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Les activitats comencen al mes d’octubre 
amb la preparació del XIV Concurs Na-
cional de Pintura ”Joan de Joanes” amb 
el patrocini del M.I. Ajuntament i la col·
laboració d’empreses locals, celebrant 
enguany la catorzena edició. Inauguració 
de l’exposició el 24 d’octubre de 2015.

En abril de 2016, l’Exposició de Prima-
vera, amb motiu de la festa del llibre del 
23 d’abril, amb pintures i fotos exposa·
des al llarg d’un mes als balcons de la 
plaça de l’Ajuntament.

Al mes d’agost, coincidint amb les fes·
tes de Sant Agustí, hem fet l’exposició 
“Mostra d’Estiu de pintura i fotografia” 
(el 20 d’agost de2015), que enguany 
s’ha fet a l’edifici de l’Hostal.

Cal remarcar que els membres de l’asso·
ciació han obtingut nombrosos premis en concursos de 
pintura, fotografia, cartells... en diverses poblacions. Fem 
des d’ací una crida a tots els amants de les arts plàs·
tiques (pintura, fotografia, escultura, ceràmica...) perquè 
s’integren a l’ASSOCIACIÓ D’ART·92.

ArT-92 
activitats 2015-2016
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El 4 d’octubre de 2015 es va celebrar la catorzena edició del concurs de pintura 
organitzat per l’Associació Art 92 i que porta el nom del pintor valencià més re·
llevant del Renaixement. El certamen disposava d’un primer premi valorat amb 
1.000 euros i patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent, i també de tres guardons 
especials, dotats amb 350 euros i patrocinats per les empreses Creaciones Euro·
moda S. L., Helioprint S. L. i Inelbo S. A. (Eiffage Energia). A més, hi havia un ac·
cèssit que consistia en un cap de setmana per a dues persones a l’hotel L’Estació.
El jurat del concurs va estar integrat pels pintors Pep Sanz, Just Garrido i Rafael 
Calbo, tots tres llicenciats en Belles Arts i membres de l’Escola d’Art d’Alcoi, i pel 
també artista Blai Tomás. El seu veredicte va determinar que l’obra presentada 
per José Luis Angulo Crosa era la mereixedora del màxim guardó. Per la seua 
banda, els tres premis especials van anar a parar a Juan Manuel Campos Guisado, 
a Antonio Caballero i a Emilio Cárdenas. Finalment, l’accèssit va recaure en Pedro 
José García Sánchez.
Tant les obres guanyadores com la resta de llenços creats amb motiu del XIV 
Concurs de Pintura Joan de Joanes van ser exposats a la sala homònima des del 
24 d’octubre fins al 8 de novembre de 2015. D’aquesta manera, el conjunt de la 
població i els visitants de les poblacions veïnes van poder contemplar les crea·
cions dels artistes participants en un dels certàmens més consolidats entre les 
poblacions de la Vall d’Albaida i la Mariola.

XIV CONCurS dE PINTurA JOAN dE JOANES

1r premi, José Luis Angulo

Accèssit, Pedro José García Sánchez

Premi especial, Emilio Cárdenas

Premi especial, 
Juan Manuel 

Campos Guisado

Premi especial, Antonio Caballero
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·  Exposició de Sant Agustí a la sala dels baixos de l’Ajunta·
ment.

·  Xarrada sobre fotografia nocturna al cim de LA CREUETA di·
rigida al GRUP DE MUNTANYA i amb la col·laboració del M.I. 
Ajuntament.

·  Col·laboració activa de l’AFB en l’elaboració de la web de tu·
risme del M.I. Ajuntament aportant fotos del poble i terme.

·  Col·laboració amb el M.I. Ajuntament en la realització d’uns 
murals fotogràfics per al mercat.

·  Exposició “Moros i Cristians” (fireta octubre). 

·  Eixides fora del poble: a València a la festa del Corpus; a les 
salines de Torrevella; a l’embassament del Molinar; a Pètrola 
i cap de setmana a Dénia.

·  Eixides diürnes i nocturnes pel poble i el terme municipal per 
a fotografiar moments i detalls del nostre entorn. 

·  Col·laboració amb la Junta de Festes aportant fotos per al 
programa i participant activament al 4t concurs de fotografia 
de Moros i Cristians.

·  Col·laboració activa en el facebook i flicker aportant diària·
ment fotos.

ASSOCIACIó FOTOgràFICA 
dE BOCAIrENT 
activitats 2015-2016
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L’any 2016 ha sigut molt intens per a la nostra associació, ja que 
hem estat immersos en una gran quantitat de canvis. Aquests 
canvis hem hagut de realizar·los, en primer lloc, per poder 
avançar i donar una millor resposta a les necessitats de les 
nostres serres i entorns. Entre aquests ha estat la creació de la 
Federació d Ágrupacions Contra Incendis Forestals (FACIF) junt 
amb les altres agrupacions. I, en segon lloc , per estar integrats 
dins de l’operatiu de la Generalitat Valenciana. Així, els mesos 
d óctubre i novembre hem rebut formació de l´IVASPE en ma·
tèria d’extinció d’incendis i seguretat en incendis forestals, els 
components del grup d éxtinció.

La campanya de vigilància per a la prevenció d’incendis fores·
tals ha sigut molt àmplia, ja que començàrem al mes de març, 
la setmana de Pasqua, i la finalitzàrem el 12 d’octubre. Entre 
caps de setmana i dies d’alerta 3, s´han realitzat un total de 85 
dies de guàrdia per les nostres serres, principalment a la serra 
Mariola. Aquestes guàrdies es realitzen mitjançant rutes amb 
vehicles, rutes a peu o bici i des de punts fixes. En aquestes 
guàrdies el que es pretén és tindre una ràpida detecció de pos·
sibles incendis , així com controlar l’estat del nostre entorn, com 
és verificar l’estat de les pistes forestals que siguen accessibles 
per als mitjans d’extinció en cas d’haver de guiar, controlar que  
a les àrees recreatives es faça un bon ús i que es mantiguen 
netes perquè tots puguem gaudir del nostres espais naturals.

La campanya d’incendis forestals a la Comunitat Valencia·
na aquest any ha sigut bastant roín. Cal pensar que quan es 
crema una serra no sols es crema un paisatge, es crema un 
ecosistema, es mor la vida d´eixa serra, animals, vegetació, i 
aquesta influeix sobre les persones. La problemàtica dels in·
cendis ve donada per l’abandonament que tenim de les serres. 
Antigament s´utilitzaven els recursos de les serres per a la 
vida quotidiana; ara amb l’abandonament que tenim del món 
rural, les serres estan carregades de combustible que si no 
es gestiona, dóna pas als grans incendis que hem vist aquest 
estiu. Aquestos incendis es van preparar fa uns 40 anys amb 
l’abandonament del món rural i cremen hui de forma virulenta 
i arrasen les nostres serres. Perquè per molts mitjans que tin·
guem, estan fora de capacitat d´extinció. El canvi que necessi·

tem és la inversió en gestió dels recursos naturals i prevenció. 
En aquest aspecte estem treballant junt amb propietaris de 
finques i parcel·les a la serra Mariola, per aconseguir actua·
cions que ens permeten fer neteges per gestionar la càrrega 
de combustible i aconseguir una vegetació més resistent als 
incendis, i al mateix temps un millor paisatge.  

En el nostre entorn hem patit tres incendis: dos forestals, a la 
serra de Mariola, un a la zona del mas de Blai Giner, en terme 
d Álcoi, que va cremar unes 6 hectàrees, i un altre a la finca de 
Càpito, que gràcies al fet que aquesta finca ha fet una bona 
gestió forestal i la ràpida actuació de tots els mitjans, va quedar 
en un incendi de 7 hectàrees. També vam tindre un incendi al 
barranc de la Canaleta, que es va estendre molt ràpidament 
gràcies al coto de xop depositat en terra. A més d’intervindre 
en aquests incendis, també ens vam desplaçar per a col·laborar 
amb les tasques d’extinció del gran incendi forestal de Carcai·
xent (gran incendi forestal on es cremaren més de 500 hectà·
rees) i a un incendi a Benasau. 

Per últim, volem agrair a l’associació d Árt 92 per proposar la 
nostra associació per als Premis 9 d´Octubre, en la modalitat 
col·lectiva, la qual gràcies al suport de les votacions ha sigut 
guardonada. Un guardó que ens ompli d’orgull, ja que reconeix  
l ésforç i el treball realitzat per cadascun dels nostres compo·
nents. MOLTES GRÀCIES!!!

MArIOlA 
VErdA
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L’objectiu de l’educació és preparar als joves perquè 
s’eduquen a si mateixos durant tota la seua vida 

(R. Ruth)

Des de l’AMPA de l’IES de Bocairent, on estem representats els 
pares i mares dels alumnes, intentem treballar colze amb colze 
amb l’equip docent i l’equip directiu del Centre.

Durant el curs 2015/2016, a més d’estar en els Consells Es·
colar, Municipal i de la Joventut, hem participat en nombroses 
activitats de l’Institut:
· Gestió mestre recolzament de l’Institut.
· Carrera Solidària.
· Banc de llibres.
· Coorganització i finançament de la festa de graduació.
· Entrega de premis als millors expedients acadèmics, etc.

La nostra responsabilitat és tindre cura dels nostres fills i mai 
dubtem a estar en el lloc on ens necessiten.

ASSEMBLEA AMPA IES DE BOCAIRENT
CARRERA SOLIDÀRIA
MILLORS EXPEDIENTS 
ORGANITZACIÓ FESTA DE GRADUACIÓ

Dis-m’ho i ho oblide, ensenya’m i ho recorde, 
involucra’m i ho aprenc

(Benjamin Franklin)

AMPA IES dE BOCAIrENT

Assemblea AMPA IES Bocairent

Carrera Solidària

Millors ExpedientsOrganització Festa de Graduació
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No s’acaba de veure tota la feina feta fins que no ens posem 
a recapitular les activitats i accions que hem fet al llarg de 
l’any. I la veritat és que aquest últim any ha estat molt actiu 
per a nosaltres, molt enriquidor i també molt gratificant. Des 
que vam començar a treballar contra la violència masclista i 
la igualtat d’oportunitats fa més de sis anys, el bagatge acu·
mulat comença a donar els seus fruits.

Reprenem l’article on el deixàrem l’any passat. Continuem 
amb la campanya en favor d’una modernització de les Dan·
ses de Bocairent. Desitgem que les nostres danses adquiris·
quen el títol de Bé d’Interés Cultural (BIC), però respectant 
la legalitat i eliminant el tracte preferencial a les balladores 
casades envers les que no ho són. Des de la Junta de Majorals 
no ens han donat encara una possible solució a la qüestió. 

Al novembre de 2015 un grup de sòcies de Més que Dones 
participaren a la Marxa Estatal Contra les Violències Masclis·
tes a Madrid. Va ser una manifestació multitudinària, a la qual 
acudiren dones de totes les parts de l’estat per a dir prou con·
tra aquesta xacra social que ens maltracta i assassina mes 
rere mes. I també per recordar als polítics de torn que falten 
mitjans per ajudar a aquestes dones a eixir del cercle mortal.

El 14 de novembre inauguràvem l’exposició “Dones de la Re·
pública fent història”, una exposició el·laborada pel col·lectiu 
de Dones de Xirivella en Acció i que recull el nom i la tra·
jectòria de dones destacades en diferents àmbits durant la 
II República a Espanya, malgrat que moltes no consten als 
llibres de text. En la presentació vam gaudir de la presència 
de Carmen García, membre de Dones de Xirivella i una de les 
responsables de la gestació de l’exposició, i de l’escriptora 
Tere Mollà. La mostra va coincidir amb la celebració del 25 de 
novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere.

I del 25N a un altre dia clau en el calendari feminista, el 8 de 
març. Per celebrar el Dia de la Dona, el divendres 4 de març 

organitzàrem un sopar baix braç al bar de la Joventut, amb 
l’actuació en directe del grup Kaoba. 

També al març, vam estar convidades a participar al festival 
Diània d’Ontinyent. Juntament amb el col·lectiu de les Meru·
des partipàrem dins l’espai ‘Diània és nom de dona’, amb un 
interessant taller de sororitat i també a la fireta d’entitats.

I des d’una altra població veïna, Agullent, en abril ens arriba·
va una altra invitació per a conéixer el projecte “Teixint per la 
igualtat”. Un interessant projecte de conscienciació, sororitat 
i visibilització de la problemàtica de la violència de gènere, 
a través del punt de calça i que implica tot el moviment as·
sociatiu d’un poble. L’ Ajuntament de Bocairent s’ha sumat a 
aquesta iniciativa que durant el mes de novembre veurà la 
llum, i en la qual també hem participat.

I el 18 de juny, l’associació Més que Dones aconseguia fer 
realitat una idea que veníem madurant feia temps: les pri·
meres jornades feministes de les comarques centrals, amb 

MÉS QuE dONES 
Sororitat i treball en xarxa
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el lema “Sororitat, empoderament i treball en xarxa”, en les 
que va col·laborar la regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de 
Bocairent. La jornada es va desenvolupar a la sala Joan de 
Joanes de Bocairent, on des de la setmana anterior es mos·
trava l’exposició “Camí cap a la Igualtat”, elaborada també per 
l’Associació Dones de Xirivella en Acció.

Començava el dia amb la rebuda de les més de 50 assis·
tents. La primera activitat va consistir en la presentació 
dels diferent col·lectius feministes participants. Noves 
associacions com el cas de les nostres veïnes de Banye·
res de Mariola, ‘Mariola Violeta’; a continuació vingueren 
‘Aldea Violeta’; el col·lectiu de Dones Malva; les Merudes 
d’Ontinyent; Xateba, que, juntament amb l’Espai Feminista 
d’Esquerra Unida, ens contaven les seues experiències des 
de Xàtiva; ‘Homes valencians per la igualtat’, i, per últim, 
l’associació Més que Dones. A continuació, començava una 
interessantíssima xarrada amb Coto Talens, sobre la neces·
sitat de l’empoderament de les dones i de construir una 
xarxa de treball, marcar un objectiu comú i treballar juntes 
per aconseguir·lo. 

Després de la pausa per al dinar, vindria un taller de “Dra·
gon Dreaming” amb Adriana Pastor, per potenciar el treball 
en equip. I en acabar, es presentaren les conclusions de les 
jornades i les impressions de les participants. Per tancar el 
dia, les Vagidonasses d’Alacant representaren la seu versió 
particular dels “Monòlegs de la Vagina” d’Eve Ensler, un acte 
obert al públic i que ens va arrancar riures i llàgrimes... de 
tant de riure. 

El balanç és molt positiu, sobretot pel fet de connectar amb 
altres dones amb els mateixos objectius, i obrir·nos les portes 
per a poder treballar amb totes elles per un objectiu comú. I 
ens anima a pensar ja en la segona edició.

Ja en estiu, el 26 d’agost, després de la nit de Danses, orga·
nitzàvem una lectura de poemes de poetesses per diferents 
espais del barri vell. Va ser un bon moment per a donar a co·
néixer noms femenins antics i actuals del món de la poesia.

De tornada de vacances, el 4 setembre, col·laboràvem amb la 
II Quedada de Dones Bicibles a Bocairent, una volta en bici 
per carreteres de muntanya de més de 100 km, per visibilitzar 
les fites aconseguides per les dones a l’esport. La Quedada 
ha estat impulsada per Mª José Silvestre i el grup de Dones 
Bicibles, a les quals volem felicitar per la brillant iniciativa.

I com a colofó d’aquest any tan intens, a l’octubre el grup 
de Compromís Ontinyent ens atorgava el premi ‘Roure’, pel 
nostre treball des de Bocairent, però a nivell comarcal, en 
la defensa dels drets de les dones. Un premi inesperat, però 
que ens fa veure com la feina feta va calant en alguns espais. 
Agraïm de tot cor als responsables de Compromís Ontinyent 
aquest guardó.
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“Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, 
si no está muerto, está moribundo”

Federico García Lorca

Per a tancar els actes de commemoració del 500 aniversari 
del naixement de Santa Teresa de Jesús, el 15 de novembre 
de 2015 vam tornar a representar Diàlegs de Carmelites al 
teatre Avenida. Per tant, mesos abans tornàvem a cercar els 
papers i prompte la nostra memòria es posava en marxa per 
recordar els diàlegs. Per diferents circumstàncies, alguns pa·
pers van canviar d’intèrpret, i així van ser altres companys 
els que es van incorporar a aquesta emocionant història. 
Vam tenir la sort de tornar a viure el magnífic ambient de 
l’any anterior, i finalment el dia de la representació ho tornà·
rem a donar tot sobre l’escenari.

Sense temps de descans començàrem la preparació del sainet 
fester Unes festes en Julio, de Miguel Ángel Fita. Una vegada 
més es donava la dicotomia de trobar·nos immersos en les 
festes de Nadal i en les de Sant Blai. I així, entre nadales i 
vestits de festa transcorregueren els assajos. Enguany amb la 
incertesa de saber si podríem contar amb l’aparició sorpresa 
que donava colofó al sainet. Finalment, i després de diferents 
gestions, l’aparició del conegut periodista Julio Tormo a les 
acaballes del sainet posava la guinda al pastís i sorprenia als 
assistents a la representació, que van riure bona cosa.

I mentre estàvem preparant la representació que sempre fem 
per a la Setmana Santa, vam fer un xicotet parèntesi per col·
laborar en la presentació del 25 aniversari de la Biblioteca 
Municipal, que es va fer a la mateixa biblioteca el 20 de febrer. 
Eixe dia vam llegir quatre textos de diferents llibres que par·
laven sobre el món de les biblioteques. Un acte tant senzill 
com bonic, que va servir per a obrir els variats actes que es 
faran al llarg de l’any per celebrar tant destacada efemèride. 

