 
d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA).

•	23/04/2016:	TERTÚLIA	ENTRE	LECTORES	I	LECTORS.	Par-
lem de… llibres preferits. Plaça de l’Ajuntament, de 17.00 
a 18.00 hores. Organització conjunta amb la Biblioteca Pú-
blica Municipal.

•	23/04/2016:	PRESENTACIÓ.	Fer Harca. Històries medievals 
valencianes (Llibres de la Drassana), a càrrec de Frederic 
Aparisi, Vicent Baydal i Ferran Esquilache. Plaça de l’Ajun-
tament, 18.30 hores.

•	23/04/2016:	 SOPAR	 LITERARI.	 Amb	 l’escriptor	 Francesc	
Bodí. Cafeteria Esglai, 22.00 hores.

•	24/04/2016:	ANIMACIÓ	LECTORA.	Escriure contes i histò-
ries èpiques, a càrrec de Clarió Recursos Lúdico-educatius. 
Plaça de l’Ajuntament, de 10.30 a 12.00 hores. Patrocini 
del SARC Diputació de València.

•	24/04/2016:	PRESENTACIÓ.	Sobre l’unicorn (Perifèric Edi-
cions), a càrrec d’Ivan Brull. Plaça de l’Ajuntament, 12.15 
hores.

•	24/04/2016:	CLOENDA.	A	càrrec	de	l’alumnat	de	l’IES	Bo-
cairent. Plaça de l’Ajuntament, 13.15 hores. Organització 
conjunta amb l’IES Bocairent.

Refresca’t amb la cultura

Des del 9 de juliol fins al 10 de setembre de 2016, la Regi-
doria de Cultura va impulsar la primera edició de Refresca’t 
amb la cultura. Aquesta programació d’estiu va reunir, d’un 
costat, iniciatives ja consolidades com les Nits Musicals o 
les Xarrades a la Fresca i, de l’altre costat, un seguit de pro-
postes noves amb les quals l’oferta cultural va arribar amb 
regularitat a totes les zones del poble. En concret, la progra-
mació estiuenca va aplegar propostes al voltant dels apar-
tats següents: Lletres al carrer, Bibliopiscina, Nits Musicals, 
Vesprades de ball, Bocairent de nit, Estiuejart, Cine d’estiu, 
Xarrades a la Fresca, Sant Agustí de conte i l’espectacle de 
cloenda. A continuació, es descriu cadascuna d’aquestes.
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LLETRES AL CARRER
Activitats promogudes des de la Biblioteca Pública Munici-
pal amb la finalitat de traure els llibres fora de les instal-
lacions de l’agència de lectura. Les cites van ser:
•	09/07/2016:	PUNTS	D’INTERCANVI	DE	LLIBRES.	Parc	del	

carrer Dos de Maig i mirador de la ronda Sud, de 10.00 a 
20.00 hores.

•	10/08/2016:	TERTÚLIA	ENTRE	LECTORES	I	LECTORS.	Pal-
meras en la nieve, novel·la de Luz Gabás. Bar de la Joventut 
(inicialment prevista al jardí de la torre dels Portuguesos), 
20.00 hores.

•	02/09/2016:	PRESENTACIÓ.	Infinitamant, poemari de Mer-
cè Climent. Jardí de l’ermita de la Mare de Déu d’Agost, 
20.00 hores.

BIBLIOPISCINA
De l’1 al 29 d’agost de 2016, la Biblioteca Pública Municipal 
va traslladar part del seu fons a la Piscina Municipal. Així, 
cada dilluns, dimecres i divendres (d’11.00 a 13.00 hores), els 
usuaris van tenir al seu abast llibres, revistes i premsa per a 
complementar el bany. A més, les xiquetes i els xiquets van 
poder gaudir d’un taller infantil diferent cada dia. En defini-
tiva, una bona manera d’acostar-se als llibres i a la lectura 
durant les jornades de calor.

NITS MUSICALS
La proposta amb què la música arriba a punts emblemàtics 
del Barri Medieval va reunir el públic assistent al voltant de 
convocatòries:
•	15/07/2016:	CONCERT.	Nit de piano, guitarra i veu, a càr-

rec de Salva Vázquez i Rafa Xambó. Pouet de Sant Vicent, 
23.00 hores. Patrocini del SARC Diputació de València.

•	29/07/2016:	CONCERT.	Nit de cine, a càrrec del grup Vila 
Ensemble de la Societat Musical Vila de Bocairent. Placeta 
de la Cantereria, 23.00 hores. Organització conjunta amb 
la Societat Musical Vila de Bocairent.

•	12/08/2016:	CONCERT.	Nit per a gaudir amb el jazz, a càrrec 
de Jesús Núñez (saxo alt) i Marc Puertes (saxo tenor), de la 
mà de l’Associació Unió Musical de Bocairent. Placeta de 
Sant Vicent o de la Presó, 23.00 hores. Organització con-
junta amb l’Associació Unió Musical de Bocairent.

VESPRADES DE BALL
Una de les novetats de la programació cultural d’estiu que 
més resposta va tenir fou les Vesprades de ball, amb dues 
sessions que van disposar d’un públic nombrós:
•	22/07/2016:	BALL.	Sessió	de	ritmes	llatins	i	balls	de	saló,	

dirigida per Jesús Condés. Parc del carrer Cervantes, 20.00 
hores. Organització conjunta amb l’Associació de Balls de 
Saló de Bocairent.

•	05/08/2016:	BALL.	Sessió	de	ritmes	llatins	i	balls	de	saló,	
dirigida per Jesús Condés. Parc dels Vilars, 20.00 hores. 
Organització conjunta amb l’Associació de Balls de Saló de 
Bocairent.

BOCAIRENT DE NIT
Les rutes nocturnes van acostar als assistents el patrimo-
ni de Bocairent des d’una òptica diferent: la que imposa la 
màgia de les nits d’estiu. Les dues passejades programades 
van ser:
•	22/07/2016:	RUTA	CULTURAL.	Passejada	per	la	pedra	viva,	

amb visita a la cava de Sant Blai, les coves del Colomer i el 
Museu Arqueològic Municipal “Vicent Casanova”, a càrrec 

de Vicent Carbonell i Toni Gisbert. Plaça de l’Ajuntament, 
23.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria de 
Turisme.

• 05/08/2016: RUTA CULTURAL. Passejada pels camins 
d’aigua al barri musulmà, a càrrec de La Saria Turismo. 
Plaça de l’Ajuntament, 23.00 hores. Organització conjun-
ta amb la Regidoria de Turisme i col·laboració de La Saria 
Turismo.

