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Restaurat un decorat del
segle XVIII al barri medieval

4.021 visitants al
poble en Pasqua

Una troballa fa tres anys ha permitit recuperar unes pintures a
l’ermita de la Mare de Déu d’Agost

El bon temps i un canvi de tendència van afavorir
l’afluència de visitants segons l’Oficina de Turisme

Blasco guanya
a Múrcia la
primera prova
de la Copa
d’Espanya de
BMX
Pàgina 14

Milió i mig per
al barri medieval
La Generalitat va adquirir el compromís en una recent visita al poble de Rubén Martínez Dalmau, vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda. L’objectiu és
acabar la rehabilitació del barri medieval amb una inversió de més d’un milió i mig d’euros per a rehabilitar i recuperar espais públics de qualitat

Llançament de
la Capitalitat
Cultural amb la
Fira del Llibre
Pàgina 6

La clarinetista
M. Amparo
Molina,
3r premi
King’Peak dels
Estats Units
Pàgina 8

Un estudi revela
que la Vall
d’Albaida va
perdre 6.000
habitants
l’última dècada
Pàgina 13
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TELÈFONS ÚTILS
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 235 00 14
Policia Local . . . . . 96 235 00 10 - 616 51 13 19
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 235 00 12
Centre de Salut . . . . . . . . . . . . . . . 96 291 95 80
Cruz Roja Banyeres . . . . . . . . . . . . 96 556 69 79
Cruz Roja Ontinyent . . . . . . . . . . . . 96 238 90 57
Oficina de Turisme . . . . . . . . . . . . . 96 290 50 62
Bombers Ontinyent . . . . . . . . . . . . 96 238 90 57
Hospital d’Ontinyent . . . . . . . . . . . . 96 298 93 00
Hospital de Xàtiva . . . . . . . . . . . . . 96 298 95 00
Bilbioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 235 50 27
Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 235 04 89
Jutjat de Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 290 52 77
Residència Sagrado Corazón . . . . . 96 235 00 37
Escola Permanent d’Adults . . . . . . 96 235 06 50
Col.legi Públic Lluís Vives . . . . . . . . 96 291 93 60
Institut de Batxillerat . . . . . . . . . . . 96 291 95 90
Centre d’Informació Juvenil (CIJ) . . 96 235 50 06
Llar del Pensionista . . . . . . . . . . . . 683 22 58 67
Centre d’Alzheimer . . . . . . . . . . . . 96 290 50 12
Església . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 235 00 62
SERVEF Ontinyent . . . . . . . . . . . . . 96 238 01 45
ITV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 291 61 18
EGEVASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 86 05 55
EGVASA Urgències . . . . . . . . . . . . . 963 62 01 19
Mariola Verda . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 23 59 50

FARMÀCIES
BOCAIRENT
FARMÀCIA
SAN JUAN DE RIBERA
Telèfon: 96 235 12 10
FARMÀCIA
SOR PIEDAD DE LA CRUZ
Telèfon: 96 235 00 31

TRANSPORTS
DE VIATGERS
Línies d’autobús:
Autobusos La Concepción
Telèfon: 96 238 03 62
Autobusos Navarro
Telèfon: 96 238 50 11

Línies de tren
RENFE
Telèfon: 902 24 02 02

Taxi Bocairent
96 238 31 24 i 667 839 526

El diputat
Vicent
Mascarell
visita tres
obres amb
fons de
Diputació
El passat 3 de maig el diputat provincial d’Hisenda va estar a Bocairent per visitar diverses actuacions
dutes a terme amb fons de la Diputació de València.
En concret, Vicent Mascarell,
acompanyat de l’alcalde i regidors
de l’Ajuntament, va visitar les obres
de construcció de la nova aula de
l’Escola Infantil Municipal; l’actuació al carrer lateral del centre de
dia, que permetrà accedir amb vehicle a les instal·lacions; i el Palau
Baró de Casanova, per al projecte
de rehabilitació del qual l’ens provincial aportarà 300.000 euros.
Xavi Molina ha valorat positivament la visita: “La Diputació ha fet
un esforç important perquè els municipis tinguem els màxims recursos possibles i perquè cada poble
seleccione els projectes que considere prioritaris”.
DOS EIXOS BÀSICS
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En aquest sentit, l’alcalde destaca
que els projectes presentats al diputat Mascarell donen compte de
dos eixos bàsics per a Bocairent: la
millora de les infraestructures educatives i socials, i la recuperació i
posada en valor dels referents del
patrimoni local.