Diumenge 20 de març vam representar l’obra La sangre de 
Dios, d’Alfonso Sastre. La preparació d’aquesta obra no va ser 
fàcil. Es tractava d’una obra dura, contundent, que fins i tot 
ens va fer plantejar·nos la possibilitat de no representar·la. 
Però una vegada decidits a portar·la endavant, de nou vam 
posar cos i ànima en els assajos. Uns assajos que van reque·
rir el màxim de cada un de nosaltres, tant pel curt espai de 
temps que vam tindre per a la seua preparació com per la 
naturalesa mateixa dels diàlegs. A més, vam incorporar nous 
elements per a la posada en escena que li van donar un aire 
renovat als decorats. Finalment, el Diumenge de Rams vam 
donar vida als turmentats personatges de La sangre de Dios, 
ens vam buidar sobre l’escenari, i el públic assistent va saber 
recompensar els nostres esforços amb la llarga ovació amb 
la qual ens va obsequiar.

El canvi de registre de la nostra següent actuació va ser radi·
cal. Ara tocava de nou riure. I a fe que ho vam fer durant els 
assajos i també amb la posada en escena del sainet Pulmonia 
triple el 19 de juny al Patronato. A més, va ser una vesprada 
molt especial, ja que el plat fort d’aquesta va ser la repre·
sentació de El juicio de la Paca, per part dels Juniors dels 
anys ‘70, que 40 anys després van tornar a pujar a l’escenari 
per donar vida als personatges d’aquesta obra cantada. En 
definitiva, una vesprada de teatre i riures.

Nous reptes ens esperen. Som un grup dinàmic que no pot 
estar·se massa temps parat. El virus del teatre ens ha entrat 
a les venes i es fa difícil passar temps sense tindre algun 
paper entre mans. I, com sempre, esperem la presència del 
públic en tot allò que portem endavant, perquè sense vosal·
tres açò no tindria sentit.

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!

l’ArCà 
GRUP DE tEatRE
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La asociación Amas de Casa tiene como objetivo 
principal la formación de la mujer. A lo largo del año, 
las asociadas realizan cursos según sus intereses: 
realizamos manualidades, cultura general, pintura 
en tela, pintura al óleo, ganchillo, bolillos, bordados, 
patchwork, informática, aerobic, pilates, gimnasia y 
natación en la piscina cubierta de Ontinyent.

Nuestra asociación también realiza una importante 
labor social en Bocairent. Colaboramos en cuanto se 
nos pide y está en nuestras manos. Este año hemos 
colaborado con la 1ª Carrera Ciclista de Mujeres que 
se celebró en Bocairent, con el banco de alimentos de 
Valencia y con la Carrera Solidaria de AFAB, elaboran·
do buñuelos, chocolate y repartiendo golosinas para 
los más pequeños.

Visitamos varias veces a los más mayores en la Resi·
dencia, llevando algún regalo y cantando villancicos 
por Navidad y también en la Semana Cultural con 
bailes y actuaciones. Colaboramos con la Cruz Roja 
en la fiesta de la Banderita. Ayudamos en la prepara·
ción de la cena del Hambre y llevando alimentos a la 
Casa de Acogida de los Franciscanos de Gandia.

De forma extraordinaria, este año preparamos el ten·
tempié en la entrada del nuevo cura D. Benjamín y 
colaboramos en la Bajada del Santo Cristo, preparan·
do la comida de hermandad.

Este curso se han realizado varios viajes: con moti·
vo del V centenario del nacimiento de Santa Teresa, 
viajamos a Ávila y Alba de Tormes. También realiza·
mos un viaje a León, a ver un musical en Madrid, a 
Benidorm, a la Sierra de Francia, a Cartagena, a Jaén, 
al Valle de Arán, a Guadalajara, a Baeza y a Úbeda. 
Todos han sido muy bonitos.
Disfrutamos de la Semana Navideña con sus talleres, 
charlas y la típica merienda de buñuelos y chocolate 
y el esperado sorteo de centros navideños que tanto 
gusta a las asociadas.

En la Semana Cultural de fin de curso realizamos la 
exposición de los trabajos realizados durante este 
curso, la caminata y merienda a la Mitja Llegua, las 
visitas al Archivo Histórico Municipal, en las que 
disfrutamos mucho. Visitamos el León Ibérico en el 
Museo Arqueológico. Hicimos una tarde de bailes en 
línea, talleres manuales y cena de fin de curso.

Por último, para este próximo curso, las Amas de Casa Tyrius de 
Bocairent haremos entrega de una vidriera de Santa Rita para 
la Parroquia, puesto que es la patrona de las Amas de Casa. 

Esperamos que cuando lean este escrito, la vidriera esté ya co·
locada en su ventanal.

Vítol al Patró Sant Blai!
La Junta

assOciació aMEs DE casa 
‘TyrIuS’ BOCAIrENT
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Como en años anteriores y siempre cuando Bocairent se está 
preparando para celebrar sus Fiestas de Verano en honor a 
San Agustín, nos llega la invitación para que podamos infor·
mar en el Programa de Fiestas de todas las actividades que 
hemos realizado durante este último año. Ante todo, agrade·
cer a nuestra Asociación de Moros y Cristianos la oportuni·
dad que nos brinda de hacernos más visibles ante todos los 
vecinos de nuestro pueblo.

Como Asociación de Personas Mayores que somos, todas  
nuestras actividades van dirigidas a favorecer un envejeci·
miento activo, promoviendo en nuestros asociados la crea·
tividad, la memoria, la ilusión de hacer cosas, el interés por 
una alimentación sana y la curiosidad por viajar, para cono·
cer gente con otras culturas y costumbres.

Las actividades que realizamos durante el curso son: gimna·
sia de mantenimiento, taller de la memoria, clases de Infor·
mática, baile en línea, baile de salón con pareja y clases de 
Valenciano.

Nuestra sede está abierta todos los días: por la mañana de 
10 a 13 h, y por la tarde de 15 a 20 h. Durante todo este tiem·
po, nuestros  socios pueden jugar a las cartas,  billar, dominó, 
ajedrez, bingo, leer la prensa del día o ver la televisión.

En el mes de marzo nuestro presidente, acompañado por el 
tesorero, asistieron a la Asamblea Provincial que se celebró 
en Riba·roja del Túria y en la que se eligió nueva junta para 
los próximos cuatro años.

En el mes de mayo nos visitó el presidente de la UPD Provin·
cial, D. José Sanchís Molina, acompañado por la Coordinadora 
del Voluntariado, Isabel Tarín Pérez. La visita tuvo la finalidad 
de intercambiar impresiones y valorar los planes de futuro 
para el presente curso. Además del intercambio de posiciones, 
la ocasión fue aprovechada por nuestros invitados para rea·
lizar una visita cultural por Bocairent, quedando gratamente 
sorprendidos por la riqueza cultural de nuestro patrimonio.

En el mes de mayo organizamos una conferencia sobre sa·
lud alimentaria, patrocinada por la empresa Danone, la cual 
desplazó a nuestra sede a una dietista que fue la encargada 
de ofrecer la charla “Cuida tu Corazón”. Al evento asistieron 
cerca  de cien socios que disfrutaron aprendiendo los benefi·
cios de los productos lácteos, sin duda unos de los alimentos 
básicos para las personas mayores, siempre que queramos 
mantener una alimentación sana y equilibrada. Finalizada la 
charla, Danone nos obsequió a todos los asistentes con un 
pequeño detalle.

En el mes de junio hicimos una cena homenaje a Miguel Vañó 
Luna por su desinteresada labor a favor de Baile en Línea de 

nuestra asociación. La cena estuvo organizada por sus alum·
nos, que al final de la misma le obsequiaron con un pequeño 
detalle. Por su parte, la Junta le regaló un reloj, y después, como 
no podía ser de otra manera, estuvimos bailando hasta altas 
horas de la madrugada (a nuestra edad altas horas son las 24 h).
Como ya es habitual en nuestra asociación, a mediados de 
junio hicimos el viaje a Benidorm. Este año fuimos al hotel 
Olympus, del grupo Medina. El viaje duró siete días y seis no·
ches, y al final del mismo la dirección del hotel felicitó a todo 
el grupo por su buen comportamiento. Por nuestra parte, de·
cir que con referencia a calidad·precio, tuvo un notable alto.

Del 17 al 23 de octubre celebramos nuestra Semana Socio·
cultural, una semana plagada de actos y actividades que 
tuvo una gran acogida de público y participantes. Finalmen·
te y como colofón de la misma, el domingo día 23 iniciamos 
el día con una misa en nuestra Iglesia Parroquial a intención 
de nuestros difuntos. A las 14 horas celebramos en un res·
taurante de la localidad una comida de homenaje a nuestros 
mayores, que este año recayó en Juan Tortosa, María Bel·
da, Celedonio Belda y Mariano Beneyto. El acto contó con la 
presencia de nuestro presidente provincial José Molina, así 
como del alcalde y regidora de Bienestar Social de nuestro 
Ayuntamiento.

ASSOCIACIó JuBIlATS I 
PENSIONISTES ‘SAN BlAS’ 
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En viajes de un día fuimos a Albacete, Alcalá del Júcar, Al·
mansa, la Albufera de Valencia, Rubielos de Mora y ruta de 
los castillos de Biar y Novelda. En todos estos viajes llenamos 
el autobús y la gente quedó muy contenta tanto por la comi·
da como por el trato recibido. En Rubielos de Mora fuimos al 
museo del escultor José Gonzalvo Vives, donde se guarda la 
maqueta de nuestro monumento más emblemático, el “Home 
de la Manta”. A la salida, y como testimonio de nuestro paso 
por el museo, escribimos un pequeño comentario en el libro 
de visitas. 

Finalmente, y cuando los miembros de la junta estábamos 
cerrando este artículo, no podíamos dejar de preguntarnos 
cómo serán las fiestas del 2017: ¿serán  maravillosas?, ¿nos 
acompañara el tiempo?, ¿recordarán los capitanes estas fies·
tas como los días más felices de su vida?, ¿volverá San Blas a 
despertar nuestras mejores emociones cuando al final de la 
procesión haga su entrada en el Templo?, ¿nuestro espíritu 
festero será capaz de restablecer la convivencia en los sitios 
donde se haya roto? Todo esto nos estábamos preguntando 
cuando nos llegó de la sala de baile la voz de Doris Day, que 
en forma de contestación cantaba:

 ·¿Qué será, será?
-Lo que tenga que ser será…
-La Fiesta está por llegar…       
-Y será, será…
-Lo que deba ser será…
 
¡Felices Fiestas a todos en general, y a los jubilados en par·
ticular!

La Junta

Me dirijo a todos vosotros para compartir con toda la po·
blación de Bocairent la inmensa alegría que trae a vuestro 
municipio la celebración de las Fiestas de Sant Blai, Moros 
y Cristianos 2017, uno de los festejos más tradicionales y 
emblemáticos de la localidad.

Son varias las ocasiones en las que los profesionales del 
Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana acudi·
mos a Bocairent a recoger la solidaridad de todos los vecinos 
con la donación de sangre, y los resultados que obtenemos 
son siempre positivos. Convertir este gesto en un acto so·
lidario habitual es la forma de garantizar unas reservas de 
sangre óptimas para los enfermos de los hospitales de nues·
tra comunidad. Por ello, pediros que hagáis extensivo vues·
tro compromiso de donantes durante todo el año, y además 
transmitáis este mensaje a vuestra familia, amigos y com·
pañeros de trabajo para conseguir donantes nuevos.

Por último, recordaros que con un acto tan sencillo como la 
donación de sangre, diariamente se están salvando muchas 
vidas. Terminar estas líneas, deseándoos unas buenas fiestas 
y agradeciendo sinceramente vuestro apoyo, ayuda y solida·
ridad con el mundo de la donación de sangre. Gracias.

Dra. Cristina Arbona Castaño
Directora del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana

dONANTS dE SANg 
bOcaiRENt 
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Aquest 2016, igual que els anys anteriors, des d’ACIS Bocai·
rent hem continuat treballant per poder donar als nostres ve·
ïns uns bons serveis i un comerç de proximitat i amb tracte 
personal. L’objectiu que tenim des de l’Associació és poder 
tindre al poble de tot el que necessitem, per poder fer més 
fàcil les compres del dia a dia i així poder beneficiar·nos d’un 
serveis sense necessitat d’eixir del poble.

Per estos motius des d’ACIS estem millorant els serveis que 
donem als nostres clients, i no deixem de rebre diferents 
cursos de formació, com per exemple, en xarxes socials, 
màrqueting, motivació, innovació i creativitat, entre altres, 
convertint·se cada vegada més en uns establiments més 
competitius i al dia pel que fa a les noves tecnologies i co·
neixements, així com cada vegada més presents i amb més 
seguidors a les principals xarxes socials.

Altres accions que hem fet aquest any han sigut la de mi·
llorar les prestacions de la targeta de fidelitat “i·más Bo·
cairent”, que des dels últims mesos hem fet una important 
inversió per canviar tota la plataforma de funcionament per 
convertir·la en una ferramenta de molta utilitat per a tots 
els clients, a més de ser una targeta amb moltes més possi·
bilitats tant per als comerços com per a tots els usuaris.

A més dels diners que ACIS regala als seus clients amb les com·
pres a través de la targeta “i·más”, també hem fet diferents cam·
panyes per a premiar la fidelitat de tots vosaltres, per exemple 

la Campanya de Nadal 2015 i Reis Mags 2016, on ACIS va repar·
tir 1.300 € en premis i on els guardonats van ser els següents: 
amb el premi de 500 €, Lorena Auñón, que va fer la seua compra 
a Josvi; amb 200 € cadascun van ser premiats Fátima Gerola a 
Photofinish, Magdalena Navarro a la Peluqueria Eskei, Míriam 
Silvestre a Foto·vídeo Sam i Pura Insa a Joieria Pepa Serrano. 
També ACIS donà un premi de 150 € a la Fira del Llibre que 
aquest any va recaure en Ana Sastre Santonja.

Per aquest Nadal 2016 i Reis 2017 seguim premiant la vos·
tra fidelitat amb una campanya amb uns premis i avantatges 
semblants als de l’any passat. També alguns dels nostres as·
sociats estarem presents a la fires del comerç de Bocairent, 
així com des de l’Associació col·laborarem amb l’Ajuntament 
a la Fira del Llibre.

Aquest 2016 també ha sigut any electoral on ACIS va canviar 
la seua junta directiva, deixant el càrrec l’anterior presidenta 
Lola López Zapata, a qui l’actual Junta Directiva vol agrair 
tot el seu bon treball al capdavant de l’Associació. Hi va re·
sultar elegit Vicent Ramon Pascual com a nou president, a 
qui també li desitgem molta sort en el nou càrrec.

Per tot açò i molt més, compra a Bocairent, de tu depén que 
el nostre poble seguisca tenint establiments oberts i que no 
hages de desplaçar·te fora del poble per a gaudir dels ser·
veis de què disposem. Moltes gràcies per la vostra fidelitat i 
molt bones Festes de Sant Blai.

assOciació DE COMErçOS 
I SErVEIS DE bOcaiRENt 
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Des del Taller Ocupacional de Bocairent volem donar les grà·
cies a la Junta de Festes de Sant Blai per donar·nos l’oportu·
nitat de repassar les activitats que hem realitzat aquest any.
El principal objectiu que tenim al Taller Ocupacional és que 
els alumnes que acudeixen al Centre tinguen una ocupació 
i un lloc on anar. També que es relacionen entre ells i que 
tinguen un horari establit durant tot l’any.

A banda de les tasques habituals que desenvolupen, també 
han realitzat altres activitats en les quals han disfrutat per·
què han sigut molt variades:

En primer lloc, i des d’octubre fins a juny, els dimecres van 
una hora al gimnàs on realitzen activitats de psicomotricitat 
adaptada a les seues capacitats.

També col·laboren fent els caputxos per als Reis Mags i els 
que es repartixen durant les festes d’estiu a Sant Agustí.

Una vegada al mes han anat al cine a veure pel·lícules en 3D 
al Centre d’Interpretació Turística de Bocairent.

Van participar en dos tallers: un de cuina, on van elaborar 
plats senzills perquè ells els pogueren fer, i també un taller 
de teràpia amb animals.

Amb els usuaris del Centre de Dia AFAB férem una excursió al 
mas del Parral, on van gaudir d’un meravellós paratge.

Tots els dimecres del mes de juliol van a la piscina municipal, 
on un monitor els treballa la psicomotricitat tant dins com 
fora de l’aigua. I, com a activitat de fi de curs, anaren a passar 
un dia a Mundomar. 

Per acabar, volem donar les gràcies a la Regidoria de Serveis 
Socials i també a tots els socis que col·laboren en el mante·
niment d’aquest Centre. I convidar a tots els bocairentins i 
bocairentines perquè vinguen a visitar·nos i conéixer·nos.

Bones festes i VíTOL AL PATRÓ SANT BLAI!

TAllEr OCuPACIONAl
bOcaiRENt
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El concepte actual de museu, com a espai lliure i dinamitzador 
que interactua amb el públic i el fa partícip i protagonista de 
la història, ha sigut un revulsiu per als xicotets museus i col·
leccions museogràfiques depenents dels ajuntaments de les 
poblacions a les quals pertanyen. Un dels objectius dels mu·
seus és la transmissió de la informació continguda en aquests. 
Per facilitar aquesta informació s’ha recorregut a diversos re·
cursos escrits i audiovisuals que s’han obert pas en aquests 
espais que abans eren estàtics i inaccessibles per als visitants.

Al nostre museu han estat diversos els fets que han propiciat 
la seua actualització i posada en valor. Sens dubte un dels 
més importants ha estat l’exposició temporal del “Lleó ibè-
ric”, que ha servit de punt d’inflexió en la trajectòria d’aquest 
des de la seua creació en la dècada dels 70.

Aquest fet s’ha traduït en un increment del 354.6% del núme·
ro de visites durant el període de l’exposició1 (quasi ha quintu·
plicat les visites respecte a l’any anterior). 