ESTIUEJART
Les activitats relacionades amb les arts plàstiques i visuals 
també van estar presents en Refresca’t amb la cultura. En 
concret, aquest bloc de propostes va estar conformat per 
aquestes iniciatives:
•	18/07/2016	–	22/07/2016:	TALLER.	Gravat	a	la	punta	seca,	

a càrrec de Manolo Granado. Local de l’Associació Art 92; 
dilluns, dimecres i divendres, de 19.00 a 21.00 hores. Col-
laboració de l’Associació Art 92.

•	30/07/2016	–	13/08/2016:	EXPOSICIÓ.	Obres	creades	en	
el taller de gravat a la punta seca. Mercat Municipal. Orga-
nització conjunta amb la Regidoria Sociosanitària.

•	06/08/2016:	 TALLER	 INFANTIL.	 Fang	 creatiu,	 a	 càrrec	
d’Isabel Canales i Cantó. Mercat Municipal, 11.30 hores. 
Organització conjunta amb el Consell Municipal de la Jo-
ventut i la Regidoria Sociosanitària.

•	10/09/2016: I MARATÓ DE FOTOGRAFIA JOVE. Museu Muni-
cipal Antonio Ferri, de 9.00 a 10.30 hores (inscripcions) i de 
10.30 a 14.00 hores (realització de les fotografies). Organit-
zació conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut.

CINE D’ESTIU
Després de molts anys d’absència, Bocairent va recuperar 
les projeccions a l’aire lliure. En aquest cas, el lloc triat va 
ser el parc dels Vilars, on el 14 d’agost de 2016 (a les 22.30 
hores) es va projectar la pel·lícula Perdiendo el norte davant 
més de dos-cents espectadors. Es tractava d’una iniciativa 
organitzada conjuntament amb el Consell Municipal de la 
Joventut.

XARRADES A LA FRESCA
Fidels a l’essència de pluralitat temàtica, les Xarrades a la 
Fresca van reunir el públic al voltant de quatre temes di-
ferents i amb un perfil de ponents molt heterogeni. A més, 
com en els últims anys, la conferència va tenir continuïtat 
amb un sopar posterior per a tots aquells que van decidir 
quedar-s’hi. Les Xarrades de 2016 van ser:
•	16/08/2016:	 XARRADA.	 Ibers	 a	 la	 Mariola:	 una	 passeja-

da arqueològica pel nostre passat, a càrrec d’Ignasi Grau 
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Mira. Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores. 
Col·laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la casa 
propietat de María Belda Silvestre.

•	17/08/2016:	XARRADA.	Gent	gran,	xarxes	de	comunicació	
social i aïllament social, a càrrec de Roser Beneito Mon-
tagut. Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores. 
Col·laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la casa 
propietat de María Belda Silvestre.

•	18/08/2016:	XARRADA.	Festes,	tradicions	i	cultura	a	la	Co-
munitat Valenciana. L’experiència del programa SOM BIC, 
a càrrec d’Enrique Collado Belda. Placeta de Sant Vicent o 
de la Presó, 20.00 hores. Col·laboració de la tasca-cafete-
ria Rabet de Gat i la casa propietat de María Belda Silves-
tre.

•	19/08/2016:	XARRADA.	L’arquitectura	de	Vicente	Pascual	
Pastor a Bocairent, a càrrec de Mª Lutgarda Vañó Belda. 
Placeta de Sant Vicent o de la Presó, 20.00 hores. Col-
laboració de la tasca-cafeteria Rabet de Gat i la casa pro-
pietat de María Belda Silvestre.

SANT AGUSTÍ DE CONTE
Amb la finalitat de completar l’oferta cultural associada a les 
Festes de Sant Agustí, es va celebrar per primera vegada un 
cicle de contacontes dirigit al públic infantil. Les cites van 
ser aquestes:
•	24/08/2016:	 CONTACONTES:	 Contes	 de	 la	 bona	 sort,	 a	

càrrec de Contes per al Nou Mil·lenni. Plaça Julián Herre-
ro Alexandre, 20.15 hores. Organització conjunta amb la 
Junta de Majorals de Sant Agustí, el Consell Municipal de 
la Joventut i la Regidoria de Festes, i patrocini del SARC 
Diputació de València.

•	25/08/2016:	CONTACONTES:	El	desig,	a	càrrec	d’Espai	Ide-
es Creatives. Plaça Julián Herrero Alexandre, 20.15 hores. 
Organització conjunta amb la Junta de Majorals de Sant 
Agustí, el Consell Municipal de la Joventut i la Regidoria 
de Festes, i patrocini del SARC Diputació de València.

•	26/08/2016:	CONTACONTES:	Històries	noves,	a	càrrec	del	
Gran Jordiet. Plaça Julián Herrero Alexandre, 20.15 hores. 
Organització conjunta amb la Junta de Majorals de Sant 
Agustí, el Consell Municipal de la Joventut i la Regidoria 
de Festes, i patrocini del SARC Diputació de València.

ESPECTACLE DE CLOENDA
El punt i final a uns mesos d’activitat intensa va arribar de la 
mà d’Eugeni Alemany i el seu monòleg En persona guanye. 
El 10 de setembre de 2016 (a les 23.00 hores), l’humorista 
valencià va reunir quatre-centes persones al parc dels Vi-
lars. Va ser la cloenda tant per a Refresca’t amb la cultura 
com per a la programació Estiu Jove, ja que l’activitat estava 

organitzada conjuntament amb el Consell Municipal de la 
Joventut i patrocinada pel SARC Diputació de València.

9 d’Octubre

Durant deu dies, va tenir lloc la programació local amb mo-
tiu del Dia del Poble València, que l’any 2016 va estar forma-
da per les propostes següents:
•	30/09/2016	 –	 16/10/2016:	 EXPOSICIÓ.	 La	 imatge	 de	 la	

festa. Cartells de Vicent Ramon sobre festes valencianes, 
a càrrec de Vicent Ramon Pascual. Sala Joan de Joanes. 
Organització conjunta amb l’Estudi Vicent Ramon.

•	01/10/2016:	ENTREGA	DE	PREMIS.	I	Marató	de	Fotografia	
Jove. Mirador de la ronda Sud, 12.30 hores. Organització 
conjunta amb el Consell Municipal de la Joventut i el Cen-
tre d’Informació Juvenil.

•	03/10/2016:	 TALLER	DE	 DOBLATGE.	 Dobla	 pel·lícules	 al	
valencià!,	a	càrrec	de	Francesc	Fenollosa.	Sala	Joan	de	Jo-
anes, 18.30 hores. Organització conjunta amb la Diputació 
de València (Unitat de Normalització Lingüística) i la Regi-
doria de Joventut.