La Generalitat
es compromet
a acabar la
rehabilitació
del barri
medieval
D

esprés de dotze anys en què
Bocairent s’havia quedat fora
de les convocatòries de subvencions tant de l’administració estatal com autonòmica per a millorar el
seu barri medieval, catalogat com a
bé d’interés cultural de primer ordre,
la població torna a beneficiar-se dels
distints programes d’ajuda per a la rehabilitació de tant de vivendes com de
l’espai públic.

Amb aquest
compromís de
l’administració
autonòmica, Bocairent
s’assegura la inversió
de més d’un milió
i mig d’euros per a
rehabilitar i recuperar
espais de qualitat
El primer pas es va donar després
de l’estiu passat quan Bocairent va ser
inclós entre les sis poblacions beneficiades pel programa de foment de la
regeneració i de la renovació urbana
(ARRUR) impulsat per la Generalitat i

dotat amb 183.000 euros per a la rehabilitació de nou immobles, completant
així les ajudes municipals destinades a
la mateixa finalitat que, en aquest exercici, pugen a 60.000 euros.
El segon impuls important va tindre
lloc dies enrere, en concret, el passat 20 d’abril amb motiu de la visita a
Bocairent del vicepresident segon de
la Generalitat i conseller de Vivenda i
Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, que amb companyia de
l’alcalde, Xavi Molina, i del president de

l’associació veïnal del Barri Medieval,
Xavi Pascual, va mantindre una reunió
de treball i va fer una visita pel nucli
històric que van servir per a conéixer
de primera mà les urgències i les necessitats després de molts anys sense que
arribara cap inversió ni que hi haguera
cap compromís sobre el deteriorament
d’una part de la zona.
Martínez Dalmau es va comprometre a canviar eixa dinàmica que havia
portat a Bocairent a quedar-se fora de
les línies d’ajuda en matèria de reha-

El nou projecte d’abastiment d’aigua
Canaleta-Derrota, pendent de Diputació
En els pròxims dies s’espera que Diputació done llum verda a l’execució
del projecte de millora d’abastiment
d’aigua potable a la part alta de la població.
Amb aquesta obra es vol resoldre un
problema que ve arrossegant-se en el

temps i que especialment apareixia durant l’estiu, l’època de més demanda
durant l’any.
Aquesta situació generava problemes
d’abastiment en el veïnat de la part alta
del poble, que des de feia anys reivindicaven una solució.

Amb el projecte d’abastiment Canaleta-Derrota es pretén reforçar la capacitat de bombament amb una nova
connexió que garantitze el subministrament d’aigua.
El projecte està ja redactat i compta
també amb dotació econòmica, de ma-

nera que només falta la firma de Diputació per a portar-lo endavant.
En total la inversió puja a 145.000
euros, dels quals Diputació de València n’aportaria 80.000 i els altres
65.000 eixirien de les arques municipals.
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bilitació durant més d’una dècada, amb
una sèrie de propostes que no sols intervinguen en edificis sinó també la
urbanització del barri medieval amb la
recuperació d’espais públics de qualitat.
Precisament el conseller de Vivenda de
la Generalitat va incidir en aquest punt
dient que el principal objectiu és “la recuperació d’espais públics de qualitat
per als veïns i veïnes de Bocairent amb
propostes que potencien les perspectives de gènere i la integració social”.
PRIMERA INTERVENCIÓ

Per una banda, l’actuació se centra en
la restauració de l’entorn i urbanització
dels espais situats davall de la torre de
l’Aljub, també coneguda com dels Portuguesos, i restes de l’antiga muralla.
Per una altra banda, suposa la urbanització del carrer Mossén Hilari, entre
l’aparcament existent i el límit amb la
fase primera de rehabilitació d’aquest
vial.
Dalmau, que va estar acompanyat en
aquesta visita pel director general de
Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, va anunciar que
aquestes obres tenen un pressupost de
495.901 euros.
En línies generals, la intervenció inclou l’actuació sobre vials i instal·lacions obsoletes amb la substitució per
línies i canalitzacions. A més, es volen
completar les instal·lacions d’il·luminacions, electricitat i telèfon, així com la
regeneració de les àrees més danyades
per a convertir-les en zones ajardinades,

amb el sanejament i estabilització
dels distints nivells de les terrasses
existents. També es vol completar
l’itinerari des dels Jardins del Tint
fins a la Torre de la Muralla.
Un altre punt important de la visita va ser el compromís de Martínez
Dalmau davant Xavi Molina de finalitzar la urbanització de la Baixada
del Tint fins al carrer Muret, així
com la intervenció en la senda perimetral inferior que uneix la Baixada del Tint amb la prolongació de
Mossén Hilari, en les proximitats
del pont medieval.
Una intervenció que suposarà