NÚMERO TOTAL DE VISITES
2015 Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Total
Adults 173 51 64 28 52 19 387

Menors 73 5 37 3 9 8 135

Total 246 56 101 31 61 27 522

2016 Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Total
Adults 297 336 375 206 507 123 1.844

Menors 26 118 318 29 23 15 529

Total 323 454 693 235 530 138 2.373

La figura del lleó, com a símbol identitari dels habitants de la 
localitat, ha engrandit l’interés per conéixer·lo, veure’l, tocar·
lo, fer·lo propi, i més quan com en aquest cas el tenen tan 
a prop, encara que siga per un curt espai de temps. Açò ha 
motivat que el número de visites locals s’haja multiplicat per 
quinze (937 habitants) respecte al mateix període de l’any an·
terior. Són diverses les associacions2, escolars i veïns que han 
volgut apropar·se i contemplar en primera persona l’escultura 
de fa 2.500 anys. Aproximadament un 20% de la població to·
tal segons l’INE de 20153.

NÚMERO DE VISITANTS DE BOCAIRENT
 Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Totals
2015 9 1 31 7 15 2 65

2016 182 106 331 79 201 38 937

Però també l’augment del número de col·lectius4 i visitants 
d’altres pobles valencians, d’altres comunitats de l’estat i, fins 
i tot, d’altres països5 de dins i fora de la Comunitat Econòmica 
Europea, demostra la importància i l’auge que va prenent el 
turisme cultural no sols a Bocairent, sinó també a la resta del 
territori valencià. Entre els visitants estrangers destaquen els 
procedents de França, seguits dels britànics i xinesos. 

NOtÍciEs DEL 
MUsEU aRQUEOLÒGic MUNiciPaL 
‘VICENT CASANOVA’ 

1. L’estudi s’ha realitzat comptabilitzant el número de visites totals: adults, xiquets, de la localitat, d’altres pobles valencians, d’altres comunitats 
i d’altres països; tant visites individuals com en grup, que s’han realitzat al museu durant un període de sis mesos de 2015 i 2016, prenent com a 
referència el mes d’abril, que és quan es va inaugurar l’exposició fins el mes de setembre.
2. Associació de Mestresses de Casa, grup AFAB, grup de l’EPA, els grups de 1r, 2n, 3r, 4t i 6é de Primària.
3. Segons el Cens de 2016, Bocairent tenia 4.357 habitants.
4. Projecte Trèvol, La Sària, grup de la Diputació de València, Granja Escola Masarra, Granja Escola de Sant Vicent del Raspeig, grup de l’ESO de 
Gandia, universitaris de València i d’Alacant.
5. França, República Txeca, Alemanya, Iran, Índia, Xina, Països Baixos, Irlanda, Bulgària, Regne Unit, Rússia, Bèlgica, Itàlia i EUA.
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NÚMERO DE VISITANTS ESTRANGERS

 2015 2016
Alemanya 2 4
Bèlgica 2 3
Bulgària 0 4
Xina 0 10
EUA 2 1
França 2 20
Països Baixos  3 2
Índia 0 2
Iran 0 2
Irlanda 0 1
Itàlia 2 2
Regne Unit 0 11
Rep. Txeca 0 1
Rússia 6 2
Total 19 65

El museu ha estat visitat no sols per persones anònimes, sinó 
també per experts del món de la cultura, com J. Ignacio Ca·
sar Pinazo (director del Museu S. Pius V de València), José M. 
Segura Martí (director del Museu d’Alcoi), José Aparicio (direc·
tor del Servei d’Arqueologia de la Diputació, jubilat) o Ignacio 
Grau Mira (Professor de la Universitat d’Alacant).

Amb motiu de l’exposició, el museu ha obert també de vespra·
da, el que ha estat molt ben acceptat, sobretot pels visitants 
que venien de fora de la població. Excepcionalment, s’han re·
alitzat visites nocturnes, que han sigut ben acceptades, tant la 
de juliol (40 persones), com les realitzades durant les Danses 
de Sant Agustí (227 persones).

En general, dels dos dies que s’obri el museu, dissabte i diu·
menge, ha estat aquest últim el que ha rebut major afluència 
de visites. A part de l’horari normal, s’han concertat visites 
entre setmana per a diferents col·lectius i escolars, que van 
elegir majoritàriament el dimecres per acudir al museu.

Al voltant de l’exposició s’han realitzat diverses activitats cul·
turals, destacant entre elles l’elaboració d’un quadern didàctic 
destinat als escolars de primària per a fomentar el coneixe·
ment del patrimoni cultural de la població d’una manera ame·
na i lúdica.

Amb l’objectiu de fer xicotetes exposicions temàtiques al llarg 
de l’any, s’ha habilitat un espai, el racó de la història, on úl·
timament s’ha realitzat l’exposició “La cuina del neolític, el 
rebost de la cova de la Sarsa”. 

Seguint amb els objectius del museu sobre investigació i difu·
sió del patrimoni, s’ha col·laborat en l’elaboració d’un article 
sobre la “Coveta Emparetà”, que ha estat publicat en la revista 
Recerques del Museu Arqueològic d’Alcoi. 

Isabel Collado Beneyto
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Diu Volver, el famós tango de Carlos Gardel, que “20 años no 
es nada”. Cert és que 20 anys no és un període de temps molt 
gran, però per a una societat musical com la nostra, complir 
20 anys és motiu de satisfacció i orgull. Els inicis mai són 
fàcils, però actualment podem dir que el balanç és més que 
positiu.

Des que vam escriure l’article per al Programa de l’any pas·
sat, moltes són les novetats que hem de ressenyar als últims 
mesos.

En primer lloc, l’any 2016 ha sigut especial perquè hem par·
ticipat per primera vegada en un acte tan important i signifi·
catiu per a les nostres Festes de Moros i Cristians, com és la 
Publicació. Va ser un dia que, sens dubte, tots els membres 
d’esta societat musical recordarem per a sempre. Un acte per 
al qual vam estar preparant un repertori que va estar format 
pels pasdobles Tayo i O artista, la marxa cristiana La penya 
“El cuc” i la marxa mora Ben Al-Sahagui. 

Gràcies al nou conveni formalitzat amb l’Ajuntament, no sols 
hem participat per primera vegada a la Publicació, sinó que 
també ho hem fet a la diana de Sant Agustí, on vam tindre 
el plaer de poder acompanyar els sempre benvolguts “Ca·
bolos”.

A més, no podem deixar de destacar que un membre de la 
nostra banda, Loreto Belda Pérez, va ser l’encarregada de 
dirigir l’Himne a Bocairent el dia de l’Entrada, un motiu d’ale·
gria per a tota la nostra societat musical.

Però si important ha sigut participar per primera vegada en 
estos actes, també hem de destacar el canvi de direcció a la 
nostra banda. Des que el mestre, Paco Belda, que ha estat al 
capdavant de la banda des de la seua creació, comunicara la 
seua intenció de deixar esta responsabilitat, la junta va obrir 
un període per a poder convidar a distints directors. Així, al 
concert de música de ball de 2015, el director convidat va ser 
Óscar Sempere; al concert d’intercanvi, Francisco Aliaga; al 

lA SOCIETAT MuSICAl 
VIlA dE BOCAIrENT 
COMPlEIX 20 ANyS 

Foto: Manolo Alarte
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concert de Santa Cecília, Vicent Casanova, i al concert del 20 
aniversari, al mes d’abril, vam tindre com a director convidat 
a Alexis Jornet. Amb tots ells hem aprés coses i a tots ells 
agraïm la seua disposició i bon fer.

L’adéu de Paco Belda com a director va ser com pertocava, 
en un moment dolç per a la banda, després d’haver guanyat 
a setembre de 2015 el primer premi del Certamen Interna·
cional de Bandes “Poble de Benimaclet” i havent dirigit a la 
banda en un acte tan significatiu com és la Publicació, però 
si va haver un moment emotiu va ser al concert del 20 ani·
versari de la banda, quan mentre interpretàvem el pasdoble 
Bocairente, Paco va baixar del faristol de director i la banda 
va continuar tocant. Este pasdoble va ser un dels que la ban·
da va tocar al seu primer concert, allà per 1996, per tant, era 
una manera de tancar el cercle. A eixe mateix concert, per 
celebrar el 20 aniversari, es va convidar a tots aquells músics 
que van formar part de la nostra societat musical i que per 
distints motius ja no formen part activa de la banda. Tornar 
a compartir escenari amb ells va ser molt bonic i una mane·
ra de recordar·los que tenen sempre les portes de la nostra 
banda obertes.

Finalment, una consulta entre els membres de la banda va 
determinar que el nou director fóra Vicent G. Casanova Mar·
tínez, qui els últims anys ha sigut mestre de percussió a la 
nostra escola i amb el qual segur que la banda comença una 
nova etapa.

En aquest moment en què s’estan redactant aquestes línies, 
des de la banda se li està preparant a Paco Belda un emotiu 
homenatge, a qui ha sigut i és una peça clau per a nosaltres, 
del qual donarem més detalls més endavant. A més a més, 
l’actual junta directiva l’ha proposat com a director honorífic 
per tota la seua incansable tasca, així com que l’escola de 
música de la societat passe a tindre el seu nom.

A més de tots estos fets, que ja quedaran gravats en la histò·
ria de la nostra banda, la  Societat Musical Vila de Bocairent 
ha continuat participant a molts actes, no sols a Bocairent, 
sinó també a altres localitats com Muro, Villena, Fontanars, 
Beneixama, les Falles de València, etc.

XIrIMITErS I TABAlETErS 
l’AlJuB dE BOCAIrENT

Gràcies per aquest espai que l’Associació de Festes de Moros 
i Cristians de Sant Blai ens cedeix per a fer el balanç anu·
al. En l’àmbit musical, i des d’un punt de vista cronològic, 
aquests han estat els principals esdeveniments que a conti·
nuació els detallem.

Tancàvem l’escrit de l’any passat fent referència als assajos 
previs al Certamen de Castalla i tots els preparatius i nervis 
que allò comportava. Doncs bé, el 31 d’octubre del 2015 era 
el torn del 1r Certamen Gran Colla de Dolçainers i Percussió 
Ciutat de Castalla. Amb nosaltres també hi van participar el 
Raval Jussà d’Albaida i la Colla d’Ontinyent, que finalment 
s’imposaria en aquesta edició sent justa guanyadora per 
l’acurada i precisa execució de la peça lliure i l’obligatòria.

De la mà del nostre director, Jordi Sempere, vam obtenir un 
meritori segon lloc que ens va alegrar enormement, ja no 
pel premi i reconeixement, sinó per la germanor prèvia dels 
assajos i, sobretot, pel nivell assolit pel grup. Va ser una gran 
experiència que va fer molta pinya.

El 28 de novembre anàvem a Aiora, on la Colla Pitabalet ens 
esperava per a fer la part de l’ intercanvi que ens corresponia 
a nosaltres. Un passacarrer, un fenomenal concert i un bon 
sopar van possibilitar un gran ambient i una gran acollida.
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El mes de desembre ens desplaçàvem a la ciutat d’Alacant on 
els amics de la Colla de Sant Blai havien muntat un Aplec de 
Colles per celebrar el seu 25 aniversari. Era el 12 de desembre 
i els carrers de la ciutat resplendien gràcies a la música i la 
festa de les nombroses colles que vam donar color i alegria. 

Sens dubte, un dels esdeveniments que més han marcat la 
present temporada ha estat el concert de comiat del nostre 
director titular Jordi Sempere Azorín. 

El 12 de març al Teatre Avenida vam realitzar el concert de co·
miat, on es va fer un repàs del repertori més representatiu del 
grup sota la seua direccció. Des de tocs populars bocairentins, 
música festera, albaes, fins a peces de concert, aquest va ser 
l’espectacle muntat i oferit a tot el poble per a deixar constàn·
cia del seu pas per l’Aljub i pel poble. Ah, i tot magníficament 
presentat per Àngels Molina i Toni Navarro “Violí”.

I no resulta fàcil agrair l’esforç i la constància demostrada. Han 
estat molts anys (quasi una dècada) on també ha exercit de 
professor de percussió a l’Escola de Música Tradicional i, natu·
ralment, de director del grup. En fi, moltes gràcies. Ja t’ho vam 
dir i demostrar en aquell moment, però també volem que que·
de constància des d’aquest modest escrit. Sort amb tot, Jordi!!!

Finalment, el 31 de juliol del 2016 realitzàvem el LXXIV 
Concert Fester “Retrobem la Nostra Música”, organitzat per 
l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai. Va 
ser un diumenge de vesprada infernal, amb una ponentada i 
una calor acusadíssima. El principal temor era l’afinació dels 
instruments de fusta i el vent que feia a la Plaça de Bous. Fi·
nalment, de la mà del director Vicent G. Casanova, el concert 
va complir les expectatives, i amb un repertori clarament 
fester amb 9 peces i un bis van fer baixar la temperatura.

El concert va estar presentat per Amparo Vañó Beneyto, de 
la Filà Estudiants, a la qual li agraïm l’esforç i el treball de 
documentació. També volem agrair públicament la feina i la 
passió dels metalls de l’Associació Unió Musical Bocairent, 
que van col·laborar una vegada més amb nosaltres, i qualse·
vol agraïment sempre es queda curt.

Com a activitats d’una altra índole, el diumenge 12 de juny 
a la Placeta del Repunxó vam fer l’audició de Final de Curs 
de l’Escola de Música Tradicional. L’alumnat va interpretar a 
totes aquelles persones que s’hi van aplegar una mostra de 
tot el que s’havia aprés al llarg del curs escolar. La vesprada 
va servir per a acomiadar el nostre professor de dolçaina 
Ximo Albero, que ens deixava després de 10 anys en la nos·
tra escola. Gràcies i sort amb tot també!

Volem fer referència també a la nostra participació als Aplecs 
de Danses de la Vall d’Albaida a Bellús i a l’Aplec de Danses 
dels Pobles de la Mariola a Penàguila. A l’agenda festiva dels 
barris i ermites del nostre poble. A les Entrades de Moros i 
Cristians d’Ibi, Alcoi, Alacant, Vallada, Llutxent, Oriola, Altea, 
Muro, Ontinyent, Beneixama, Albaida, Banyeres de Mariola. 
A la Cavalcada, Diana i Cercavila de Sant Agustí. El 9 d’Octu·
bre i la Cavalcada de Reis. I així un llarg etcètera. 

Finalment, només ens queda oferir el nostre bagatge musi·
cal i la nostra experiència al servei del poble de Bocairent, 
dir·vos que estem a la vostra disposició per a animar, posar 
alegria i tocar tot allò que el repertori fester demane.

Només és Aljub si posa Aljub!

Moltes gràcies i Bones Festes de Moros i Cristians 2017 a 
tothom!!!
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A Bocairent, tota activitat so·
ciocultural gira al voltant de 
les festes grans al nostre pa·
tró Sant Blai. Qui no mira el 
calendari cada mes per veu·
re si podem anar a sopar al 
maset? Les filaes amb l’últim 
café de l’Eixabegó es posen 
en constant funcionament 
per preparar el mig any o les 
properes festes. Nosaltres, 
per exemple, sempre les te·
nim present, no sols per ser 
la banda oficial dels amics 
i amigues Contrabandistes, 
sinó a l’hora de planificar els 
assajos o concerts. No dei·
xa de ser curiós que mentre 
preparem el recull de l’acti·
vitat anual, també aprofitem 
per començar el curs i veure 
quins objectius són els que 
s’han aconseguit. Hem arribat 
allà on vam dir? A la crònica 
de l’any passat finalitzàvem anunciant el nou projecte amb 
Enrique Alborch Tarrasó. Passa’t ja un any, podem fer balanç 
del primer projecte i manifestar que sí, que hem complit el 
que vam dir: “Esperem que amb la seua direcció, comence un nou 
camí ple d’alegria, companyonia i, sobretot, música”. 

El curs de la nostra associació comença a setembre. D’una 
banda, engegant el curs escolar de l’Escola de Música que 
compta amb més d’un centenar d’alumnes que tenen com 
objectiu comú, posar la música a la seua vida. D’altra banda, 
s’inicia el curs a la nostra entitat amb la incorporació dels 
nous músics i músiques que vénen a sumar il·lusió, joventut i 
fam de fer música. El 2015 el vam tancar amb la festa a Santa 
Cecília els dies 21, 22, 28 i 29 de novembre. Dos caps de set·
mana marcats en roig per als amants de la música i la cultura. 
Van ser les festes on vam presentar el nou director titular, En-
rique Alborch, i fins a onze nous membres: Laia Molero, Clara 
Blasco, Neus Espinós, Pablo Castelló, Ferran Mestre, Mariano 
Ferre, Benjamín Álvarez, Andreu Cantó, Elena Silvestre, Alba 
Molina i Pablo Pardo. El Clavari del 2015, figura central de 
les festes fou José Miguel Calatayud. Cal fer menció especial 
també a Antonio Alcaraz pels seus 25 anys com a músic. Al 
Concert Extraordinari, destaquem la presència del Conseller 
d’Educació, Cultura i Esport, En Vicent Marzà, el qual va donar 
la benvinguda als nous membres al principi del concert.
 
D’aquest, podríem destacar la presentació de Jairo Vañó o 
“Peer Gynt” amb la narració de Fernando Vañó.  La festa es va 
tancar portant “la Santeta” a la Clavari 2016: Patrícia Vanyó. A 
més a més, la Banda Jove va començar la festa fent un concert 

multitudinari a Alfafara i tancant l’any amb música de cinema 
de pel·lícules d’animació, que tots els més menuts, i no tant, 
han escoltat mentre veien els clàssics “Pixar”. 