•	04/10/2016:	TALLER	INFANTIL.	Contaller:	una	història	ben	
mastegada, a càrrec del Col·lectiu Ameba. Biblioteca Pú-
blica Municipal, 18.00 hores. Patrocini del SARC Diputació 
de València.

•	05/10/2016:	XARRADA	I	DEGUSTACIÓ.	Els	vins	blancs	va-
lencians, a càrrec de Javier Cerdá (www.vinosvalencianos.
com). Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. Col·laboració de 
Mercacentro Bocairent.

•	06/10/2016:	PROJECCIÓ.	Dolçaina:	del	carrer	a	l’aula,	do-
cumental presentat per Rubén Soler (director i productor) 
i Frederic Santamaria (dolçainer i musicòleg). Sala Joan de 
Joanes, 20.00 hores. Patrocini del SARC Diputació de Va-
lència.

•	07/10/2016:	 GALA	 DELS	 PREMIS	 9	 D’OCTUBRE.	 Teatre	
Avenida, 20.00 hores. Organització conjunta amb el Con-
sell Municipal de Cultura i la Regidoria d’Educació.
- Premis acadèmics: Ainhoa Beneyto Castillo, Alba Sem-

pere Pascual, Irene Vañó Beneyto, Iris Rodríguez Juan i 
Carmina Tortosa Cerdá.

- Premi individual: Juan Calatayud Castelló.
- Premi col·lectiu: ACIF Mariola Verda.

•	07/10/2016:	 SOPAR	 DE	 GERMANOR.	 Restaurant	 El	 Can-
cell, 22.00 hores. Organització conjunta amb la Regidoria 
d’Educació.

•	08/10/2016:	 MOCADORADA	 INFANTIL.	 Taller	 per	 a	 les	
xiquetes i els xiquets. Mercat Municipal, d’11.30 a 12.30 
hores. Organització conjunta amb les regidories Sociosa-
nitària i de Joventut.

•	08/10/2016:	ESPAI	DE	POESIA.	Lectura	oberta	de	poemes.	
Cafeteria Esglai, 20.00 hores. Organització conjunta amb 
la cafeteria Esglai.

•	09/10/2016:	BON	DIA,	VALENCIANES	I	VALENCIANS!	Coca	
i timó per a totes i tots. Plaça de l’Ajuntament, de 9.00 a 
9.30 hores.

•	09/10/2016:	CRIDA	A	LA	FESTA.	A	 càrrec	de	 l’Associació	
Unió Musical de Bocairent. De la plaça de l’Ajuntament al 
parc dels Vilars, 9.30 hores.

•	09/10/2016:	HOMENATGE	ALS	ESCRIPTORS	VALENCIANS.	
Descoberta de la placa dedicada a Isabel-Clara Simó. Parc 
dels Vilars, en finalitzar el passacarrer de crida a la festa.

•	09/10/2016:	XOCOLATADA.	Per	a	les	xiquetes	i	els	xiquets.	
Col·legi Lluís Vives, 10.30 hores. Organització conjunta 
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amb la Regidoria de Joventut i col·laboració del CEIP Lluís 
Vives.

•	09/10/2016:	CERCAVILA.	A	càrrec	del	Grup	de	Xirimiters	i	
Tabaleters l’Aljub. Del col·legi a la plaça de l’Ajuntament, 
11.30 hores.

•	09/10/2016:	GLOBOTADA.	Placeta	 Joan	de	 Joanes,	en	ar-
ribar la cercavila a aquest punt de l’itinerari. Organització 
conjunta amb la Regidoria de Joventut.

•	09/10/2016:	ESPAI	INFANTIL.	Inflables	per	a	les	xiquetes	i	
els xiquets. Plaça de l’Ajuntament, de 12.00 a 14.00 hores. 
Organització conjunta amb la Regidoria de Joventut.

•	09/10/2016:	RASPALL.	Partida	dels	 equips	 locals.	 Carrer	
Azorín, 16.30 hores. Organització conjunta amb la Regido-
ria Ludicoesportiva.

Iniciatives de la Biblioteca Pública 
Municipal

Aprofitant el vint-i-cinqué aniversari de la inauguració de 
l’agència de lectura, la Regidoria de Cultura va posar en mar-
xa un seguit d’iniciatives durant l’any 2016. Totes aquestes 
propostes es detallen en l’apartat d’informació municipal 
elaborat per la Biblioteca Pública Municipal.

Altres activitats

A més de les activitats que formen part d’alguna de les pro-
gramacions anteriors, al llarg de l’any, la Regidoria de Cul-
tura promou iniciatives puntuals. En concret, durant l’últim 
període, es van dur a terme les següents:
•	24/10/2015	 –	 08/11/2015:	 EXPOSICIÓ.	 Obres	 del	 XIV	

Concurs de Pintura Joan de Joanes. Sala Joan de Joanes. 
Organització conjunta amb l’Associació Art 92 i patrocini 
conjunt amb Creaciones Euromoda S. L., Helioprint S. L. i 
Inelbo S. A. (Eiffage Energia).

•	08/11/2015:	TITELLES.	Adiós	Bienvenida,	a	càrrec	de	Mi-
maia Teatro. Teatre Avenida, 17.30 hores. Organització 
conjunta amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida. (Mostra Internacional de Titelles)

•	13/11/2015:	CONFERÈNCIA.	¿Transición	o	colapso?	Última	
llamada, a càrrec de Pau Miró Martínez (Universitat Po-
litècnica de València). Sala Joan de Joanes, 19.30 hores. 
Organització conjunta amb la Universitat Politècnica de 
València (Campus d’Alcoi). (Setmana de la Ciència 2015)

•	04/12/2015	–	10/01/2016:	EXPOSICIÓ.	Obres	de	la	IV	Bi-
ennal d’Arts Plàstiques, a càrrec de l’Associació Cultural 
Art Nostre. Sala Joan de Joanes. Organització conjunta 

amb la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i l’Associació 
Cultural Art Nostre.

•	26/12/2015: PRESENTACIÓ. Mariola, serra de llibertat, docu-
mental de Santiago Hernández i Matilde Alcaraz. Teatre Ave-
nida, 20.00 hores. Organització conjunta amb DocumentArt.

•	29/12/2015	–	30/01/2016:	 SALA	D’ESTUDI	EN	PERÍODE	
D’EXÀMENS.	Biblioteca	Pública	Municipal;	de	dilluns	a	di-
vendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i dissab-
tes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria de Joventut.