per part de Generalitat de més d’un
milió d’euros. La senda perimetral
inclourà la restauració parcial del
solat, les escales existents, els murs
de maçoneria de tancament d’alguns horts i alguns punts de murs
de contenció de pedra de maçoneria. També està previst substituir les
proteccions de fusta per instal·lar
barana metàl·lica en alguns punts
d’accés complicat i es millorarà la
il·luminació de la zona.
L’alcalde, Xavi Molina, es mostrava molt satisfet pel compromís
obtingut des de l’administració
autonòmica: “suposa reprendre

una rehabilitació que va arrancar a finals dels anys 90 i que la
Generalitat no executava des de
2008”. “Reprendre aquestes obres
–afig– suposa no només completar la rehabilitació d’una part molt
important del Barri Medieval, sinó
també donar un impuls a la zona
amb aquest projecte de rehabilitació amb la recuperació d’espais
i l’actuació en àrees bàsiques per
al veïnat. A més, el vicepresident
també ha mostrat predisposició a
treballar per un projecte que hem
presentat conjuntament l’associació veïnal i l’Ajuntament: aprofitar
les propietats municipals com a
instrument de revitalització, donant
ús a estos edificis, bé com a lloguer
jove o bé per a destinar-los com a
espais compartits”. Molina creu
que aquesta implicació de l’administració autonòmica suposa “un
punt d’inflexió” respecta a uns anys
en què Bocairent s’havia quedat fora de les distintes línies d’ajuda. En
aquest sentit, l’alcalde destaca “la
implicació i la “sensibilitat” mostrada tant pel vicepresident i conseller de Vivenda com per part del
nou director general de Qualitat,
Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio; també per Miguel del Rey, arquitecte encarregat
del projecte. L’obra de la primera
intervenció es va licitar ja a l’abril,
per tant, s’espera que els primers
treballs comencen molt prompte.

“Amb aquest compromís es
reposa un deute amb el barri”
Des de l’Associació Veïnal del
Barri Medieval de Bocairent, a
través del seu president, Xavi
Pascual, present en les reunions
que l’Ajuntament ha tingut amb
l’administració autonòmica, la valoració que es fa és molt positiva
i comenta que amb aquest compromís “es reposa un deute amb
el barri i els seus veïns”.
Pascual explica que darrere de
tot aquest procés “hi ha un treball coordinat tant des de l’administració local com l’associació
que ha donat resultat. Amb ell es
trenquen vint anys d’oblit. És un
bon tret d’eixida però queda molt
per fer. Estem contents, s’obri
una porta molt important com
és la de la Generalitat però con-

siderem que encara es necessari
tocar més portes. S’havia aplegat
a la més absoluta deixadesa”,
subratlla.

El president de l’Associació Veïnal del Barri Medieval destaca la
importància de “donar sentit” al
projecte “no soles amb la reha-

bilitació d’espai públic i dignificar
el barri, també de recuperar edificis de titularitat municipal per donar-los un ús i que, per exemple, la
gent jove tinga ganes viure al barri.
Amb més gent, més servicis i més
de tot”, afig.
Xavi Pascual confessa que una
de les raons per les quals fa quatre anys es va crear l’Associació “va
ser en mires no soles de fer arribar
els problemes del barri, també la
necessitat de reactivar-lo i millorar-lo. Amb aquest acord donem un
pas molt important i pensem que
han valgut la pena aquests anys de
lluita”. Per cert, Xavi Pascual acaba
mandat enguany i la seua intenció
és donar pas a l’entrada de noves
idees a l’associació veïnal.

Les
obres del
col·lector
acaben
amb el
reasfaltatge
integral de
la Ronda
Sud
Amb l’asfaltatge integral de l’avinguda d’Espanya, més coneguda com a Ronda Sud, van
finalitzar a l’abril les obres de renovació del
col·lector general de la localitat, les quals van
començar el setembre passat i s’han dut a
terme al llarg de sis mesos afectant una de les
artèries més important del trànsit rodat de la
població.
Principalment aquest projecte finançat íntegrament per la Generalitat tenia per finalitat reorganitzar el recorregut de les aigües residuals
per a esplaiar la xarxa del Barri Medieval.
A més, amb aquesta nova infraestructura, s’ha
aconseguit ampliar la seua capacitat i millorar
l’accés en cas d’haver de fer alguna reparació
per avaria.
MOLÈSTIES AL VEÏNAT