Gener és sinònim de festes, amb el castell de festes a la plaça 
de l’Ajuntament ja tots els actes on participem les tenim pre·
sents. Des de la Cavalcada dels Reis Mags a l’Homenatge als 
Capitans i Capitanes i Festers de 50 anys. El 16 de gener del 
2016 vam celebrar el tradicional Concert de Música Festera, 
que arribava a la 74a edició. Un concert que ve celebrant·se 
des del passat 1 de febrer de 1970 a iniciativa de la pròpia 
banda. El concert va estar dirigit en la seua totalitat per En·
rique Alborch. Dividit en dues parts, s’interpretaren fins a un 
total d’11 peces. Al concert barrejàrem peces d’autors desta·
cats a la música festera, com José V. Egea, Ramón Garcia, Paco 
Esteve o el nostre director, Enrique Alborch. Peces d’autors 
locals o amb forts lligams al nostre poble, com Vicent Enguix, 
Damián Molina, Hermenegildo Sempere o Vicent G. Casanova. 
Algunes d’aquestes, com les dels tres últims, foren estrenades 
al mateix concert. El concert acabà amb l’espectacular Caíd 
de Saül Gómez. Caldria fer una doble menció especial per al 
presentador Vicent Satorres, per un costat, el qual va fer en 
cada peça una xicoteta obra literària. Per altre costat, agrair la 
col·laboració de l’Aljub que ens van acompanyar en cinc peces 
del concert. El concert va obrir el cap de setmana gran previ a 
les festes de Moros i Cristians ja que al dia següent es va ce·
lebrar la Publicació de les festes 2016. Aquest any fou la pri·
mera vegada on participàrem les dues bandes de la localitat. 
L’ Acapte, els Ciris i les desfilades prèvies van comptar amb la 
música per poder preparar i rebre les festes amb alegria.

assOciació UNió MUsicaL bOcaiRENt 
FEM BANdA, FEM POBlE
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La música i la solidaritat van omplir a l’abril el Teatre Avenida 
amb el Concert de Primavera titulat “ Guerra i Pau”, en benefici 
de la Creu Roja. El concert recorria mitjançant la música les 
històries de guerra i desitjos de pau amb la batuta d’ Enrique 
Alborch. No cal oblidar que les bandes som entitats culturals 
de primer ordre a les nostres terres i fem una llavor social i cul·
tural ben important als nostres pobles. Per això també hem de 
posar el nostre granet d’arena a intentar fer una societat mi·
llor i conscienciar i conscienciar·nos de la importància de viure 
en pau, ser solidaris i respectar els altres. En aquest concert, 
amb la col·laboració de CREU ROJA vam replegar tot un seguit 
d’aliments i productes necessaris per a la gent més necessita·
da. Com bé va dir Enrique al final del concert: “Ajudem als que 
més ho necessiten. També podem ser qualsevol de nosaltres en 
algun moment de la nostra vida, perquè qualsevol de nosaltres 
podem ser víctimes de la desigualtat provocada per una guerra”. 
El viatge musical no va deixar a ningú indiferent. El concert, de 
la mà de Vicent Satorres, començà amb una presentació que 
ens endinsava a poc a poc amb versos cada peça. Cal destacar 
la darrera peça del concert, va ser la més emotiva: la banda 
juntament amb vora seixanta xiquets i xiquetes de l’escola on 
van cantar a la pau, la felicitat i la importància de les xicote·
tes coses. Es tancava una vesprada intensa de solidaritat per 
poder ajudar als més necessitats amb la col·laboració  de totes 
les persones assistents a benefici de Creu Roja. 

El diumenge 8 de maig, la Banda Jove de l’Associació Unió 
Musical Bocairent va participar a la festa que organitzà la 
Comissió de Festes de la Mare de Déu dels Desemparats. A 
causa de la climatologia, es va haver de canviar el lloc i es 
va fer al Teatre Avenida. Com bé va destacar el presentador, 
Xavier Pascual, el canvi va resultar positiu, ja que l’aforament 
del recinte va quedar complet per veure els joves músics. Com 
els darrers anys, aquest concert va comptar amb la partici·
pació d’una altra entitat juvenil: la Banda Jove de l’Agrupació 
Musical d’Ontinyent. A la primavera, la banda va participar en 
més actes, com la Setmana Santa a Elx i a Bocairent, l’Entrada 
d’Alcoi acompanyant a l’Alferes Moro, l’Entrada Cristiana de 
Muro amb la capitania cristiana o la participació a la Diada de 
Bandes de la Vall d’Albaida a Castelló de Rugat. 

L’estiu l’iniciàvem amb una bona notícia per a la nostra entitat: 
el Premi 9 d’Octubre individual queia de nou en un membre 
de la nostra Associació. Juan Calatayud rebia aquest guardó 
per la seua trajectòria musical, sent un dels compositors refe·
rència de la música festera a Bocairent, però també al llarg de 
les comarques valencianes. La pròpia Banda Jove continuava 
la seua activitat, d’una banda, amb la trobada de bandes jo·

ves organitzat per l’Agrupació Musical d’Ontinyent en el qual 
participaren, a més la Unió Musical Contestana i la Primitiva 
d’Albaida. D’altra banda, els més joves també van obrir l’estiu 
amb les audicions de final de curs de l’escola, juntament amb 
els joves intèrprets, aquells que han acabat els seus estudis 
elementals a l’escola i decideixen continuar avançant als con·
servatoris professionals amb els estudis de grau mitjà.

Ara bé, si va haver·hi una cita marcada en roig al calendari 
de la banda era el concert d’estiu de Rock, Pop & Latin. L’edi·
ció del 2016 es va convertir en una jornada estiuenca per al 
record. Es van aconseguir els objectius: realitzar un concert 
monogràfic, fer que la música de banda poguera arribar a més 
públic de l’habitual, fer un espectacle atractiu i dinàmic i, com 
no, que els mateixos músics ho passaren bé. La nit començava 
amb energia, José Ricardo Agulló va començar el show pre·
sentant la banda, que van entrar escalonadament per cordes, 
mentre Joan Castelló a la bateria, Xavi Serra al baix elèctric i 
Julio Crespo a la guitarra elèctrica escalfaven l’ambient. Una 
vegada la banda al seu lloc, Enrique Alborch, amb una sonora 
ovació es va preparar per a dirigir la banda i començar el con·
cert. Tot un seguit de temes clàssics del món rock, pop i llatí 
van acompanyar la nit, on la banda va comptar amb la veu 
de Toni Beneyto, Noelia Sanvíctor i Clara Garcia, així com els 
joves ballarins Paula Martí i Manuel Ferrero posaren la guinda 
a un gran espectacle durant quasi dues hores. Amb el con·
cert acabat, i amb les paraules del director Enrique Alborch 
per donar les gràcies tant als assistents com als qui havien 
fet possible el concert, es donava per acabat el concert. La 
música i tot el que ho va envoltar van fer que la nit de juliol 
es quedara amb el record, amb el bon gust i l’adrenalina del 
directe del fet que fent música, fent banda, continuàvem fent 
poble, continuàvem fent cultura. 

I de nou setembre, on hem començat el curs amb nous projec·
tes amb el concert a Iecla, Santa Cecília, la gravació d’un nou 
disc. Tots amb l’objectiu de continuar fent banda, fent cultura, 
però sobretot fent poble. La tasca de la banda no radica sols 
als concerts que fem, sinó en totes les col·laboracions que 
fem amb altres entitats locals (Fireta, Sant Agustí, processons, 
desfilades del Patronat, etc). Sense oblidar el dia a dia de l’es·
cola de música o la pròpia banda, amb assajos o concerts on 
intentem millorar dia a dia i que la música de banda estiga 
lligada al nom de Bocairent. Moltes felicitats a totes i tots els 
capitans, a tots els qui compleixen 50 anys i a tots vostés, que 
gaudisquen d’unes grans festes al nostre patró. 
Vítol al Patró Sant Blai!   

Associació Unió Musical Bocairent 
www.aumbocairent.com 
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Amb aquesta frase de Stoc·
khausen, cèlebre compositor 
alemany, comencem aques·
tes línies del llibre de festes 
que ens brinda la Junta de 
Sant Blai, on volem transme·
tre a tot el poble de Bocairent 
les activitats que hem realit·
zat durant el passat curs. 

En tancar aquestes línies 
l’any passat, estàvem pre·
parant un nou repertori 
per a interpretar al mes de 
desembre: primer, la missa 
major de la Puríssima, per 
a continuar amb el tradici·
onal Concert de Nadal que 
oferírem el 19 de desembre 
a l’Església Parroquial amb 
la col·laboració del quintet 
de vent de l’Associació Unió 
Musical de Bocairent. Amb arranjaments del nostre mestre 
en Damián Molina Beneyto, interpretàrem un repertori d’alta 
qualitat musical. La primera part amb música medieval, renai·
xentista, barroca i clàssica; i en la segona, divertides i tradici·
onals nadales. La veritat és que un any més aconseguírem fer 
gaudir a tot el públic assistent, malgrat el fred que feia. 

Tot seguit i amb la confiança per part de la Junta de Festes de 
Sant Blai, preparàrem amb molta cura i molta il·lusió un re·
pertori selecte per a participar a la solemnitat del nostre pa·
tró: interpretàrem per segon any consecutiu la missa en honor 
a Sant Blai per a quatre veus mixtes, trompeta solista i quintet 
de vent, composada pel nostre director l’any anterior. Comple·
tàrem el repertori d’aquesta amb breus peces de Tomás Luís 
de Victoria, Händel, Mozart i C. Franck, un nou repte per a tots 
nosaltres que, una vegada més, les nostres veus van complir 
amb les expectatives: la quantitat de felicitacions rebudes per 
la gent que hi va assistir a la missa major del dia de Sant Blai 
ens va omplir a tots de satisfacció, ganes i il·lusió per a seguir 
endavant amb nous projectes.

Després d’unes setmanes de descans, vam emprendre els as·
sajos per a preparar les activitats d’estiu. Primer, la participa·
ció en la XXIV Trobada de Cors de la Vall d’Albaida. Aquest 
esdeveniment es va celebrar el 2 de juliol a Ontinyent, on vam 
participar junt amb nou corals més de la nostra comarca, i vam 
deixar ben alt el nom del nostre poble. Tot seguit, preparàrem 
amb molta cura el concert d’estiu que vam oferir a la Plaça 
de Sant Vicent, aquesta vegada junt amb el Cor Joiós dels Ju·
bilats de Banyeres de Mariola. Fou el diumenge 10 de juliol, 

i la veritat, l’experiència va ser molt gratificant en tots els 
sentits. Havaneres, boleros, rock, cançons “cultes” de diverses 
èpoques i cançons “tradicionals” de diverses parts del món, 
van sonar eixa vesprada, gaudint tothom, cantors i públic, que 
un any més va omplir de gom a gom la placeta de Sant Vicent. 
Per a finalitzar, les dos corals juntes interpretàrem un arranja·
ment del nostre director de la popular cançó Serra de Mariola, 
un tema musical que uneix els dos pobles. La veritat és que la 
gent va eixir tota amb molt bon sabor de boca. I dos setmanes 
més tard, a Aielo de Malferit, junt amb la coral Llorenç Barber 
d’Aielo, passàrem una vetlada molt divertida en un festival 
coral que es va celebrar al pati del Palau dels Malferit el dia 
24 de juliol, amb motiu de les festes majors que s’acostaven 
en aquesta població. Una vegada més vam donar molt bona 
imatge amb la nostra actuació.

A banda de tots aquestos esdeveniments, al nostre poble 
seguim participant a la celebració d’algunes misses en fes·
tivitats a la Parròquia de Bocairent: Dijous Sant, Sant Agustí, 
Puríssima i Nadal. Tot açò com a “Agrupació” que hi som, hem 
aconseguit créixer en quantitat i qualitat, crear un bon am·
bient on ens ho passem tots molt bé, i que cada vegada que 
eixim a cantar fora del poble, ho fem amb molta cura i orgull, 
intentant deixar el nom del nostre poble el més alt possible 
mitjançant el cant. Ara, al tancament de l’edició d’aquest lli·
bre, estem preparant nou repertori per al mes de desembre on 
tenim altra vegada diverses actuacions. 

Bones Festes de Moros i Cristians!
Agrupació Coral Bocairent

AgruPACIó COrAl 
bOcaiRENt 

“Des de que l’home existeix, hi ha música. Però també els animals, els àtoms i les estrelles fan música.”
Karlheinz Stockhausen (1928-2007) 
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Dones Bicibles és una associació de recent constitució que 
naix baix l’impuls de M. José Silvestre, gerent de Cicles Sil·
vestre i per tots coneguda al poble. Es crea amb l’objectiu 
de servir de plataforma i donar cobertura a una sèrie d’acti·
vitats que relacionen a les dones amb l’esport del ciclisme.

Als nostres estatuts tenim cinc punts que ens defineixen:
· Fomentar el coneixement i la pràctica del ciclisme en les 

dones com a eina per a la igualtat.
· Organitzar activitats esportives dirigides a dones i en el 

futur incorporar noves seccions d’altres esports sempre 
amb dones.

· Crear hàbits saludables en les dones.
· Visibilitzar la presència de les dones en les activitats es·

portives.
· Organitzar ajudes o donacions a països on no està ben vist 

que les dones practiquen ciclisme o qualsevol altre esport.

Comencen a ser habituals les carreres per a dones, però en 
el món del ciclisme Dones Bicibles som pioneres. Vam iniciar 
la trajectòria el 2015 quan un grup de xiques es va animar a 
fer el recorregut. Un recorregut de 103 km i 1.470 metres de 
desnivell és el garbell que fa la tria per a les Bicibles. Una 
prova exigent que supera 3 ports de muntanya: el Moro, Biar 
i el Canalís. La circular ix des de Bocairent cap a Ontinyent, 
i continua per Fontanars dels Alforins, Beneixama, Biar, Onil, 
Banyeres de Mariola, Alcoi i el càmping Mariola, i torna altra 
vegada a Bocairent.

Aquest any hem pogut celebrar la II Quedada de Dones Bi·
cibles amb una gran participació de dones que hi han ar·
ribat des de les províncies de València, Alacant i Castelló, 
també de Tarragona, Albacete i Múrcia, fins i tot teníem una 
participant de Gal·les i una altra de Finlàndia. Ha sigut una 
gran festa de l’esport plena de color. El color dels mallots 
de les huitanta xiques que van traspassar la línia de l’eixida. 
El color roig del bus descapotable que ens servia de suport 
logístic i per fer·nos més visibles. Una festa on no van faltar 
les traques, la música i el bon ambient. 

Una festa de participació. Participació de dones ciclistes. 
Participació d’entitats amb el suport imprescindible per part 
de l’Ajuntament de Bocairent, i la Diputació de València. Vam 
poder comptar també amb la inestimable col·laboració de la 
Creu Roja de Banyeres, el Club Ciclista, l’Associació de Co·
merciants, l’Associació d’Hostaleria i Turisme, l’Associació  
de Festes de Moros i Cristians de Bocairent, Més que Dones 
i els ajuntaments de les poblacions per on passa la prova.

Participació de les empreses que ens permeten tenir regals 
per a totes les Bicibles. Participació d’un exèrcit de volunta·
ris que ofereix el seu treball a disposició de l’esdeveniment 
perquè tot marxe a la perfecció. Participació del poble que 
ens dóna suport i ens acomiada a l’eixida, ens anima a la 
serra i ens espera a l’arribada. Quin goig de festa!!!

Ara, estem carregades d’idees i projectes per a l’any que ve. 
Tornarem a posar a Bocairent en el punt de mira. Prepararem 
la primera marxa ciclista només per a dones de tot el país i 
volem acompanyar·la de diverses activitats culturals. Tenim 
la força que donen els inicis. Ens alimenta l’èxit de la II QDB 
i ens empenta tenir una presidenta amb el títol de campi·
ona d’Espanya en Ultraciclisme M·50 i ser la primera dona 
a completar la Brevet del Camí del Cid: una prova “Super 
Randonée”.

Si tot això no fóra prou, tenim el suport d’un poble. Moltes 
gràcies Bocairent!

dONES BICIBlES
ii QUEDaDa DONEs bicibLEs 
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CENTrE EXCurSIONISTA
bOcaiRENt

Com és costum, un any més aprofitem la pàgina que ens 
brinda el Programa de Festes de Bocairent per reflectir totes 
les activitats realitzades pels socis del CEB. En primer lloc, 
donar les gràcies a tots els socis/es i simpatitzants de Bocai·
rent per participar a totes les activitats realitzades durant 
tot el 2016, que són un bon grapat, sense ells aquesta enti·
tat no podria fer el que fa. 

SECCIÓ DE MARXES DE MUNTANYA
El CEB està format per 130 socis i en aquesta secció és la 
que més gent participa. Aquest any s’han realitzat marxes 
per a tots els nivells. 
> MARXA DE LA TARDOR. Desembre de 2015: 70 partici·

pants, pels voltants de Bocairent, Alfafara i Agres.  
> MARXA AL CIM DEL MONTGÓ. Març de 2016: 68 partici·

pants. En aquesta marxa agafàrem autobús fins a Dénia, 
des d`on vam fer la pujada al cim del Montgó, i ens vam fer 
després una paella al cap de Sant Antoni a Xàbia.

> MARXA PASQÜERA. Abril de 2016:  110 participants, mar·
xa realitzada Divendres Sant pels voltants de la Mariola. 

A causa de la intensa sequera que afecta la nostra serra, la 
marxa nocturna al mes de juliol i la tradicional marxa d’es·
tiu, la junta del CEB vam haver de decidir no realitzar·les.

SECCIÓ D’ALPINISME 
Aquesta secció és la més forta que hi ha al CEB, ací deixem 
tots el cims que han aconseguit pujar els nostres socis du·
rant aquest any. 
> PIRINEUS. Jean Arlaud 3.069 m · Gourgs Blancs 3.129 m · 

Lourde Rocheblave 3.104 m · La Torre Armengaud 3.114m 
· Garmo Negro 3.050 m · Pico Sayo 3.200 m · Posets 3.360 
m · Bachimaña 3.000 m · Aneto 3.304 m, Pica d’Estats 
3.143 m  · Tuc de Mulleres 3.011 m.

> SIERRA NEVADA. Alcazaba 3.371 m · Picón de Jerez 3.090 
m – Cerro Pelado 3.182 m – Puntal de Juntilla 3.143 m – 
Invernal Sagra 2.300 m.

> ATLES MARROQUÍ. Toubkal 4.180 m – Ras 4.087 m. 
> ALPS. Gran Paradiso 4.000 m – intent al Cervino i al Mont·

blac, on l’oratge no va deixar coronar aquests grans cims. 
> CORDILLERA BLANCA (BOLÍVIA). Dos membres del CEB 

realitzen aquesta expedició: Pilar López i Vicent Alcaraz. 
Pico Austria 5.300 m – Monte Ilusión 5.400 m– Pequeño 
Alpamayo 5.410 m. Aquests tres cims es realitzaren per a 
fer l’aclimatació en altura per poder pujar el cim del Huay·
na Potosi 6.088 m, i hi vam fer cim a finals del mes d’agost. 