•	29/01/2016:	CONFERÈNCIA.	Les	danses	festives	de	moros	
i cristians a la Mediterrània occidental, a càrrec de Raül 
Sanchis Francés. Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. Orga-
nització conjunta amb els ajuntaments d’Ontinyent, Ba-
nyeres de Mariola i Biar.

•	29/01/2016	 –	 14/02/2016:	 EXPOSICIÓ.	 Ballar	 el	 moro.	
Danses festives de moros i cristians a la Mediterrània oc-
cidental, a càrrec de l’Associació Cultural Joan Amades i 
del Museu Etnològic de Barcelona. Sala Joan de Joanes. 
Organització conjunta amb els ajuntaments d’Ontinyent, 
Banyeres de Mariola i Biar.

•	26/02/2016:	PRESENTACIÓ.	Yo	que	tanto	te	quiero,	a	càr-
rec de Marta Querol Benech. Sala Joan de Joanes, 20.00 
hores. Organització conjunta amb Festasa i col·laboració 
d’Estudi Vicent Ramon, Llibreria i Papereria Mariola i Pho-
tofinish.

•	02/03/2016	–	23/03/2016:	TALLER.	 Iniciació	al	gravat,	a	
càrrec de Manolo Granado. Local de l’Associació Art 92; 
sessió setmanal, de 19.00 a 21.00 hores. Col·laboració de 
l’Associació Art 92.

•	13/03/2016	–	13/04/2016:	CONCURS.	VIII	Concurs	Literari	
de Cal·ligrames. Col·laboració del CEIP Lluís Vives i de l’IES 
Bocairent.

•	13/03/2016	–	13/04/2016:	CONCURS.	IV	Concurs	de	Poe-
mes Objecte. Organització conjunta amb l’IES Bocairent.

•	15/04/2016:	INAUGURACIÓ.	El	lleó	ibèric	a	Bocairent.	Una	
tornada a la serra originària. Museu Arqueològic Munici-
pal “Vicent Casanova”, 20.00 hores. Organització conjunta 
amb les regidories de Turisme i d’Espais Públics i Naturals. 
(Programació El lleó ibèric a Bocairent: una tornada a la 
serra originària)

•	07/05/2016	–	20/05/2016:	EXPOSICIÓ.	Paisatges	de	Valor,	
a càrrec de la Universitat d’Alacant. Sala Joan de Joanes. 
Col·laboració de la Universitat d’Alacant.

•	 22/05/2016:	EXCURSIÓ.	A	la	Lloma	de	Galbis.	Organització	
conjunta amb el Centre Excursionista de Bocairent i les regi-
dories de Turisme i d’Espais Públics i Naturals. (Programació 
El lleó ibèric a Bocairent: una tornada a la serra originària)

•	30/05/2016	–	 15/07/2016:	 SALA	D’ESTUDI	 EN	 PERÍODE	
D’EXÀMENS.	Biblioteca	Pública	Municipal;	de	dilluns	a	di-
vendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores, i dissab-
tes, de 9.00 a 14.00 hores. Organització conjunta amb la 
Regidoria de Joventut.

•	12/06/2016: TALLER INFANTIL. Visita especial al museu 
arqueològic… i juguem a modelar com els ibers, a càrrec 
d’Isabel Canales i Cantó. Placeta del Lleó Ibèric, 11.30 
hores. Organització conjunta amb les regidories de Tu-
risme, de Joventut i d’Espais Públics i Naturals. (Progra-
mació El lleó ibèric a Bocairent: una tornada a la serra 
originària)

•	18/06/2016:	CONCERT.	Queen:	We	Will	Rock	You,	a	càrrec	
del cor de la Universitat Politècnica de València. Plaça de 
l’Ajuntament, 23.00 hores. Organització conjunta amb la 
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Universitat Politècnica de València (Campus d’Alcoi) i la 
Regidoria d’Espais Públics i Naturals.

•	30/07/2016:	PRESENTACIÓ.	Material	didàctic	sobre	el	Mu-
seu Arqueològic Municipal “Vicent Casanova”. Museu Ar-
queològic Municipal “Vicent Casanova”, 19.00 hores. Orga-
nització conjunta amb les regidories de Turisme i d’Espais 
Públics i Naturals. (Programació El lleó ibèric a Bocairent: 
una tornada a la serra originària)

•	23/09/2016:	PRESENTACIÓ.	L’any	deu:	l’emigració	de	la	Vall	
d’Albaida a l’Argentina, documental de Lluís Pérez, Casimir 
Romero i Josep Mira. Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. Or-
ganització conjunta amb la Mancomunitat de Municipis de 
la Vall d’Albaida.

•	15/09/2016	–	31/10/2016:	CONVOCATÒRIA	OBERTA.	Per	
a seleccionar relats inspirats en la figura del lleó ibèric. 
Organització conjunta amb les regidories de Turisme i 
d’Espais Públics i Naturals. (Programació El lleó ibèric a 
Bocairent: una tornada a la serra originària)

•	15/10/2016	 –	 23/10/2016:	 EXPOSICIÓ.	 L’arquitectura	 de	
Vicente Pascual Pastor. Sala Joan de Joanes.

Biblioteca Pública Municipal
El maig de1991 es van inaugurar les primeres instal·lacions 
de la Biblioteca Pública Municipal. Per tant, durant l’any 
2016, vam celebrar el vint-i-cinqué aniversari de la posada 
en marxa de l’agència de lectura, un espai fonamental per a 
la vida cultural de Bocairent. Aprofitant l’efemèride, es van 
dur a terme les accions següents:

•	Renovació	de	 la	 imatge	corporativa,	 amb	 la	creació	d’un	
logotip nou per part de Claugràfica Estudi Creatiu.

•	Reorganització	de	l’horari	d’atenció	al	públic:
- Ampliació de l’horari ordinari.
- Habilitació d’un horari extraordinari per a la sala d’estudi 

durant els períodes d’exàmens.
•	Edició	d’un	butlletí	informatiu	trimestral,	amb	el	títol	d’In-

terlletra.
•	Posada	en	marxa	de	diversos	programes	d’activitats:

- Divendres de biblioteca: programació en què, com a mí-
nim, una vegada al mes la Biblioteca acull una activitat 
de format diferent (contacontes, presentació, tertúlia li-
terària, lectura pública…).

- Lletres al carrer: programació d’estiu en què les activitats 
de la Biblioteca es traslladen fora de les instal·lacions de 
l’agència de lectura.

-	Viu	la	biblio!:	programació	amb	motiu	del	24	d’octubre,	
Dia Internacional de la Biblioteca.

HORARIS	D’ATENCIÓ	AL	PÚBLIC
Horari ordinari: Dilluns i divendres, de 10.30 a 12.30 hores 
i de 16.30 a 20.00 hores. Dimarts i dijous, de 16.30 a 20.00 
hores. Dimecres, de 10.30 a 12.30 hores.
Horari d’estiu: Juliol: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 
hores i de 16.30 a 20.00 hores. Agost: De dilluns a divendres, 
de 9.00 a 13.00 hores.
Horari extraordinari de la sala d’estudi durant els períodes 
d’exàmens: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i de 
16.00 a 22.00 hores. Dissabtes, de 9.00 a 14.00 hores.

Interlletra. Butlletí informatiu de la 
Biblioteca i l’Arxiu de Bocairent

Des de començaments de 2016, la Regidoria de Cultura edi-
ta trimestralment Interlletra. Aquest butlletí dóna comp-
te de la informació vinculada tant a la Biblioteca Pública 
Municipal com a l’Arxiu de Bocairent i s’estructura de la 
manera següent: en la portada, es ressenyen les activitats 
desenvolupades en aquestes instal·lacions. En les pàgines 
interiors, trobem les seccions «Les novetats de la Biblio-
teca», en què es presenten les últimes incorporacions al 
catàleg de l’agència de lectura; «La recomanació», en què 
una persona del teixit cívic local suggereix un llibre, i «El 
nom propi», en què es destaca un escriptor o una escrip-
tora rellevant. I, en la contraportada, la secció «El docu-
ment destacat de l’Arxiu» presenta un document del fons 
de l’Arxiu Històric, el qual s’exposa durant el trimestre a les 
instal·lacions de la Biblioteca, i la secció «Les activitats del 
trimestre» mostra l’agenda amb les propostes impulsades 
des de la Biblioteca.

•	 Interlletra 1	(gener	–	març	de	2016):
- «La recomanació»: escrita per Alícia Mafé (directora de 

l’IES Bocairent).
-	 «El	nom	propi»:	Ramon	Llull	(1232	–	1316).
- «El document destacat de l’Arxiu»: Llibre de censals de 

la casa i ermita del Mont Calvari de la vila de Bocairent 
(1598-1618).

•	 Interlletra 2	(abril	–	juny	de	2016):
- «La recomanació»: escrita per Josep Villarrubia Juan (pre-

sident del Centre d’Estudis Locals).
-	 «El	nom	propi»:	Miguel	de	Cervantes	Saavedra	(1547	–	

1616).
- «El document destacat de l’Arxiu»: Llibre de l’elecció dels 

oficis de la vila de Bocairent (1561-1662).
•	 Interlletra 3	(juliol	–	setembre	de	2016):

- «La recomanació»: escrita per Amparo Vañó Beneyto 
(presidenta de la Societat Musical Vila de Bocairent).

-	 «El	nom	propi»:	Roald	Dahl	(1916	–1990).
- «El document destacat de l’Arxiu»: Llibre de Claveria (se-
gles	XVI	–	XVIII).

•	 Interlletra 4	(octubre	–	desembre	de	2016):
- «La recomanació»: escrita per Víctor Vanyó Peidro (vice-

president de l’Associació Unió Musical de Bocairent).
-	 «El	nom	propi»:	Dario	Fo	(1926	–	2016).
- «El document destacat de l’Arxiu»: Llibre de l’administra-

ció del prevere Miguel Ferre (1557).

Activitats

Les activitats promogudes per la Biblioteca Pública Munici-
pal entre novembre de 2015 i octubre de 2016 són aquestes:
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•	20/11/2015:	LECTURA	PÚBLICA.	Poemes de Carles Salva-
dor, a càrrec de l’alumnat del CEIP Lluís Vives. Bibliote-
ca Pública Municipal, 18.00 hores. Organització conjunta 
amb el CEIP Lluís Vives.

•	11/12/2016:	PRESENTACIÓ.	Gaianes-Xàtiva, un viatge sense 
tornada, llibre de Manel Arcos i Martínez. Biblioteca Pública 
Municipal, 19.30 hores.

•	21/12/2015	 –	 08/01/2016:	 SORTEIG.	 Cistella	 de	 llibres	
entre els usuaris de la Biblioteca. Biblioteca Pública Muni-
cipal.

•	20/02/2016.	PRESENTACIÓ.	Actes	amb	motiu	del	25é	ani-
versari de la Biblioteca Pública Municipal. Biblioteca Pú-
blica Municipal, 19.30 hores.

•	26/02/2016:	PRESENTACIÓ. Yo que tanto te quiero, a càrrec 
de Marta Querol Benech. Sala Joan de Joanes, 20.00 hores. 
Organització conjunta amb Festasa i col·laboració d’Estudi 
Vicent Ramon, Llibreria i Papereria Mariola i Photofinish.

•	04/03/2016:	TERTÚLIA	LITERÀRIA.	Entre	lectores	i	lectors	
del llibre La xiqueta que volia ser, d’Arantxa Bea. Bibliote-
ca Pública Municipal, 18.00 hores. Organització conjunta 
amb la Regidoria d’Igualtat. (Programació Divendres de bi-
blioteca)

•	08/04/2016:	BEBETECA.	Contes teixits, a càrrec d’Almude-
na Francés. Biblioteca Pública Municipal, de 17.00 a 17.45 
hores. Patrocini del SARC Diputació de València. (Progra-
mació Divendres de biblioteca)

•	09/04/2016:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	infan-
tils. Mirador de la ronda Sud, d’11.30 a 13.00 hores. Col-
laboració del Centre d’Informació Juvenil.

•	16/04/2016:	BIBLIOPARC.	Espai	de	lectura	i	tallers	infan-
tils. Parc de la Derrota, d’11.30 a 13.00 hores. Col·laboració 
del Centre d’Informació Juvenil.

•	22/04/2016:	LLIURAMENT	DE	PREMIS.	VIII	Concurs	de	Cal-
ligrames i IV Concurs de Poemes Objecte. Biblioteca Pú-
blica Municipal, 19.00 hores. Col·laboració del CEIP Lluís 
Vives i de l’IES Bocairent.

•	23/04/2016	–	24/04/2016:	IX	FIRA	DEL	LLIBRE.	Plaça	de	
l’Ajuntament, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores 
(dissabte) i de 10.00 a 14.00 hores (diumenge).