I també molts cims, vies ferrades i barrancs de la nostra ter·
ra i voltants que no hi ha prou full per anomenar·los.

SECCIÓ D’ESPELEOLOGIA 
Aquesta secció durant l´any 2016 torna a poc a poc, a ser un 
referent en activitats, amb nova gent i moltes ganes d’explo·
rar les profunditats de la terra. Sima Retanxes ·40 m– Sima 
Baldó ·48 m – Sima Conill ·30 m Sima del Cavall ·54 m, i 
pràctiques en els ràpels escola que tenim a Bocairent.

SECCIÓ DE CARRERES DE MUNTANYA 
Aquesta secció, com vam dir l’any passat, és nova, però tot i 
això, hi ha una parella del CEB que està arrasant a les carre·
res de llarga distància, Lurdes Palao i Juanma Puerto. Hem 
de ressaltar la primera posició al GRAN TRAIL ANETO PO·
SETS, de Lurdes Palao.

Les carreres realitzades per membres del CEB són, entre al·
tres, el Gran Trail Aneto Posets 108 km – Vuelta al Aneto 58 
km – Desafío Lurbel Aitana 80 km – Desafío Lurbel Yeste 
73 km – Trail solidari Alcoi 56 km – GREXTREM 100 km – 
Trail Botamarges 70 km i un bon grapat de carreres totes de 
muntanya entre 20 i 30 km. 

També destacar que el CEB junt amb el Club d’Atletisme Bo·
cairent ens encarreguem d’organitzar el Trail Bocairent que 
està dins del circuit Xitxarra Trail.

Per acabar, convidar a tots i totes a gaudir de totes les activi·
tats que el nostre centre realitza durant tot l’any. 

Bones festes, salut i muntanya!
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CluB CIClISTA
bOcaiRENt

Les dones comencen a copar les activitats de bicicleta a Bo·
cairent. L’any 2016 ha sigut la segona vegada que les dones 
bicibles han organitzat la Quedada de Dones Bicibles, en la 
qual van participar dones de molts llocs. Hi va haver ciclistes 
de Tarragona, de Castelló, de València, d’Alacant, d’Elx, de 
Múrcia... i fins i tot una participant de Finlàndia i una altra 
de Gal·les. Unes 80 ciclistes van fer el recorregut de 104 qui·
lòmetres. Van eixir de Bocairent a Ontinyent, Fontanars dels 
Alforins, Beneixama, Biar, Onil, càmping de Mariola i tornada 
a Bocairent. La premsa local, comarcal, provincial i esportiva 
se’n va fer ressò i van publicar la notícia.

El club va col·laborar en aquesta activitat de foment del ci·
clisme, a més d’organitzar la ja tradicional eixida de Bocai·
rent a Requena amb bici de carretera el 21 de maig de 2016. 
En el mes de juliol, més d’un centenar de ciclistes es van 
desplaçar amb bicicletes de muntanya fins a Dénia, una altra 
eixida que ja s’ha convertit en una obligació per al club. El 
trajecte recorre les vies verdes dels antics ferrocarrils i ca·
mins vora la mar. A l’arribada a Dénia es fa el dinar, i després 
amb autobús es torna al poble. Les bicicletes fan el camí de 
tornada en furgonetes.

Enguany, la marxa popular amb bici de muntanya va eixir de 
Bocairent, cap al final del mes d’agost, per a finalitzar a l’es·
tació, on els més menuts, amb els seus pares, i altres no tan 
menuts van poder participar en una gimcana, en un taller 
pràctic de bicicleta (arreglar una punxada, posar la cadena, 
ajustar el selló, etc.), en una exhibició tècnica sobre l’ús de 
la bicicleta per part de Josep Blasco i d’una xarrada sobre 
seguretat vial a la bicicleta de carretera per part del policia 
local José Crespo.

Dels membres del grup hem de destacar enguany la parti·
cipació de molts d’ells en competicions nacionals, provinci·
als o comarcals. Pep Blasco, com ja és habitual, ha obtingut 
sempre molt bons resultats allà on va. Enguany s’ha centrat 
a l’Enduro BTT, encara que també ha participat en alguna 
prova de circuit de Ral·li XC que es fa amb bicicletes de mun·
tanya, i ha estat a Tibi, Sant Vicent del Raspeig, Tarragona, 
Oliva, Pinilla (Segòvia), Cuenca, Morella i Castelló de la Pla·

na. Destaca entre aquestes competicions la posició 13 ob·
tinguda a Tibi en la competició nacional de Superprestigio 
MTB, la 7a posició de Màster 30 al campionat d’Enduro BTT 
a Jalance.

El Cicles Silvestre Team, format per María José Silvestre, Ser·
gi i Llorenç Beneyto també va obtindre molt bons resultats 
a les 24 hores de Xest, on va destacar María José amb el 4t 
lloc i els germans Beneyto en el 6é. Una prova molt dura on 
la resistència és un factor fonamental.

Dani Vidal ha participat en diverses proves de carretera. Des·
taquem la de Musarra (Reus) 195 km i  3.400 m de desnivell; 
la de Tour del Joguet a Ibi, 165 km i 3.350 m de desnivell; la 
Purito a Andorra, de 145 km i 5.400m de desnivell, i la de la 
Pobla Llarga,105 km i 1.800 m de desnivell.

Alguns membres del club van participar a la prova Transvall 
al límit d’Oliva, en la qual tots van ser finalistes, finishers en 
la terminologia competitiva: Pep, Santi, Kelo, Ferran, Kiko, 
Robert Francés, Pascual, Sixto, Robert, Kiko i Javi. Tot un èxit 
en proves en què es posen al límit les forces dels ciclistes, on 
han de pujar costeres molt empinades, tan empinades que 
de vegades han de carregar amb la bicicleta al llom. També 
van participar a la Volta Eivissa MTB enen 3 etapes per a un 
total de 200km i 6.200m de desnivell acumulat les parelles: 
Santi·Kelo, Robert·Jordi, Sixto·Àngel i Kike·Alfredo.

Moltes més activitats, les de tots els dissabtes, les eixides en 
grups grans i reduïts, han sigut realitzades pels membres del 
club. A més de les eixides nocturnes que s’han organitzat. 
S’han quedat a la seu del club, a la casella d’eixida, moltes 
eixides per fer. Esperem poder·les fer al llarg del 2017.
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CluB dE BIllAr
bOcaiRENt

Correspondiente a la invitación recibida de la comisión del 
Programa de Fiestas, para dar a conocer nuestra actividad 
durante el año 2016, hemos de significar que a pesar de 
nuestra corta existencia, en esta temporada es la segunda 
vez que participamos en la liga autonómica, de segunda di·
visión en el grupo B, en la modalidad de tres bandas, habien·
do alcanzado el título de Campeón, superando a equipos de 
la categoría de Alicante, Alcoy, Novelda, Onil, Castalla, Vi·
llena, etc.

En esta ocasión el equipo estuvo formado por los siguientes 
jugadores, todos socios activos de nuestro club: José Antonio 
López, Salvador Carbonell, Josep M. Mataix, Miguel Belda, 
Juan Fco. López y Clemente Giménez.

Este éxito lleva consigo ascender a 1ª división de la liga au·
tonómica de billar a tres bandas, con el derecho de inscribir 
dos equipos en esta categoría, habiendo quedado encuadra·
dos en el grupo C y D, respectivamente.

Varios de nuestros jugadores están participando en campeo·
natos Open de Billar a tres bandas, pero que por la premura 
para la entrega de este artículo, desconocemos por el mo·

mento la clasificación de los  mismos, pues continúan pa·
sando eliminatorias.

Por primera vez hemos participado en la Festa de l’esport, 
habiendo nominado a nuestro fundador y gran jugador José 
Antonio López Arteseros.

Sobre la creación de una escuela de billar para nuestros 
jóvenes, nos está costando ilusionar a los mismos para la 
práctica de este deporte, ya que un gran inconveniente es 
tener que desplazarse al polígono industrial donde estamos 
ubicados y no todos disponen de medios de locomoción. Por 
eso y debido a los pocos socios que integramos el club, nos 
hemos visto obligados a solicitar del Ayuntamiento que nos 
ayuden cediendo algún local para poder continuar con la 
práctica de este deporte.

Esperamos conseguir nuestros sueños y continuar cose·
chando éxitos, lo que equivale a que nuestro Club de Billar 
Bocairent, y por consiguiente nuestro pueblo, vayan siendo 
conocidos en todos los estamentos de las federaciones de 
billar, tanto regionales como nacionales.
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cLUb DE bàsQUEt
PATrONATO

“Vaig a fer el que siga necessari per a guanyar partits, ja siga 
assegut a la banqueta agitant una tovallola, donant un got 

d’aigua a un company o encertant el tir guanyador.” 
(Kobe Bryant)

Les llegendes del bàsquet ens marquen clarament quin és el 
camí a seguir: si vols ser un gran, has de fer tot allò que esti·
ga al teu abast per tal que l’equip arribe a les fites marcades. 
Tots els membres de l’equip, siga quin siga el seu rol dins, 
han de donar el 100% per tal que així siga.

El Club de Bàsquet un any més torna a estar al nivell més 
alt del bàsquet valencià, segons ens arriba per gent prope·
ra al club, que ens comenten les sensacions al 
llarg de la temporada. Al cap i casal no passem 
desapercebuts. Per a mostra, una anècdota que 
ens va contar un entrenador assistent d’un dels 
múltiples equips que té el València Bàsquet. El 
xic ens comentava com gent de poblacions veï·
nes a la nostra van any rere any a provar sort a 
València i, clar està, tots no donen el nivell, o no 
tenen possibilitats, o simplement volen jugar un 
bàsquet de qualitat, i un dels consells que els 
van donar a aquesta gent va ser que com estant 
Bocairent tan a prop, no porten els seus fills al 
club de bàsquet? Sincerament aquests comenta·
ris, que lloen el que ací es fa, donen molta força 
per seguir endavant i posen de manifest que, tot 
i ser un poble xicotet, el treball ben fet acaba 
donant els seus fruits i el reconeixement arriba 
de moltes parts de la comunitat.

Aprofitant l’oportunitat que ens donen, volem 
fer una xicoteta mostra de tot el que al llarg de 
l’any es fa al Club de Bàsquet Patronato.

Pel que fa als querubins del club, com ja ve sent norma ha·
bitual, tots els dissabtes de matí al gimnàs de l’institut, les 
germanes Garcia posen els seus coneixements i la seua pas·
sió per aquest esport al servei dels que s’inicien a l’esport 
de la cistella. No veiem qui millor pot inculcar els valors del 
club! Al llarg de la temporada fan algun partidet, i a la festa 
del Patronato podem veure un magnífic partit entre tots els 
integrants de l’escoleta, una delícia veure les noves genera·
cions, és esport en estat pur.
En categoria benjamí, vam participar als jocs esportius d’Al·
coi. Aquest equip és el més jove a iniciar·se al món de la 
competició, i és un equip que mereix tot el reconeixement 
per part de tot el club, perquè amb només nou jugadores ha 
competit davant equips més nombrosos i mixtes, i queda·
ren en un meritori 5é lloc. També han participat, una volta 

acabada la lliga, en nombrosos torneigs, i han donat fe allà 
on han anat que a Bocairent la pedrera és inesgotable. Una 
bona mostra va ser al torneig de benjamins d’Alacant, on als 
diversos concursos, jugadores com Maria Asensio al concurs 
d’entrades, Júlia Pascual al d’habilitats, Saba al de rapidesa 
als rebots o Sandra al de punteria, deixaren una bona mos·
tra del potencial que els anys vinents es trobaran els equips 
rivals. Un 10 d’equip, enhorabona a totes elles i a seguir amb 
l’ajuda dels pares en aquesta aventura al món de la cistella.

L’equip aleví, capitanejat per Estela Tormo, també ha jugat 
els jocs esportius d’Alcoi, amb equips de l’esmentada locali·
tat i també de la localitat veïna. Les xiques entrenades per 
Mª Carmen i Mar Cantó quedaren en tercer lloc, fent una 
temporada molt bona. Van estar convidades pel Club de Bàs·
quet San Blas, al II torneig Novasmile. També van participar 
a nombrosos triangulars de final de curs a localitats com 
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Muro, Cocentaina o Albaida, una temporada on tot l’equip ha 
demostrat que des de baix ja comença a treballar·se molt bé 
i que la constància i l’esforç és la base de tot aprenentatge.

L’equip infantil, entrenat per Patri i Àlex, va fer una tempo·
rada magnífica, anant de menys a més. A la primera fase del 
nivell 2 van quedar enquadrats en un grup complicadíssim, 
i de sis equips quedaren en cinquena posició, el que els va 
portar a jugar en primera zona a la segona fase. En aquesta 
segona fase quedaren en un meritori quart lloc, per darre·
re d’equips com el Picken Claret o el València Basket. Sens 
dubte, cada any demostrem quan juguem contra els grans 
equips que som un equip ‘rocós’ i que lluitem fins al final. 
En aquest equip vam tindre el plaer de comptar amb gent de 
Banyeres i Alfafara. Esperem que l’experiència de 
jugar a Bocairent els haja sigut satisfactòria i pu·
guem comptar molts anys amb la seua presència.

Pel que respecta al cadet femení, també entrenat 
per Patri i Àlex, competiren a la categoria de nivell 
2, i quedaren classificades en un grandíssim segon 
lloc, amb un balanç de huit victòries i només dos 
derrotes, el que va permetre jugar la segona fase, a 
la categoria de preferent, i quedar en un quart lloc 
molt treballat, per darrere d’equips amb molta tra·
dició, com són el Godella o el Pilar. Una temporada 
digna d’aplaudir un equip que ha treballat molt bé. 
Cal destacar que aquest equip també tenia jugado·
res d’Ontinyent, un goig per al club. Esperem que 
puguen repetir el més aviat possible.

Els xics del cadet, entrenats per Salva, han fet una 
gran temporada. Al grup G de la 2a zonal van que·
dar en segon lloc, amb un balanç d’onze victòries i 
només tres derrotes, quedant a només una victòria 
del primer classificat. Una temporada en què el seu 
entrenador sempre ens ha comentat que l’equip ha 
treballat molt, i que al final el bon treball s’ha vist 
plasmat a la pista amb un bàsquet de gran nivell i 
un compromís per part de tots els jugadors dignes 
de menció. Enhorabona per a tots ells. I cal donar 
les gràcies a Salva pel bon treball fet dins del club. 
Enguany li desitgem tota la sort a Bruno, que serà 
l’encarregat de portar el timó de l’equip.
Al nivell sènior, tenim a les xiques de “Rialles”, que 
com ja ens tenen acostumats, i no és gens fàcil, 
(ens agradaria recalcar açò) han tornat a fer his·
tòria, i aconseguiren l’ascens a categoria nacional, 
però per diversos motius han renunciat a la plaça. 
Tot i açò, seguirem comptant amb el seu bàsquet 
d’intensitat i alegria a la categoria autonòmica. 
Amb el temps valorarem i trobarem a faltar el que 
han fet. Una llàstima que baix el nostre paréixer 
no tinguen una mica més de ressò. Enhorabona a tot l’equip 
que ens delecta amb partits d’un nivell dignes de ser vistos, 
a seguir endavant.

I enguany, any Olímpic, com no podia ser d’altra manera, el 
bàsquet ha tingut un paper protagonista en les dos catego·
ries. Hem tornat a escriure una altra pàgina en lletres d’or a 
la història de l’esport.

Les xiques de Lucas Mondelo aconseguien una plata daura·
da a la final davant dels EE.UU. La veritat que és un equip 
molt ben treballat, i que ja va avisant als europeus que a 
nivell mundial també està a l’altura de les circumstàncies i 
de les grans cites. Una gran empenta per al bàsquet femení, 
que ningú més que nosaltres agraïx.

I a la categoria masculina, els Júniors d’Or de l’any 99 acon·
seguiren per al medaller espanyol la medalla de bronze, en 
un vibrant partit davant Austràlia, que una vegada més ens 
enganxava davant el televisor per a viure l’enèsim triomf de 
Gasol, Navarro i companyia, una generació de llegenda que 
ens ha de servir a tots com a exemple d’equip i de lluita.

Aquest ha estat l’any per al Club de Bàsquet. Esperem seguir 
molts anys portant el nom del nostre poble per tot arreu, i 
desitgem en nom de tots que tant la gent del poble com tots 
aquells que ens visiten gaudisquen de les nostres merave·
lloses festes. Vítol al Patró Sant Blai!!!
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CluB dE PESCA
bOcaiRENt

El Club de Pesca Bocairent vol agrair un any més l’oportunitat 
que ens ofereix l’Associació de Festes a Sant Blai per poder di·
fondre les activitats realitzades pel nostre club al llarg de l’any.

En primer lloc, la Junta Directiva vol demanar disculpes per 
no haver publicat el seu article al Programa de Festes del 
passat any 2016. Això sí, els motius han sigut aliens a la 
nostra voluntat, ja que la documentació va ser entregada a 
la Junta de Festes dins del termini establit. 

Dins de les activitats realitzades en la passada temporada, 
cal diferenciar els concursos oficials que consten de nou 
proves puntuables de ciprínids en forma de lligeta; després, 
les dotze hores de pesca que estan patrocinades per l’Excel·
lentíssim Ajuntament de Bocairent; el concurs de Black Bass; 
els especials de Sant Blai i Nadal; el nocturn que cada ve·
gada té mes acceptació, i després totes les nombroses acti·
vitats que de forma lliure es realitzen entre tots els socis al 
llarg de nombrosos escenaris.

Aquesta temporada cal destacar la rivalitat que ha tingut la 
lliga. Es va arribar a l’últim concurs amb la classificació molt 
ajustada i amb molts pescadors amb opcions de poder entrar 
a l’anhelat pòdium.

També volem destacar el bon funcionament del consorci 
Antella·Bellús al qual pertanyem, i al qual en l’actualitat hi 
estan associats trenta·tres clubs de la Comunitat Valenciana 
i més de mil socis. 