•	27/05/2016.	 TALLER.	 Adivinanzas ilustradas, a càrrec de 
Glup Produccions. Biblioteca Pública Municipal, de 17.00 
a 18.30 hores. Patrocini del SARC Diputació de València. 
(Programació Divendres de biblioteca)

•	10/06/2016:	 PRESENTACIÓ.	 La danza de las mariposas, a 
càrrec de David Tortosa. Saló de Plens, 19.00 hores. (Pro-
gramació Divendres de biblioteca)

•	09/07/2016:	PUNTS	D’INTERCANVI	DE	LLIBRES.	Parc	del	
carrer Dos de Maig i mirador de la ronda Sud, de 10.00 a 
20.00 hores. (Programació Lletres al carrer)

•	01/08/2016	–	29/08/2016:	BIBLIOPISCINA.	Espai	de	lectu-
ra i tallers infantils. Piscina Municipal; dilluns, dimecres i 
divendres, d’11.00 a 13.00 hores. Col·laboració de la Dipu-
tació de València.

•	10/08/2016:	TERTÚLIA	ENTRE	LECTORES	I	LECTORS.	Pal-
meras en la nieve, novel·la de Luz Gabás. Bar de la Joventut 
(inicialment prevista al jardí de la torre dels Portuguesos), 
20.00 hores. (Programació Lletres al carrer)

•	02/09/2016:	PRESENTACIÓ.	Infinitamant, poemari de Mer-
cè Climent. Jardí de l’ermita de la Mare de Déu d’Agost, 
20.00 hores. (Programació Lletres al carrer).

•	20/09/2016	–	20/10/2016:	PRESENTACIÓ	DE	TREBALLS.	I	
Concurs d’eslògans per al foment de la lectura.

•	04/10/2016:	TALLER	INFANTIL.	Contaller: una història ben 
mastegada, a càrrec del Col·lectiu Ameba. Biblioteca Públi-
ca Municipal, 18.00 hores. Patrocini del SARC Diputació de 
València.

•	24/10/2016	 –	 28/10/2016:	 VIU	 LA	 BIBLIO!	 Programació	
amb motiu del Dia Internacional de la Biblioteca.
- 24/10/2016: TALLER. Animació lectora per a familiars 

compromesos, a càrrec de Clarió Recursos Lúdico-edu-
catius. Biblioteca Pública Municipal, 19.30 hores. Patro-
cini del SARC Diputació de València.

-	24/10/2016	–	28/10/2016:	VOTACIÓ.	Proposta	guanya-
dora del I Concurs d’eslògans per al foment de la lectura. 
Biblioteca Pública Municipal.

- 25/10/2016: CONTACONTES. Amort, a càrrec d’Almudena 
Francés. Biblioteca Pública Municipal, 11.30 hores. Or-
ganització conjunta amb l’IES Bocairent i patrocini del 
SARC Diputació de València.

- 25/10/2016: CONTACONTES. Som diferents, a càrrec d’Al-
mudena Francés. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 ho-
res. Organització conjunta amb les regidories d’Igualtat i 
de Joventut i patrocini del SARC Diputació de València.

-	 27/20/2016:	TERTÚLIA	LITERÀRIA.	Les	novel·les	de	Dolo-
res Redondo. Biblioteca Pública Municipal, 18.00 hores.

- 28/10/2016: PROJECCIÓ. Pel·lícula basada en una obra 
literària. Centre d’Interpretació Turística de Bocairent i 
la Serra de Mariola, 20.00 hores.

Visites

La Biblioteca Pública Municipal organitza al llarg de l’any 
una sèrie de visites per tal de donar a conéixer a la població 
els serveis que ofereix i els fons de què disposa. Al llarg de 
l’any 2016, s’han organitzat les visites següents:
•	Gener/2016:	Escola	Permanent	d’Adults	Manuel	Santonja.
•	 Febrer/2016:	Alumnat	de	1r	i	2n	de	primària	del	CEIP	Lluís	

Vives.
•	Març/2016:	Alumnat	de	3r	i	4t	de	primària	del	CEIP	Lluís	

Vives.
•	Abril/2016:	Alumnat	d’infantil	5	anys	i	de	5é	i	6é	de	primà-

ria del CEIP Lluís Vives.
•	 Juny/2016:	Associació	d’Amas	de	Casa	Tyrius.

Dades estadístiques

La informació següent correspon al període que va de l’1 
d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016.
•	Usuaris	Internet:	412.
•	Consultes	bibliotecàries:	767.
•	Usuaris	de	la	Biblioteca:	5397.

- Homes: 1297.
- Dones: 2334.
- Xiquets: 822.
- Xiquetes: 944.

•	Nombre	total	de	préstecs:	4188.
- Valencià:1041.
- Castellà: 3059.
- Anglés: 88.

•	Nous	lectors:	43.
•	Nombre	total	de	lectors:	2056.
•	Adquisicions	i	donacions	noves,	ja	catalogades:	354.
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Regidoria de MEDI AMBIENT

Activitats
- 16 de gener: col·laboració amb l’Associació valenciana de 

meteorologia Josep Peinado (AVAMET) per a la col·locació 
d’un sensor tèrmic en la zona de la Rambla.

- 25 de febrer: dotació a la Policia d’un lector de xips per a 
identificar gossos.

- 19 de març: adhesió a la campanya de conscienciació ‘Hora 
del planeta’ amb l’apagada de la il·luminació monumental.

- 22 de març: ‘Poda i empelt de l’olivera de secà’, jornada 
tècnica d’especialització amb formació teòrica i pràctica.

- 29 d’abril: presentació del Pla local de prevenció d’incen-
dis forestals arran de la seua aprovació per resolució de 
18 de gener del 2016 de la consellera d’Agricultura, Medi 
ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament rural (DOGV 
de 22 de febrer).

- 31 de maig: aprovació pel ple municipal de l’Ordenança 
reguladora de la cessió de trituradora municipal de restes 
agrícoles i forestals a particulars.

- 17 de juny: presència de l’ecoparc mòbil del Consorci de 
residus V5 amb sessions divulgatives per a l’alumnat del 
CEIP Lluís Vives.

- 28 de juliol: aprovació per part del ple municipal de l’adhe-
sió al Pacte de les Alcaldies pel clima i per l’energia.

- 16 de setembre: ‘Interfície urbanoforestal: prevenció d’in-
cendis en urbanitzacions i cases de camp’, conferència a 
càrrec de Carolina Mengual, tècnica forestal de prevenció 
d’incendis.

- 11 d’octubre: presentació del Pla municipal de mobilitat 
sostenible.

Dia mundial del Medi ambient

- 1 de juny: ‘Risi-clatge: excuses per a no reciclar’, taller de 
risoteràpia.

- 3 de juny: ‘Els colors dels 4R’, fira del reciclatge.
- 3 de juny: Excursió a la llum de la lluna fins l’alt de la 

Creuata amb el Grup de muntanya de Bocairent i nocions 

bàsiques sobre fotografia nocturna a càrrec de l’Associació 
fotogràfica de Bocairent.

- 4 de juny: ‘La cuina de la serra de Mariola’, presentació del 
llibre de Mila Valls i Ana Valls.

- 5 de juny: celebració del Dia mundial del medi ambient 
amb una visita a la finca el Buixcarró i un taller de sabons 
d’herbes.

Regidoria de TURISME
Activitats d’octubre de 2015 a setembre de 2016

Octubre 2015
- Assistència a la Fira de Beneixama. 4 i 5 d’octubre
- X Fira de Comerç. 17 i 18 d’octubre amb una participació 

de més de 80 estands i uns 6000 visitants. Degustacions, 
artesania, comerç, activitats i actuacions per a grans i me-
nuts.

Novembre 2015
- Ruta de Tapes: “novembre boletaire”. Totes les tapes tenen 

un ingredient comú que és el pebràs. Amb la participació 

de l’hotel Estació, cafeteria Esglai, bar Sifó, bar Solbes, Ra-
valet Bar i tasca-cafeteria Rabet de Gat. Del 30 d’octubre 
al 15 de novembre

- VIII Concurs Gastronòmic de Carn de Caça i Bolets. 23 de 
novembre amb un total de 17 concursants. 

 Modalitat de carn de caça:
· 1r premi: Hotel Bahía de Calp de Gandia amb el plat: “Ta-

taki trufat de cérvol, crema de creïlla i saltejat de trom-
petes de la mort amb cruixent de morro i ceba”.

· 2n premi: Restaurant Casa Granero de Serra, amb el plat: 
“Conill farcit de caça major amb còctel de bolets i trufes 
negres”
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· 3r premi: Restaurant Juan XXIII de Benifaió amb el plat: 
“Caneló de conill i bolets amb el seu suc”

Modalitat plat de borreta:
· 1r premi: Restaurant Zoco d’Ontinyent
· 2n premi: Restaurant Juan XXIII de Benifaió
· 3r Premi: Restaurant Casa Cham de Banyeres

- Assistència a la fira de Cocentaina conjuntament amb l’as-
sociació dels pobles de la Mariola. Del 30 d’octubre al 2 de 
novembre.

- Assistència a l’oficina de Promoció Turística de la Diputa-
ció de València Turisme a València del 4 al 6 de novembre.

-  Ruta Senderisme Mancomunitat. 21 de novembre
-  Visita de periodistes mexicans. 13 de novembre amb la col-

laboració de la Diputació de València Turisme.
-  Assistència a la I Fira Bodes i Comunions al Maset Ferrero-

Serratella. Del 13 al 15 de novembre.

Gener 2016
- Assistència a Fitur de forma no presencial a l’estand de la 

Diputació de València Turisme 
- Assistència a l’Oficina de Promoció Turística de València 

per a promocionar el municipi i les festes de Moros i Cris-
tians. Del 20 al 23 de gener

Març 2016: 
- Ruta entre comarques. Organitzada per la Mancomunitat 

de Municipis de la Vall d’Albaida i la Regidoria de Turisme 
de Bocairent. 6 de març

- Homenatge a Vicent Carbonell, per ser un dels primers bo-
cairentins en veure el potencial turístic de Bocairent. El 
dia 12 de març Vicent Carbonell va decidir posar fi a la 
seua trajectòria com a col·laborador en turisme després 
de 35 anys. El reconeixement va convocar un gran nombre 

d’amics i familiars amb un emotiu fins prompte a una per-
sona polifacètica que sempre tindrà el seu lloc al cor de 
tots aquells que han tingut el plaer de compartir amb ell 
les seues vivències.

- Ruta Senderista: La Serra Mariola de prop. La ruta de les 
ermites. 19 de març

- Ruta Senderista: La Serra de Mariola de prop. Torreta de 
Mariola. 25 de març

- V Fireta de Pasqua i I Fira de Vi a la plaça de L’Ajuntament 
amb artesania, gastronomia, tapes i entreteniment. Del 25 
al 28 de març

- Ruta Senderista: Ermita del Sant Crist i cova de la Monja. 
27 de març

- El lleó ibèric torna a Bocairent. De manera temporal el Mu-
seu arqueològic acull la nostra estimada peça ibèrica. 31 
de març

Maig 2016
- Assistència a la Fira Entre Comarques organitzada per la 

Diputació de València amb un espai per a promocionar 
l’oferta turística de la localitat a la plaça de bous de Va-
lència. Del 13 al 15 de maig

- Excursió a la lloma de Galbis dins les activitats del Lleó 
Ibèric una tornada a la serra originària. 22 de maig

- Celebració del Dia Internacional dels Museus amb portes 
obertes dels museus. 14 i 15 de maig.

Juliol 2016
 - XXIII Concurs de fotografia “Bocairent i el seu entorn” amb 

un total de 85 obres exposades de 29 autors. 30 juliol
Van ser premiats:
· 1r premi color: Juan Miguel Beneyto Vaño amb la foto: 

Otoño
· 2n premi color: Francisco Vicente Pascual Esplugues amb 

la foto: Vinalopó
· 1r premi blanc i negre: Manuel Alarte Pla amb la foto: El 

viejo pozo
· 2n premi blanc i negre: Blai Vanyó Vicedo amb la foto: El 

xiquet i el cabolo
· Accèssit a la millor obra local: Juan Sanz Ferre amb el 

nom de la foto: Diafebus 

Agost 2016
- Comença el “València Summer Day” un projecte conjunt 

de la fundació Turisme València i el Patronat Provincial 
de Turisme València i els pobles de l’interior per a donar a 
conéixer les nostres terres.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

 Una molt bona iniciativa que consta d’una eixida d’un dia 
a localitats de l’interior amb tot inclòs: bus, visita guiada 
i dinar. Bocairent va ser uns dels pobles participants en 
aquest projecte. 

- Ruta de tapes: Mossets de Plaer versió 6.0 amb la partici-
pació  de l’hotel Estació, restaurant La Rotonda, cafeteria 
Esglai, bar Solbes, bar Terrat, cafeteria Les Coves, Ravalet 
Bar i bar Sifó.

 Les tapes més votades van ser: Mini hamburguesa de peix 
del bar Solbes, Mosset Sifó del bar Sifó i Milfulles de cara-
basseta amb Mozzarela del bar Terrat.