Aquesta passada temporada, i per mèrits propis, el guardo·
nat a la gala de l’esport va ser el Club Esportiu de Pesca 
Bocairent. El club començà a prendre forma en els anys hui·
tanta gràcies a la inquietud d’una sèrie de persones aficiona·
des a aquest esport, encara que no és fins a l’any 1991 quan 
quedà legalitzat. Per tant, enguany es complixen vint·i·cinc 
anys de la seua existència, motiu pel qual se li atorga aquest 
merescut guardó. Aquest guardó és mèrit de totes eixes per·
sones que al llarg de tots aquestos anys han estat treballant 
perquè este club continue existint, des dels seus fundadors, 

col·laboradors, fins a tota la gent que en l’actualitat estan 
associades a ell… gràcies a tots.

Solament ens queda animar a tota eixa gent que sent in·
quietud o curiositat per aquest bell esport, i recordar que 
les portes les tenim obertes tots els divendres de l’any, al 
carrer Santa Àgueda, des de les 20 hores fins a les 21:30 
hores, per a qualsevol consulta o aclaració que necessiten.

La Junta

A continuació els presentem les classificacions pertanyents 
a la passada temporada:   

Classificació de les XII hores 2015/2016
SENIOR
CLASSIFICACIÓ NOM QUILOS
1r José Antonio Carrión Garcia 22,740
2n Fco. José Pérez Vilaplana 19,720
3r José Miguel Juan Alcaraz 19,520

Classificació general 2015/2016
SÈNIOR
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r José Miguel Juan Alcaraz 130 56,640
2n Gonzalo Castelló Gisbert 109 57,160
3r Vicent Tormo Albero 95 50,780
4t Vicente Martínez Santamaría 87 46,660
5é Fco. José Pérez Vilaplana 79 42,000

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r Blai Sanchis Cantó 165 23,310
2n Miguel Ángel Pina Cantó 50 3,280
3r Pablo Guerrero Tudela 40 1,180

Premis especials
Peça major: Julio Lozano Pérez (amb una carpa de 5,320 quilos)

Concurs a l’embassament de BellúsParticipants d’un concurs a l’embassament de Beniarrés
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El Club de Pesca Bocairent vol agrair un any més l’oportu·
nitat que ens ofereix l’Associació de Festes a Sant Blai per 
poder difondre les activitats realitzades pel nostre club al 
llarg de l’any. 

Dins de les activitats realitzades en la passada tempora·
da, cal diferenciar les activitats oficials que consten de nou 
concursos puntuables de ciprínids, les dotze hores de pesca 
que estan patrocinades per l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Bocairent, el concurs de Black Bass, els especials de Sant 
Blai i Nadal i després totes les nombroses activitats que de 
forma lliure es realitzen entre tots els socis al llarg de nom·
brosos escenaris. Aquesta temporada cal destacar la rivali·
tat que ha tingut la lliga. Es va arribar a l’últim concurs amb 
la classificació molt ajustada i amb molts pescadors amb 
opcions de poder entrar en l’anhelat pòdium.

També volem destacar el bon funcionament del consorci 
Antella·Bellús al que pertanyem, i al qual en l’actualitat es·
tan associats trenta·tres clubs de la Comunitat Valenciana 
i més de mil socis. 

Aquesta passada temporada, i per mèrits propis, el guardo·
nat a la gala de l’esport va ser Pau Beneyto Conesa. Encara 
que no siga un pescador de competició, la seua afició és in·
superable. La seua especialitat és el carpfishing, que consis·
tix en la captura de grans exemplars. Eixa modalitat és molt 
complicada i sacrificada. S’han de passar llargues jornades 
de pesca, fins i tot uns quants dies amb les nits incloses. 
Les seues captures solen ser carpes, i algunes d’aquestes 
arriben a pesar més de vint quilos. I, naturalment, sempre 
captura, fotografia i solta.

Solament ens queda animar a tota eixa gent que sent inqui·
etud o curiositat per aquest bell esport, i recordar que les 
portes les tenim obertes tots els divendres de l’any, al carrer 
Santa Àgueda, des de les 20 hores fins a les 21:30 hores, 
per a qualsevol consulta o aclaració que necessiten. 

La Junta

A continuació els presentem les classificacions perta-
nyents a la passada temporada:   

Classificació de les XII hores 2014/2015
SENIOR
CLASSIFICACIÓ NOM QUILOS
1r José Miguel Juan Alcaraz 53,560
2n Gonzalo Castelló Gisbert 36,760
3r Fco. José Pérez Vilaplana 36,620

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ NOM QUILOS
1r Blai Sanchis Cantó 17,840
2n Pablo Guerrero Tudela 11,100

Classificació general 2014/2015
SENIOR
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r Vicent Tormo Albero 139 79,760
2n Javier Tormo Albero 130 98,080
3r José Miguel Juan Alcaraz 130 90,240
4t Vicente Martínez Santamaría 119 70,820
5é Gonzalo Castelló Gisbert 118 71,660

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ NOM PUNTS QUILOS
1r Blai Sanchis Cantó 146 14,480
2n Pablo Guerrero Tudela 6 0

Premis especials
Peça major: Vicente Martínez Santamaría (amb una carpa 
de 4,060 quilos)
Concurs Black Bass: Pablo Guerrero Tudela (amb 1,120 qui·
los)

Participants d’un concurs a Riola (riu Xúquer)

Captura d’una carpa a Riola (riu Xúquer)

A continuació, reproduïm l’article enviat pel Club de Pesca Bocairent corresponent a l’any passat, i que per un error no es va 
incloure a la passada edició del Llibre-Programa de Festes de Moros i Cristians de Bocairent de 2016.
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CluB ESPOrTIu
bOcaiRENt

Quan comença la competició sempre ve carregada d’il·lusió, 
alegria, treball i de fer una bona temporada, i sobretot de dis·
frutar jugant i, si pot ser, guanyant, però tots aquests elements 
van estar trencats quan el dissabte 9 de juliol, preparant i cele·
brant l’inici de la nova temporada, el nostre jugador Gor Kara·
petyan, de 22 anys, en un fatal accident de cotxe ens va deixar 
per a sempre. I per recordar a qui no el va conéixer massa, li de·
diquem aquestes paraules escrites pels seus companys d’equip 
que resumixen clarament com era el nostre jugador i company 
Gor, que va defendre i jugar durant dos temporades defensant 
els colors i la camiseta blanca i blava del CE Bocairent.

Gor va vindre amb eixe somriure que tenia sempre, eixa facilitat 
de formar part de l’equip des del primer instant, eixe primer 
entrenament com si fóra un veterà de l’equip. Ho va donar tot 
per aquest equip. I ens costa imaginar·nos que ja no podrem 
disfrutar d’ell, dels seus entrenaments als quals no faltava mai, 
d’eixe lateral esquerrà que era un mur de força i potència. Ens 
ha deixat un gran sentiment de falta, un buit en l’equip, sobre·
tot en els seus companys. Des d’ací li enviem una abraçada a la 
seua família i que sàpien que ací a Bocairent el tindrem sempre 
a la memòria. Gràcies per tot el que ens ha donat. “Recordarte 
siempre, olvidarte jamás “, eterno 14 – Gor Karapetyan, DEP.

L’ equip Amateur
I ja en allò esportiu, l’equip de nou entrenat per Vicent Puerto 
va quedar classificat en 5a posició, després de fer una bona 
temporada. Fins que per Falles i Pasqua es va parar la com·
petició quinze dies. Fins a eixe moment sempre va estar entre 
els tres primers classificats, fins i tot va ser líder fent un bon 
futbol, i els equips contraris respectaven molt al C.E. Bocairent 
per com estava jugant al futbol. Però va vindre el descans i 
l’equip es va desunflar quan quedaven 7 partits per acabar la 
competició, i tan sols en eixos 7 partits van aconseguir 8 dels 
21 punts possibles, cosa que va deixar un poc de mal sabor de 
boca als aficionats, després de la bona temporada que estava 
fent, però la lluita, treball i el bon futbol no els els lleva ningú.

L’ equip Cadet va fer un campionat prou bo, en el qual els 
que anaven a veure’ls jugar disfrutaven perquè tenien molta 
qualitat i, a més, era un equip unit tant a les victòries com a les 
derrotes. Van començar molt irregulars, però segons passava la 
competició, van anar a més i van acabar en un bon sisé lloc a 
la classificació. És un equip entrenat per Juan Antonio “El Xato”, 
però que aquest any han canviat d’entrenador i passa a ser  José 
Carlos Eulalia, i com a segon entrenador Antonio Belda Martí·
nez. Molta sort.

L’ equip Infantil, entrenat per An·
dreu Vañó, va patir molt tota la tem·
porada per comptar amb un equip de 
tant sols 14 jugadors. Però tot i això, 
amb el sacrifici dels jugadors i en·
trenador van fer un campionat molt 
digne. Extraordinari el comportament 
i actitud, es van entrenar i van donar 
tot el que tenien i podien. Enhorabona, 
així s’aconsegueix el que es proposa 
un. Van quedar els 8é, una més que 
meritòria classificació. Felicitats per 
l’actitud i ganes demostrades al llarg 
del campionat.
 
L’ equip Aleví A, equip de futbol 8 
entrenat per Jordi Santonja, que re·
peteix enguany com a entrenador, va 
quedar 6é classificat, en el qual va pre·
dominar la irregularitat. Les ganes, la 
dedicació i el bon fer de tot l’equip van 
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fer que predominaren més les victòries que les derrotes. Tenen 
molt de futur aquests xics. Felicitats, i de segur que aquesta 
temporada serà millor. Ànims i a seguir lluitant, que així vénen 
les victòries.

L’ equip Aleví B, també de futbol 8 i entrenat per Javier Ferre 
Jornet, va quedar en el lloc 9é de la classificació. I no és fàcil 
entrenar a xiquets que en el seu primer any disputen un campi·
onat a nivell competitiu federats, però la il·lusió i les ganes que 
van posar els xiquets ho val tot. El futur és esperançador, amb 
disciplina i treball moltes victòries aconseguiran. Que tinguen 
sempre il·lusió, dedicació, camaraderia i ganes perquè així els 
triomfs estaran assegurats. Aquest equip enguany està entrenat 
per Marc Sampedro i Dima, com a ajudant i segon entrenador. 

I cal dir que al tancament d’aquest Progra·
ma ja estan tots els equips formats i entre·
nant, però fins al moment l’únic equip que 
ha fet pretemporada han sigut els ama·
teurs, que van començar la lliga el 18 de 
setembre; la resta dels equips comencen 
un mes més tard la temporada. Per tant, 
encara no han disputat cap partit amistós, 
però sí l’equip amateur, que aquest any va 
preparar una pretemporada amb equips de 
superior categoria, tot un luxe per als juga·
dors i aficionats. El primer partit va ser el 20 
d’agost a Ontinyent contra el Sant Rafel, en 
partit homenatge a Gor, partit molt emotiu 
i ple de sentiments, en el qual el resultat 
no importava, era un partit per a recordar la 
figura del malaurat jugador. L’esmentat par·
tit va comptar amb la presència del nostre 
alcalde Josep Vicent Ferre Domínguez i del regidor José María 
Beneyto, així com la presència també de molts aficionats/des 
del C.E. Bocairent, amics i familiars dels tristament jugador de·
saparegut. Se li va rendir un merescut homenatge per part dels 
dos equips.

El segon partit va ser el 26 d’agost, es va celebrar un triangular 
de molta categoria amb el trofeu villa de Bocairent en joc en·
tre el C.D. Castellón (3a divisió ), equip entrenat pel bocairentí 
Frank Castelló; el Yeclano Deportivo, també de 3a divisió i el 

nostre C.E. Bocairent. Els resultats van ser Bocairent 0 – Cas·
tellón 3; Yeclano 0 – Castellón 3, i Bocairent 2 – Yeclano 0. I 
va quedar, com era d’esperar, campió el C.D. Castellón; el nos·
tre C.E. Bocairent va quedar segon, mentre que el Yeclano va 
quedar en tercera posició. Molt d’ambient a les grades, molts 
aficionats i una gran vesprada·nit de bon futbol.

El tercer partit va ser el 2 de setembre, es va jugar un amistós 
en homenatge al bocairentí i resident fa molts anys a Elda, D. 
Vicente Cabanes Beneyto, entre el C.E. Bocairent i l’Idella C.F. 
d’Elda (equip presidit pel fill del homenatjat D. Vicente Caba·
nes, amb un altra vesprada·nit de gran futbol i la grada del nos·
tre bonic camp plena de familiars, amics i aficionats. El partit 
va acabar amb la victòria del nostre equip 2 a 1 davant un gran 
rival com va ser l’Idella C.F.

I, per últim, es va disputar l’últim partit amistós el divendres 9 
de setembre contra altre equip de superior categoria com és 
l’Olleria C.F. , equip on està jugant el bocairentí Pedro. I el resul·
tat va ser de 0·3 a favor dels visitants. En definitiva, esperan·
çadora pretemporada del nostre equip. A veure si es plasma tot 

aquest bon joc desplegat a la lliga, de fet ha 
començat amb molt bon peu davant el Rayo 
Ibense, guanyant·li pel clar resultat de 5 a 2.

I, per últim, dir que dins de la XIII Edició de la 
Gala de l’Esport de Bocairent, el premi al mi·
llor esportista del club va ser per al jugador 
de l’equip amateur Jesús Pascual Vañó, un ju·
gador molt complet, de força, caràcter, disci·
plinat, competitiu i molt volgut entre els seus 
companys i aficionats, un jugador que ho dóna 
i ho donarà tot per aquest equip. L’enhorabona, 
Jesús!

Gràcies a tots els patrocinadors i col·laboradors 
que ens donen suport i ens ajuden, al suport i 
l’ajuda de l’Ajuntament de Bocairent, així com 
als aficionats/des que ens donen coratge en 
cada partit.

AMUNT EL SENTIMENT BLANC I BLAU 
DEL C.E. BOCAIRENT!!
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CluB dE TENNIS
bOcaiRENt

Un any més cal agrair a la Junta de Festes de Sant Blai 
l’ocasió que ens ofereix per a mostrar part de les nostres 
activitats realitzades durant tot l’any 2016.

En primer lloc, volem destacar l’Escola de Tennis del club, 
que han comptat amb molts alumnes matriculats en el pe·
ríode d’octubre a juliol, i la bona tasca del professor Ximo 
Blasco .

TORNEIG 24 HORES DE TENNIS 2015

Quadre absolut:
Campió ....................... Ricardo Pascual Gandía
Subcampió. ............... José Guerola Martínez

Quadre de baix:
Campió ....................... Pablo Samper Vañó
Subcampió ................ El Moixentí

RÀNQUING SOCIAL 2016

1a Categoria:
1r   ................................ Pere Crespo Molina
2n  ................................ Juan Antonio Tormo
3r   ................................ José Luis Doménech

2a Categoria:
1r   ................................ Joan Castelló Cantó
2n  ................................ José Francés Silvestre
3r   ................................ Manolo Santonja Gisbert

3a Categoria:
1r  ................................. Ximo Blasco Silvestre
2n  ................................ Ricardo Pascual Esplugues
3r  ................................. Luis Balaguer Ferri

TORNEIG DE PÀDEL SANT AGUSTÍ

El 26 i 27 d’agost es va celebrar el 7é Campionat de Pàdel, 
de les Festes de Sant Agustí amb els següents resultats:

Parella guanyadora:.... José Joifer i Javi Santonja
Parella finalista: ..........J. Antonio Vicedo Pastor i Joaquín Vañó 

TORNEIG 24 HORES DE TENNIS 2016

Quadre absolut:
Campió ....................... Ricardo Pascual Gandia
Subcampió ................ Pere Crespo Molina

Quadre de baix:
Campió ....................... Ximo Blasco Ferre
Subcampió ................ José Francés Silvestre

 
Per últim, sols queda desitjar a tots unes Bones Festes de 
Moros i Cristians 2017.

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!     

La Junta
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MOTOCluB
NicOGass

Un any més, i com ve sent habitual des d’aquestes línies, ens 
dirigim a totes i tots per fer un xicotet resum d’allò realitzat 
pel motoclub aquest darrer any.

Al 2016, el 12 de març vam acollir de nou el Campionat 
d’Espanya de Trial. En aquest campionat van participar les 
categories TR2, TR3, TR4, Júnior, Cadet, Femení A, Femení 
B, Femení C, Juvenil A, Juvenil B, Veterà. Entre totes les ca·
tegories vam comptar amb un total de 87 inscrits, entre els 
quals en la categoria de TR4 participava el pilot local Óscar 
Sanchis Mora. Dins del mateix traçat, el mateix dia, se cele·
brava també el Campionat de Trial MotoDes de la Comunitat 
Valenciana, amb un total de 25 inscrits. En aquest campionat 
participava el pilot local Miguel Aparicio. La prova fou tot un 
èxit, tant per als participants com per al públic que va acudir 
a la cita, que van disfrutar del magnífic paisatge de Bocai·
rent i del traçat realitzat per a la prova, en un dia en què el 
bon oratge ens va acompanyar amb un sol brillant.
 
L’1 d’octubre es va organitzar per als membres del Motoclub 
Nicogass i amics la IV RUTA ADVENTUR, que consistia en una 
ruta no competitiva. En aquesta ruta van participar trenta·sis 
motos de carretera, dotze motos Off Road i quatre vehicles 4x4.

Pel que respecta als pilots en competició, aquest any tenim 
competint: a les modalitats d’Off Road, Rubén Beneyto que 
ha guanyat dos proves aquesta temporada de dos proves 
que ha realitzat; Sergio Vañó Beneyto, que va quedar tercer 
absolut a l’Enduro Endumoto de Enguera; Àlex Segu Grau, 
pilot d’Ibi que enguany va ser guardonat amb el premi millor 
esportista del motoclub, que actualment ocupa la segona 
posició al campionat de Cros country, i Pablo Garcia Zapater. 
En la categoria de Trial estan competint Óscar Sanchis al 
Campionat d’Espanya i de la Comunitat Valenciana, i Miguel 
Aparicio al de la Comunitat Valenciana. 