Estadístiques

Durant el 2015 l’oficina de turisme va rebre un total de 
36.650 turistes.
Respecte a la demanda, és la informació local, rutes sende-
ristes i gastronomia el que més interés desperta entre els 
nostres visitants.
La procedència està clarament encapçalada per la Comu-
nitat Valenciana, seguida de la Comunitat de Madrid i Ca-
talunya.
Els visitants estrangers que més ens visiten són anglesos, 
holandesos i francesos.

Durant l’any 2016, segons escrutini de les estadístiques, du-
rant el període de gener a setembre, ens han visitat 23.079 
persones.
Del total el 88’6% són nacionals, i sols l’11.4% són de proce-
dència internacional.
Des de gener de 2016, la xarxa Red Touristinfo disposa d’uns 
gràfics on podem saber en cada moment el nombre de turis-
tes que atenem, les demandes i a les hores que entren. Com 
a curiositat el dia 27 de març (diumenge de Pasqua) vam 
atendre a 913 persones.

ELEC
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15 i 20

16

 VOTS %
 2015 2016 2015 2016
Cens total 3.625 3.611 - -
Participació 2.999 2.871 82,73% 79,50%
Votants candidatures 2.900 2.798 80,00% 77,48%
Nuls 62 50 1,71% 1,38%
En blanc 37 23 1,02% 0,64%
Abstenció 626 740 17,27% 20,50%

 2015 2016
CANDIDATURES VOTS % VOTS %
PP 885 30,13% 987 34,99%
PODEMOS	COMPROMÍS	 810	 27,58%	 		 	
EUPV-Upec 185 6,30%    
PODEMOS	COMPROMÍS-EUPV	 		 		 828	 29,35%
PSOE 614 20,91% 611 21,26%
C’s 349 11,88% 328 11,63%
PACMA 8 0,27% 22 0,78%
CCD 8 0,27% 8 0,28%
SOMVAL 4 0,14% 5 0,18%
FE de las JONS     5 0,18%
UPyD 13 0,44% 1 0,04%
PCPE 1 0,03% 1 0,04%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1 0,03% 1 0,04%
P-LIB     1 0,04%
VOX 7 0,24% 0 0,00%
ARA, PV 12 0,41%    
AVANT 2 0,07%    
IFem 1 0,03%    
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El 7 d’octubre de 2016 es va celebrar la huitena gala d’en-
trega dels premis 9 d’Octubre, la qual formava part de la 
programació local amb motiu del Dia del Poble Valencià. 
L’acte va tornar a reunir al teatre Avenida la societat civil 
de Bocairent, encapçalada per les autoritats municipals i els 
representants del teixit cultural i educatiu, per retre home-
natge, d’una banda, a les premiades amb millor expedient 
acadèmic, i de l’altra banda, als premis individual i col·lectiu 
d’aquesta edició.

La gala es va iniciar amb les melodies de Bertomeu, el can-
tautor que va posar lletra i música a la vetlada amb la inter-
pretació de diversos poemes de Vicent Andrés Estellés. Tot 
seguit, Joan Castelló Cantó, que va exercir de presentador, 
va donar la benvinguda a tots els assistents i va cedir la pa-
raula a Xavier Molina Martí. El regidor de Cultura va centrar 
la seua intervenció en el significat del 9 d’Octubre i en la 
necessitat de convertir-lo en una celebració festiva i alhora 
reivindicativa pel que fa als interessos valencians.

Una vegada acabada la introducció, es va iniciar la primera 
part de l’acte, que tenia com a finalitat el lliurament dels 
premis acadèmics corresponents al curs 2015-2016. D’aques-
ta manera, es va reconéixer l’esforç de l’alumnat local amb 
millor expedient: Ainhoa Beneyto Castillo, Alba Sempere 
Pascual i Irene Vañó Beneyto, en la modalitat d’educació pri-
mària; Iris Rodríguez Juan, en la modalitat d’educació secun-
dària obligatòria, i Carmina Tortosa Cerdá, en la modalitat de 
batxillerat. Les cinc guardonades, de les quals es va projec-
tar un muntatge fotogràfic, van rebre el premi de mans de 
la regidora d’Educació, Noelia Vañó Sanchis, i de l’alcalde de 
Bocairent, Josep-Vicent Ferre Domínguez.

La segona part de l’acte va estar centrada en els premis 
individual i col·lectiu 2016: Juan Calatayud Castelló i ACIF 
Mariola Verda, respectivament. Aquests guardons van estar 
votats pel Consell Municipal de Cultura en la sessió de l’1 
d’agost de 2016, quan la candidatura individual presentada 
per l’Associació Unió Musical de Bocairent i la candidatura 
col·lectiva suggerida per l’Associació Art 92 van resultar les 
més votades. En aquest sentit, cal recordar que les bases de 
concessió del premis 9 d’Octubre fixen que la presentació de 
candidatures correspon en exclusiva als col·lectius integrats 
en el Consell.

Dos audiovisuals van servir per a acostar els assistents a la 
trajectòria dels premiats: en el cas de Juan Calatayud Castelló, 
es va posar en valor tant la seua trajectòria musical, amb èxits 
com el del pasdoble Febrer, com la seua personalitat pròxima 
i discreta. Quant a ACIF Mariola Verda, es van fer ressaltar les 
més de dues dècades de dedicació a la protecció mediambien-
tal amb la defensa de la serra de Mariola com a símbol princi-
pal. A continuació, el regidor de Cultura, Xavier Molina Martí; 
l’alcalde, Josep-Vicent Ferre Domínguez, i el diputat provincial 
de Medi Ambient, Josep Bort Bono, van lliurar els diplomes 
acreditatius als premiats, que en les seues intervencions pos-
teriors van agrair la concessió de la distinció.

El tancament de la gala va correspondre a l’alcalde de Bo-
cairent, que en el seu discurs, va destacar la importància 
dels premis 9 d’Octubre i va lloar el perfil de Juan Calatayud 
Castelló i d’ACIF Mariola Verda. A més, Josep-Vicent Ferre 
Domínguez va felicitar les premiades amb el reconeixement 
acadèmic i va agrair el treball a la comunitat educativa local. 
La intervenció del batle va tornar a deixar pas als versos de 
Vicent Andrés Estellés musicats per Bertomeu. Així, el can-
tautor va posar el punt i final a un acte en què Bocairent, un 
any més, va tornar a homenatjar persones i entitats que, amb 
la seua dedicació, havien contribuït a fer un poble millor.

Premis 9 d’Octubre