Aquest any Nico està corrent el Campionat de Super Sport 
Motos de 600 cc, en el qual va aconseguir un tercer lloc al GP 
d’Alcañiz, amb una moto molt més inferior i amb poc mate·
rial de què disposa per tractar·se d’un equip privat. Per altra 
banda, està corrent la Copa d’Espanya de Flat Track, que es 
tracta de motos de motocross amb roda llisa amb dibuix i 
més baixes de suspensió, a la qual podria emportar·se el tri·
omf del campionat.
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aFiciONaDOs LOcaLEs a La 
OrNITOlOgÍA dEPOrTIVA

Tras un año de intensa actividad, durante la temporada de cría, 
muda y preparación de los ejemplares, con la entrada del otoño, 
concretamente a primeros de octubre, empiezan a proliferar los 
concursos por toda la geografía nacional. Del 27 de noviembre 
al 6 de diciembre de 2015 se celebró en los magníficos pabello·
nes del recinto ferial de IFEJA de Jaén el Campeonato de Espa·
ña, con una participación de 15.340 ejemplares, pertenecientes 
a 1.100 aficionados nacionales, en el cual participaron los afi·
cionados locales José María Vañó Sanchis, Miguel Vañó Sempe·
re y Miguel Colomer Pérez, y donde lograron una medalla de 
Oro y una de Bronce José María Vañó Sanchis, y siete de Oro y 
cinco de plata Miguel Colomer Pérez, consiguiendo un año más 
auparse en el primer lugar en el medallero en la especialidad 
de canarios de color. Posiblemente sea uno de los mejores na·
cionales, tanto en organización, como en buenas instalaciones, 
donde la masiva afluencia de público pudo disfrutar del alto 
nivel de los ejemplares participantes, así como de la cantidad 
de firmas comerciales que exponían la diversidad de productos 
empleados en la cría y mantenimiento de nuestros ejemplares.

Y como final de la temporada de concursos, del 21 al 26 de 
enero de 2016 se celebró en la Ciudad de Oporto (Portugal) 
el 64º Campeonato Mundial de Ornitología, con una participa·

ción de 21.883 ejemplares, pertenecientes a aficionados de 23 
países. Por primera vez en la historia, la ornitología española 
logró el primer puesto en el medallero, superando a potencias 
como Bélgica, Holanda, Italia, que año tras año han liderado 
el medallero en todos los mundiales. Un gran éxito deportivo 
del que hemos sido partícipes, con la obtención por parte del 
aficionado local Miguel Colomer Pérez de tres medallas de Oro, 
dos de Plata y una de Bronce, y que pone de manifiesto el nivel 
y auge alcanzado por la ornitología española.

El próximo mundial en enero de 2017 se celebrará en España, 
concretamente en Roquetes de Mar (Almería), en los espléndi·
dos locales del recinto ferial, esperando sea todo un éxito tan·
to organizativo como deportivo, y que todo el intenso trabajo 
durante un año de todos los aficionados tenga como finalidad 
conseguir buenos resultados para poner cada uno nuestro gra·
nito de arena en lograr que nuestra ornitología esté entre las 
mejores del mundo.

¡FELICES FIESTAS A TODOS!!
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PENyA BArCElONISTA 
bOcaiRENt

Gràcies de nou a l’Associació de Festes de Moros i Cristians de 
Sant Blai que tan amablement ens deixa aquest espai per a 
informar de les activitats d’enguany.

La present temporada ha estat excel·lent vist el brillant palma·
rés aconseguit:
· Campions de Lliga, tot un luxe a l’abast de molt pocs.
· Campions de Copa davant del Sevilla.
· Campions de la Supercopa d’Espanya també contra el Sevilla 
a doble partit.

Els membres de la Junta Directiva han hagut de desplaçar·se a 
diferents llocs de la nostra geografia per a assistir a les Assem·
blees de Penyes. En concret, en·
guany hem anat a Xeraco i tam·
bé a sectorials arreu dels pobles 
del voltant.

El viatge anual de sòcies i socis 
a veure un partit al Camp Nou 
es va fer el 28 de novembre de 
2015. El partit elegit es va dispu·
tar contra la Reial Societat amb 
un marcador favorable de 4·0. 
No obstant això, el partit va ser 
brillant i vibrant i ens ho vam 
passar la mar de bé.

Una vegada més l’expedició 
bocairentina va tornar a visitar 
l’emblemàtica porta 72 de l’es·
tadi, on es troba ubicada per a 
sempre la placa que ens acredita 
com a Penya Oficial del Barça. 
Tot un orgull.

L’Assemblea General Ordinària 
es va celebrar el dissabte 13 de febrer i, com és preceptiu, es 
van traçar les línies generals de la temporada, els precs, els 
suggeriments i les preguntes, així com les altes i baixes dels 
associats. Després es va oferir un vi d’honor per a tots els socis 
i sòcies que va allargar la reunió d’una manera més informal.

La VI Festa Final de Temporada va ser això: una FESTA amb 
majúscules. Al Camp de Futbol Municipal es van disputar di·
ferents partits de futbol entre els adults i els infantils de la 
nostra Penya contra la Penya Barcelonista d’Alcoi. El sentiment 
blaugrana va traspassar les instal·lacions municipals durant 
tota la vesprada.

No tot han estat, però, alegries. El 24 de març d’enguany ens 
deixava un dels grans, un dels jugadors més importants de la 
història d’aquest esport, una persona estimadíssima pel barce·
lonisme i respectada pels qui no ho eren: Johan Cruyff.

L’holandés amb cor català va ser fitxat el 1973 pel Barça, sent 
el fitxatge més car del moment. Després va ser l’entrenador 
del primer equip i va sorprendre tot el món amb la concepció 
i filosofia de “futbol total”, on l’efectivitat al marcador anava 
acompanyada pel domini i possessió de la pilota en totes les 
zones del terreny de joc. Amb ell es va guanyar la primera Copa 
d’Europa a Wembley el 1992. Posteriorment, va ser l’entrenador 
de la Selecció de Futbol de Catalunya.

Sens dubte un merescut i sentit homenatge que li fem des de 
la Penya Barcelonista Bocairent: gràcies per tot el que ens has 
donat, estaràs en el nostre record!

Finalment, des de la Junta volem remarcar, com sempre, la pos·
sibilitat de fer·se sòcia o soci i poder beneficiar·se dels avantat·
ges de ser penyista oficial al mòdic preu de 10 € anuals.

Gràcies per tot Johan!
Visca el Barça i Bones Festes de Moros i Cristians!!!!
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PEÑA TAurINA ESPlá
bOcaiRENt

Como viene siendo costumbre, la Peña Esplá rellena cada año 
el espacio que la Junta de Fiestas nos adjudica dentro del Pro·
grama de Fiestas. En este espacio, y a lo largo de muchos años, 
se ha escrito todo o casi todo en lo que concierne a los hechos 
taurinos acaecidos tanto dentro de la plaza como fuera de ella 
durante toda su historia. Se ha escrito sobre el trayecto de 
construcción, su aforo, los festejos inaugurales, los anecdóti·
cos, curiosos (como uno que dice: ¿Un Frascuelo en Bocairent en 
1887?), de los toreros locales e inclusive mejicanos, desde Ga·
ona al Payo y Joselito Adame, de los encierros a pie y las peñas 
taurinas y algunas cosas más, por lo tanto está todo dicho al 
respecto.

Nos faltaría informar de los festejos taurinos que este año han 
sido dados en Bocairent. El primero fue una corrida de toros, el 
cartel lo componían: Albero Gómez, Román y el torero mejica·
no El Payo; los toros pertenecían a la ganadería de Soto de la 
Fuente. El festejo se dio el 8 de mayo con una climatología ma·
lísima, y en líneas generales la corrida fue buena. El sábado 20 
de agosto la Escuela Taurina de Valencia nos obsequiaba, como 
cada año, con un espectáculo de clases prácticas con los alum·
nos más preparados en ese momento. Los novillos pertenecían 
a la ganadería de Daniel Ramos de Castellón. Destacamos la 
actuación de Miguel Palope y Andrés Alemany, que cortaron 
los máximos trofeos.

Consideramos que este espacio no es para hablar de toros sí o 
toros no. Sí queremos resaltar que este año taurino está mar·
cado con la muerte de un torero en el ruedo, Víctor Barrio, en 
Teruel y que suscitó los ataques más iracundos hacia una per·
sona muerta en tales circunstancias. Alguien que se dedica a la 
enseñanza colgó en las redes sociales cosas como: “Bailaremos 
sobre su tumba y nos mearemos sobre las flores de tus coronas”.

Vivimos en un país que siente un placer especial en fagocitar a 
los mejores en beneficio de los mediocres. El saber, la calidad 
y la excelencia se hacen aquí acreedores del acoso y el derribo 
de los enanitos del rencor que fundamentan su ser y estar en la 
intriga, la maniobra y la postergación de quienes con su sabidu·
ría y capacidad los ponen en evidencia.

Queremos informar que un Esplá regresó a los ruedos después 
de algunos años de ausencia. Luis Francisco reaparece en Ar·
les (Francia) dentro de un contexto de una corrida Picassiana o 
Goyesca. Estuvo bien cortando trofeos, de lo cual nos congra·
tulamos todos como miembros de su peña.

Nos gustaría que a la Peña Esplá se le tuviese más en cuenta 
en la organización de actos culturales que a lo largo del año se 
organizan en Bocairent, que la peña está compuesta por per·
sonas capacitadas para algo más que para la organización de 
corridas en la plaza.
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PENyA VAlENCIANISTA 
bEkiRENt

Aprovechando la oportunidad que nos brin·
da la Comisión del Programa de Fiestas de 
Moros y Cristianos, tenemos la satisfacción 
de informar sobre la celebración del 20 
aniversario de la creación de la Penya Va·
lencianista BEKIRENT, conjuntamente con 
el Valencia C.F. y la Agrupación de Peñas 
Valencianistas, ocurrida el 10 de abril, en 
Valencia.

Después de muchas gestiones y entrevistas, 
conseguimos que el Valencia aprobara cele·
brar el aniversario en el Campo de Mestalla, 
invitándonos a presenciar el partido Valen·
cia/Sevilla, de grato recuerdo ya que fue el 
primer eslabón de los tres que necesitaba el 
equipo para estar en mitad tabla, objetivo 
que se consiguió al vencer en los dos parti·
dos siguientes, entre ellos al Barcelona en el 
Nou Camp.

Una vez confirmaron la fecha del partido, se 
confeccionó una lista para todo socio que 
estuviera interesado en acudir a este even·
to, hasta completar el número de cincuenta.

El Valencia C.F. puso a nuestra disposición 
un autobús de 55 plazas para el traslado a 
Valencia y el posterior regreso a Bocairent.

Llegados a Valencia contactamos con el res·
ponsable de la Agrupación de Peñas, el cual 
ya nos estaba esperando. Nos hizo entrega 
a cada uno de una bufanda del Valencia y 
de la entrada de anfiteatro, todo comple·
tamente gratuito, como deferencia y regalo 
del Valencia C.F. por esta efemérides.

Al presidente Juan Bta. Molina y vice·presidente Miguel Cala·
buig, les invitaron a presenciar el partido en el palco VIP del 
campo de Mestalla. Antes del partido fueron recibidos por la 
presidenta del Valencia, Sra. Layhoon Chan, departiendo ama·
blemente hasta el inicio del partido e intercambiando algunos 
obsequios. Por parte del Valencia nos entregaron una camise·
ta con la inscripción del 20 aniversario de la Penya BEKIRENT, 
enmarcada y firmada por todos los futbolistas de la plantilla. 
Nosotros les hicimos entrega de un cuadro con el escudo de 
nuestra peña y unas botellas de herbero.

La Sra. Presidenta nos preguntó qué era esa bebida. Le dijimos 
que era un licor típico de Bocairent que se hacía de forma arte·

sanal, muy apreciado y también saludable. Nuestro presidente 
le comentó de forma simpática que si los jugadores tomasen 
una copita de herbero antes de cada partido, saldrían todos 
muy enchufados a ganar los partidos, cosa que no se había pro·
ducido en toda la temporada, aunque a lo mejor no pasarían el 
control antidoping. 

Sinceramente creemos que fue un día extraordinario por todo 
lo acontecido y que los socios asistentes lo guardarán siempre 
en su recuerdo.

AMUNT VALÈNCIA !!!



300

ASSOCIACIONS I ENTITATS

gruP dE MuNTANyA
bOcaiRENt

Andando se hace el camino, tal como 
dice el famoso poeta García Lorca. 
Pues el Grup de Muntanya Bocairent 
sigue caminando sin prisa, pero sin 
pausa, y ya son más de veinte años 
transitando por todas aquellas mon·
tañas y lugares en que participamos 
y organizamos actividades. La ilusión 
es si cabe mayor que cuando empe·
zamos. Seguimos disfrutando, con·
templando todo lo que la naturaleza 
nos ofrece, y a la vez lo enseñamos a 
los demás, para juntos hacer posible 
este saludable deporte del montañis·
mo y senderismo.

Como en años anteriores, reseñamos 
un breve balance de todo lo más des·
tacado realizado a lo largo del año.

Actividades LOCALES
·  15 de noviembre de 2015: Marcha 

de Tardor, al castell del Vinalopó (25 senderistas).
·  27 de diciembre de 2015: Excursió Cap d’Any al Montcabrer 

(35 senderistas).
·  10 de marzo de 2015: Excursión a Chulilla · Puentes Colgan·

tes del río Turia (15 senderistas).
·  17 de abril de 2016: XX Marcha Local, Ruta de les Caves, con 

una buena participación de 82 senderistas.
·  3 de junio de 2016: Marcha nocturna Alt de Sant Jaume. Or·

ganizada por el Ayuntamiento de Bocairent y guíada por el 
Grup de Muntanya (16 participantes).

·  18 y 19 de junio de 2016: Excursió Cap de setmana al Penya·
golosa (18 socios)

·  20 de agosto de 2016: Día de San Bernardo, patrón de los 
montañeros. Como en anteriores ocasiones, celebramos di·
versos actos: marcha a les Alqueries, ermita de Sant Jaume, el 
Molí, comida de hermandad y misa en el Monestir, en memo·
ria de los montañeros difuntos, siendo aceptable la participa·
ción.

Actividades INTERCOMARCALES
· 17 de enero de 2016: Día Senderista de la Comunitat Valen·

ciana, en Castalla, siendo muy buena la participación, alrede·
dor de 500 senderistas. En ésta recibió el trofeo al participan·
te de más edad Marcelino Sempere Castelló del GMB.

· 21 de febrero de 2016: 52 Marcha de Veteranos de la Comuni·
dad Valenciana, en Serra, con 200 participantes.

· 7 y 8 de junio de 2016: Campament Territorial d’Alacant en 
Cocentaina, Refugi les Foietes.

· Y como no, una vez más destacar la XLII Reunión y Marcha 
Nacional de Montañeros Veteranos, celebrada en Albaida 

(Valencia) los días 10 y 11 de octubre de 2015, organizada 
por el G.M. OJE (Valencia). Recorrido alrededor de la Covalta, 
lugares conocidos por la mayoría de nosotros, marcha entre·
tenida con buenas vistas de la Vall d’Albaida, con muy poca 
participación, 250 montañeros, entre los cuales 10 eran com·
ponentes del G.M Bocairent. Siendo la organización de este 
evento bastante floja.

Y para acabar, señalar el Viaje Cultural realizado a La Rioja y 
el País Vasco, los días 14 al 19 de octubre de 2015, con varias 
visitas a las ciudades más importantes: Logroño, capital de La 
Rioja; Miranda del Ebro; Vitoria, capital del País Vasco, visitas a 
las catedrales la Nueva y la Vieja, el Palacio Escoriaza; Esquí·
vel; Santo Domingo de la Calzada y su catedral; Nájera, corte 
y cuna de reyes; visita al Monasterio de Santa María la Real; 
Bilbao, Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador de Ar·
tanda, casco antiguo, etc.; Gernica; Pamplona, visita a las calles 
del encierro (Santo Domingo, Mercaderes, Estafeta) y catedral, 
entre otros lugares; San Sebastián, visita a la bahía y playa de  
La Concha, Palacio de Congresos y demás; San Juan de Luz y 
Biarritz, país vasco francés; y, por último, visita en Zaragoza a la 
Pilarica. Un interesante viaje.

Aprovechamos la ocasión para invitaros a participar en cada 
una de las actividades, tanto deportivas como culturales, os 
esperamos.

Bones Festes i Vítol al Patró Sant Blai!!
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CluB d’ATlETISME
bOcaiRENt

Cuando escribo estas líneas apenas falta una semana para la 
gran cita anual, la MARATÓN de Valencia. Y la llamo la Gran cita 
porque, aunque hayan proliferado en el calendario de manera 
desorbitada el número y tipo de carreras para todos los gustos, 
de montaña, ultras, largas, cortas, medianas, de la mujer, del 
hombre, contra el cáncer, para el niño y para la niña... todo lo que 
se os pueda ocurrir seguro que tiene su carrera, la Maratón sobre 
asfalto es la que verdaderamente nos pone en nuestro sitio.
 
A una semana vista de la carrera, empiezan a aparecer fan·
tasmas por la mente de los corredores. Surgen dudas sobre 
si tu preparación durante tres meses ha sido la correcta, des·
confianza sobre la posibilidad de alcanzar la meta propuesta, 
y sobre todo miedo, miedo al sufrimiento. Si os soy sincero, 
son sensaciones que personalmente he vivido y que recuerdo 
muy nítidamente, solo que multiplicadas por cinco en su in·
tensidad, y en otro tipo de carreras/corridas. Sensaciones que 
te hacen sentir vivo y que en la vida normal no vas a encon·
trar, pero que según se va aproximando la fecha de la carrera/
corrida, estás obligado a ir sustituyéndolas de tu mente por 
ideas positivas, alegría y ganas de correr y de llegar a meta. 
De lo contrario, y lo digo por experiencia, “estás muerto”.

Este año 2016 van a correr la Maratón de Valencia Quico Be·
neyto, Javi Beneyto, la debutante Amparo Bordería y nuestro 
presidente Blai Ferrero, para celebrar su 50 cumpleaños. Que 
Dios reparta suerte y que también reparta las cornadas, ”que 
no se las pegue todas al mismo“.

En noviembre de 2016 Bocairent celebró, como cada año, su 
Fiesta del Deporte. Nuestro club quiso reconocer al ilustre 
veterano, Miguelín Pérez. Aunque los más veteranos del club 
conocemos y valoramos sus proezas deportivas y marcas, este 
reconocimiento habrá servido para dar a conocer su trayectoria 
a los corredores más jóvenes. Alguno de ellos se quedó “flipao” 
al conocer la marca de Miguel en la maratón, y para más “inri” 
corriendo con unas zapatillas con las que ellos no darían hoy ni 
la vuelta del colesterol. La Fiesta del Deporte es una gala en la 
que normalmente afloran emociones y que se vive muy inten·
samente por parte de los galardonados. Miguel se dejó llevar y 
se emocionó, y me alegro que así lo hiciera. Enhorabuena.

El 23 de octubre celebramos la III Edición de la Trail de Mon·
taña de Bocairent, perteneciente al circuito Xitxarra Trail. Este 
año se han hecho varias modificaciones: se cambió el circuito 
de años anteriores, haciéndolo menos corredor y más mon·
tañero; también se incluyó una carrera corta de 10 km a la 
vez que la larga de 22 km y, por último, también se aceptó la 
inscripción de caminante. Estos cambios alentaron a apuntar·
se hasta 600 corredores/caminantes. Este número nos da una 
idea del ambientazo festivo que se vivió. Esta vez no quiero 
destacar a ganadores, prefiero destacar a participantes, como 
el emotivo equipo formado por Paco Guindi y su hija Mireia 
(que ganó en su categoría) o a otros que no son habituales, 
como Javi Palao y su mujer Rosa, Enrique el maestro que par·

ticipó corriendo en la prueba larga, y hasta José Bareta y su 
pareja, que la hicieron caminando.  

Aunque nada puede ser perfecto y siempre hay cosas que li·
mar y mejorar, la organización fue un éxito gracias al apoyo 
de todos los colaboradores (80 personas) y de las empresas 
colaboradoras y del Ayuntamiento.

Pionera y menos glamurosa que la Trail es nuestra Volta a 
Peu. Se celebró el 23 de junio, alcanzando los 400 corredores, 
en una fecha en la que el calor reinante no motiva precisa·
mente a correr. Quiero agradecer por un lado a los chavales de 
la quinta del año 2000: Blai Ferrero, Sergi Rico, Pablo Pérez, 
Pablo Pardo, Delia Monerris, Marina Gisbert, Ferran Calabuig 
y Xavi Espinós (pido perdón si me olvido de alguno), por for·
mar parte del avituallamiento y del servicio de recogida de 
botellas por todo el circuito, tarea nada grata y que vienen 
realizando año tras año. También a Ganfrut, por dejarnos el 
camión Isotermo para guardar la bebida y fruta fresca para los 
corredores. Y mención especial a Enrique Xitxarra por dejar·
nos otro año la furgoneta, pero eso sí, a cambio de un lavado, 
creo que del único lavado del año. 

A la Trail Solidaria por equipos de Alcoi (58 km de montaña), 
se presentó la cifra récord de 6 equipos de Bocairent, siendo 
el primero en llegar entre ellos el formado por Blai Ferrero, 
Toni Beneito, Alejandro “el Rubio” y Quico Beneyto. Carrera 
por equipos en la que debe primar la compenetración entre 
los corredores y la colectividad, y no el individualismo habi·
tual y normal de las carreras. Así mismo, destacar el extraor·
dinario año de Toni Beneito, quedando 2º de su categoría en 
la Xitxarra Trail y 1º en el Circuit Ibers.

Habría mucho más que contar, pero siendo muy socorrido lo de 
que el espacio/tiempo son limitados, también es verdad que la 
memoria juega malas pasadas y que a veces no podemos con·
tar las cosas que hacen los compañeros durante el año porque 
simplemente no las conocemos. Y no me queda nada más que 
desear, que nos llueva más y por qué no, que nos nieve también 
este año, pero no en Festes de Sant Blai, eso sí, que haga mucho 
frío como toca en febrero, y que los festeros y sobre todo los que 
ostentan cargo este año tengan unas fiestas inolvidables.
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ASSOCIACIó dE FAMIlIArS 
dE PErSONES AMB 
AlzhEIMEr I AlTrES 
dEMèNCIES dE BOCAIrENT

A l’Associació de Familiars de Persones 
amb Alzheimer de Bocairent portem molts 
anys treballant per donar serveis a les per·
sones afectades per alguna demència. Vam 
començar l’any 2001 per cobrir unes neces·
sitats dels veïns de Bocairent que no es·
taven cobertes per l’administració. Durant 
aquests anys hem funcionat, sempre amb 
els recursos econòmics limitats, però sense 
haver de tancar cap servei per falta de re·
cursos. Hem pogut finançar els programes 
que realitzem gràcies a les subvencions i 
ajudes rebudes per part de les Conselleries, 
l’Ajuntament, l’obra social d’algunes enti·
tats financeres i amb l’aportació que realit·
za la pròpia associació dels actes benèfics i 
col·laboració desinteressada de tanta gent.

Però, a banda de tot açò, la nostra idea és 
que l’atenció a les persones majors depe·
nents hauria de ser pública i que no foren 
necessàries associacions com la nostra per 
atendre·les. 

En aquest sentit, en l’associació estem d’enhorabona, 
ja que a partir de l’any 2017, anem a aconseguir un pas 
més en aquest camí, ja que la Conselleria d’Igualtat i Po·
lítiques Inclusives va a concertar places públiques per al 
Centre de Dia, gestionades mitjançant la llei de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situa·
ció de Dependència. Açò què significa? Fins a desembre de 
2016, el Centre de Dia estava subvencionat per aquesta 
Conselleria, de forma que el preu de la plaça es reduïa per 
a tots els usuaris per igual, tanmateix, cada usuari havia 
de seguir realitzant una aportació econòmica. A partir de 
l’any 2017, les places públiques que Conselleria atorgue als 
usuaris seran totalment gratuïtes per a ells, ja que desapa·
reix el copagament. Aquestes places Conselleria les con·
cedeix a les persones que tinguen reconegut el grau de 
dependència necessari, en aquest cas, grau I. A l’usuari que 
li pertoque una plaça pública, té dret al Centre de Dia i el 
transport de manera totalment gratuïta.

Les persones que no tinguen dret a plaça pública, o quan 
no queden places lliures, podran optar a una plaça priva·
da de les que seguirà gestionant l’associació. AFAB, per 
tant, ha de seguir treballant per reduir el cost per a l’usuari 
d’aquestes places privades, de forma que encara no podem 
retirar·nos.

Les associacions encara som necessàries, però també és cert 
que aquest és un primer pas per aconseguir el que volem, 
que l’atenció siga totalment pública per als usuaris.

Aprofitem l’ocasió per a recordar a tots que si alguna perso·
na té intenció en un futur de portar al seu familiar al Centre 
de Dia, no dubte en acudir al centre a sol·licitar informació, 
ja que tramitar una plaça pública a través de la llei de la 
Dependència pot tardar fins i tot un any.
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500 ANyS dE 
l’ESglÉSIA PArrOQuIAl 
dE BOCAIrENT

L’actual Església Parroquial, dedicada a l’As·
sumpció de la Mare de Déu, va complir 500 
anys el 6 de juliol de 2016. Es creu que on 
es troba actualment l’Església Parroquial 
abans estava el castell. Al segle XVI i com 
que Bocairent no es trobava en una zona de 
frontera, el castell va ser demolit i amb les 
mateixes pedres es va erigir l’Església Parro·
quial, d’estil gòtic. 

La seua planta gòtica, de nau central molt 
àmplia, sense creuer, i capelles entre con·
traforts, és testimoni del primitiu temple 
que, segons Martí de Viciana, en la seua 
“Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de 
Valencia” “fue consagrada esta Yglesia por 
el reverendísimo Obispo Lagaria, asistiendo 
a la consagración el famoso predicador Fray 
Castañoli de la Orden de Santo Domingo; según parece en 
el aucto rescebido por Genís Cerdán notario, a 6 de Julio de 
MDXVI”. Se sap, a més, que el 1597 va tornar a ser consa·
grada per Sant Joan de Ribera, per haver sigut profanat el 
temple en una baralla de sotsxantres en la qual es va vessar 
sang.

El patró de Bocairent des de la reconquesta era l’apòstol 
Sant Jaume. No obstant això, a la vila es professava gran 
devoció a Sant Blai bisbe i màrtir, a causa que els pelaires 

o cardadors se sentien vinculats al Sant pel 
record de les cardes que es van usar a Sebas·
te per martiritzar Sant Blai, i que els pelaires 
usaven en el treball de la llana.

Tant és així, que quan es van erigir les er·
mites dels portals, junt al Portal Nou es va 
construir l’ermita de Sant Blai cap al 1587, 
any en què es va establir la “Real Fábrica de 
Paños”. La notícia més antiga que es dispo·
sa sobre festes dedicades a Sant Blai data 
de 1625, però se sap amb certesa que va ser 
nomenat Patró de Bocairent el 1632. I, anys 
després de la col·locació de la primera pedra 
de la Capella de la Comunió el 1665, s’erigi·
ria al Temple Parroquial una capella dedica·
da a Sant Blai cap al 1720. 

La Capella de la Mare de Déu del Roser es va iniciar el 1665. 
Gràcies a una inscripció en llatí, col·locada en el mur que hui 
queda dins de l’interior del Museu Arqueològic, coneixem 
l’inici de les obres, que van durar més de 20 anys. Diu així la 
inscripció llatina: “A tots ens guarda la protecció de Maria, 
la Verge Mare. Es va erigir (la capella) en honor de la millor 
de les mares, amb gran entusiasme i devoció de tot el poble. 
No desatengues les nostres súpliques. Mare: empara la gent 
piadosa. Es va iniciar (l’obra) el 4 de febrer de 1665”. La pedra 
es va traure de la pedrera de Rompegales.

Disseny de Vicent Ramon Pascual
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El 1651 estava arrelada la Confraria de la Mare de Déu del 
Roser. La confraria de la Minerva va ser instituïda el 1579, tal 
com consta al Llibre de la Minerva. Ambdues confraries van 
contribuir a les obres. La capella sempre ha estat presidida 
pel Sagrari i la Mare de Déu del Roser. La decoració és d’estil 
imperi: rocalles, motius florals, figures mitològiques... i es va 
realitzar ben entrat el segle XVIII de la mà de José Parreu.

La nau central de l’Església Parroquial fins a les escultures 
de Sant Pere i Sant Joan que tenim en l’actualitat data de 
primers de 1700, i és d’estil barroc. Es disposa dels capítols 
signats l’1 d’agost de 1700 entre els elets de la fàbrica i els 
mestres d’obra que van executar les obres, tots ells identi·
ficats com a residents a la vila. Se sap que la junta encarre·
gada de la fàbrica es va constituir de manera tripartita. Per 
una banda amb el concurs dels oficials majors de la vila, el 
justícia i cap del Consell, els tres jurats, el mostassaf i un 
síndic. En segon lloc, per tres preveres en representació del 
capítol del clergat de l’Església Parroquial: mossèn Gaspar 
Marco, doctor en Teologia i vicerector, mossèn Lluís Maiques 
i mossèn Pere Francés. A més hi hauria cinc ciutadans en 
representació de la Parròquia: Joan Belda, de Tomàs; Joan 
Belda, de Pere; Dídac Galbis, de Miquel; Joaquim Maiques i 
Joan Puerto, de Gregori.

Els mestre de la vila que havien d’executar les obres foren: 
mestre Andreu Constant, mestre Josep Vanyó, mestre Vicent 
Llobregat, mestre Josep Castelló. El projecte contemplava 
la reedificació completa del temple, des dels fonaments. 
Prompte s’unirien altres mestres de la vila: com el pedrapi·
quer Josep Campos, que intervé en el primer dels terminis fi·
xats, que va concloure a principis de 1702 i va ser el respon·
sable de la construcció dels elements de pedra: portalades 
principals, sòcols... A finals de 1704 havia acabat el huité del 
terminis. A la porta lateral es troba la inscripció d’eixe any.

En la tardor de 1707 les obres estaven molt avançades, quan 
Mossén Miquel Santonja pren possessió d’un dels benifets 
que havien quedat vacants per la mort dels seus titulars i que 
no havien pogut ser coberts atesa la situació de guerra (Guer·
ra de Successió). L’acta de la cerimònia indica que l’Església 
estava en obres, per la qual cosa va haver de fer·se a l’altar de 
la capella de la Mare de Déu del Roser o la Comunió.

Acabada la guerra, el 1714 les obres van continuar. La deco·
ració barroca de la nau central i la capella de Sant Blai va 

ser desenvolupada pels germans Francisco Vergara “el vell” 
(1681·1753) i Manuel Vergara.

En aquells anys encara es trobava dret el campanar gòtic, 
però, després del terratrèmol de Montesa (29 de març i 2 
d’abril de 1748) va quedar molt deteriorat i va perdre el cos 
superior, per la qual cosa va ser substituït per l’actual, obra 
de 1776 de l’arquitecte Carlos Stagin.

La capçalera del temple (des de les escultures de Sant Pere i 
Sant Pau fins al Tou de Sant Pere) és fruit de l’ampliació rea·
litzada entre 1854 i 1860 per l’arquitecte Carlos Spain. Esta 
és d’estil neoclàssic, d’acord amb l’estil academicista. En esta 
reforma molt possiblement es van foradar els murs de les 
capelles laterals per fer els corredors i es van col·locar les 
estàtues dels pilars de la nau central, a imitació de l’Església 
dels Sants Joans de València.

Si observem la planta de l’Església Parroquial podem seguir 
perfectament este repàs històric. Els cinc primers trams i el 
primitiu campanar pertanyen a la fase gòtica. Respon, sens 
dubte, al tipus d’església anomenat de Reconquesta, carac·
teritzat per la concepció d’una sola nau central molt àmplia 
(a diferència de les estretes i altes esglésies del gòtic tradi·
cional) amb capelles obertes entre els contraforts.

L’esmentat model d’església té una gran difusió en tot l’àm·
bit valencià, la qual cosa facilitarà l’adopció del nou model 
plantejat per Vignola en el Gesú. Després del Concili de 
Trento, es potencia un tipus d’església que no distraga la mi·
rada del fidel, i que se centre en la celebració de l’Eucaristia 
a l’altar major; no com en anys anteriors on es repartia entre 
les diferents capelles de gremis i confraries.

Finalment l’últim tram i l’altar major corresponen a l’ampli·
ació del segle XIX. 

Bibliografia:
· La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Bocairen-

te, Gemma Contreras Zamorano.
· La Guerra de Successió per la Monarquia Hispànica a Bocairent i a la 

Serra de Mariola (1700-1714), Vicent Terol i Reig
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2016: Any Sant de la Misericòrdia
Sota el lema “Misericordiosos com el Pare”, el Papa anima tots els cristians a ser misericordiosos els uns 
amb els altres perquè «la misericòrdia és la biga mestra que sosté la vida de l’Església».

“ Redescobrim les obres de misericòrdia corpo-
rals: donar de menjar al famolenc, donar de 
beure a l’assedegat, vestir el nu, acollir el fo-
raster, assistir els malalts, visitar als presos, 
enterrar als morts. I no oblidem les obres de 
misericòrdia espirituals: donar consell a qui ho 
necessita, ensenyar al que no sap, corregir al 
que erra, consolar el trist, perdonar les ofenses, 
suportar amb paciència les persones molestes, 
pregar a Déu pels vius i pels difunts.”

Campanya de recollida d’aliments de Càritas i Confirmació

Aniversari de Jesús

Oració de Taizé a València

la Desbandà de Nadal

Presentació de la restauració dels llenços de Pere Salvador (XVII)

Panellet de la Parròquia
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Activitats de Sant Blai de Catequesi d’Infància i Júniors

Celebració de la Mare de Déu de Lourdes

Pelegrinatge a València

Festa de Sant Antoni Abat

Sopar de la fam

Baixada del Crist

Baixada del Crist

“ Ens commou l’actitud de Jesús: no escoltem 
paraules de menyspreu, no escoltem paraules 
de condemna, sinó només paraules d’amor, de 
misericòrdia, que conviden a la conversió.

”

“ Com és de difícil moltes vegades perdonar! I, 
no obstant açò, el perdó és l’instrument posat 
en les nostres fràgils mans per aconseguir la 
serenitat del cor. Deixar caure la rancor, la rà-
bia, la violència i la venjança són condicions 
necessàries per viure feliços.

”
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Eucaristia del Dijous Sant

Pelegrinatge a Alcantarilla

Santa Rita al Monestir Sant Jaume

Processó del Divendres Sant

Aniversari de l’Escuela Hogar

“ El perdó és una força que ressuscita a una vida 
nova i infon el valor per a mirar el futur amb 
esperança.

”

“ El sofriment de l’altre constitueix una crida a la 
conversió, perquè la necessitat del germà em 
recorda la fragilitat de la meua vida, la meua 
dependència de Déu i dels germans.

”

“ Quant que desitge que les nostres parròquies 
i les nostres comunitats, arriben a ser illes de 
misericòrdia enmig del mar de la indiferència.

”

“ El missatge de la Divina Misericòrdia constitueix un programa de 
vida molt concret i exigent, ja que implica les obres.

”
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Sant Antoni de Pàdua

Júniors Sant Blai de Bocairent

Festa del Còlera

Campament Juniors

“ No es pot viure sense perdonar-se, o almenys 
no es pot viure bé, especialment en família.

”

“ La misericòrdia a la qual som cridats abraça a 
tota la creació, que Déu ens ha confiat per a 
ser cuidadors i no explotadors, o pitjor encara, 
destructors.

”

Mare de Déu dels Desemparats

“ Tenir un cor misericordiós no significa tenir un 
cor feble. Qui desitja ser misericordiós necessita 
un cor fort, ferm, tancat al temptador, però 
obert a Déu obres.

”