Amb la instal·lació de noves estacions de
bombament i la millora de l’equipament de la
xarxa de clavegueram, “la milloria és important
a tots els nivells”, segons paraules del regidor
d’Obres i Urbanisme, José M. Beneyto, que
també destaca la “paciència demostrada pel
veïnat en tots aquests mesos per les molèsties
produïdes tant en el dia a dia com en el trànsit
de la zona”.
Aquesta obra va ser adjudicada per la Generalitat amb caràcter d’urgència al juliol passat per
la crisi de la covid-19 i comptava amb un pressupost de 491.447 euros dins d’un pla d’inversió total de 5,9 milions d’euros juntament amb
altres onze obres en diverses poblacions de la
Comunitat.
L’Ajuntament ha completat aquesta obra amb
el reasfaltatge integral de la Ronda Sud, una
actuació que, en un principi, no estava prevista i que ha sigut possible amb l’aportació de
27.188 euros de pressupost municipal, que
arredoneixen així aquest projecte de gran envergadura.
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BLAI VANYÓ VICEDO

Neus Ferri recupera
la programació
estable de l’Avenida
L’evolució de la pandèmia de la Covid-19 va obligar a
suspendre la programació regular del teatre Avenida el
gener passat. No va ser, doncs, fins al passat 10 d’abril que
l’espai va poder recuperar l’activitat estable; en aquest cas,
de la mà de la intèrpret Neus Ferri, acompanyada per la
seua banda i la col·laboració d’artistes com Andreu Valor.
La resposta del públic va demostrar les ganes per “normalitzar” l’activitat cultural, i és que es va completar l’aforament i, dies abans, s’havien exhaurit les entrades.
Així, els 140 espectadors i espectadores que permet el
protocol sanitari del teatre Avenida van gaudir de dues
hores de música i d’un espectacle complet de llum i so.
A través d’aquest, Neus Ferri va fer un repàs per tot el seu
repertori i, a més, va anticipar algunes cançons del seu
pròxim treball, “Llar”.
El concert de la cantant alcoiana formava part del Circuit
Sonora, amb el qual la Generalitat vol acostar els músics
valencians a auditoris del conjunt de la Comunitat.
PRÒXIMES CITES: CIRC I TEATRE

La programació estable de l’Avenida tindrà continuïtat
el pròxim 15 de maig, a les 19.00 h, amb l’espectacle familiar “The Troupers”, a càrrec de la Finestra Nou Circ.
Es tracta d’una oportunitat per a vore malabaristes sen-

se por, acròbates intrèpids, trapezistes singulars, etc. La
cita següent serà el 5 de juny amb l’obra de teatre per a
adults “Historia de una maestra”, adaptació de la novel·la
de Josefina Aldecoa en què es narra la vida d’una mestra
d’escola des dels anys vint fins a l’esclat de la Guerra Civil.
En els dos casos, les entrades estaran a la venda des de
deu dies abans al Centre d’Informació Juvenil i des d’una
hora abans de l’actuació al teatre Avenida.
SORTEIG D’UN XEC DE COMPRA

A més, cal recordar que l’assistència permet participar
en el sorteig d’un xec per a la compra en comerç local
gràcies a la iniciativa “ACiS alça el teló”, impulsada conjuntament per l’Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent i l’Ajuntament.
Per a l’alcalde i regidor de Cultura, Xavi Molina, “recuperar la programació estable del teatre Avenida és un símptoma de certa ‘normalitat’ dins del context en què vivim; per
això, sempre que les circumstàncies ho permeten, garantirem la màxima activitat cultural possible a Bocairent”.
Música, circ i teatre, doncs, són els components d’aquest
segon trimestre, que deixarà pas a la programació d’estiu,
en què les propostes culturals es traslladaran a l’aire lliure, amb la Plaça de Bous com a espai de referència.

L’Aljub comença
els assajos per als
pròxims concerts
El Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub ha représ els assajos després d’uns mesos d’inactivitat
–per les restriccions de la Covid-19– i ho fa ja amb
la mirada posada en els dos concerts que té previstos enguany: el concert emmarcat en la campanya
de subvencions de la Diputació de València que oferirà aquest estiu, amb un repertori molt variat de
compositors valencians, i el concert del 2n Concurs

de Composició Joan Antoni Martínez, previst per a
desembre al Teatre Avenida.
En aquest segon, l’Aljub interpretarà les quatre
obres finalistes del concurs, davant el jurat d’aquesta edició i el públic.
Com ja va fer l’any passat, el grup ha traslladat els
seus assajos al Teatre Avenida, amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

Creada la
Taula del
Comerç Local

E

n un acte senzill, amb la presència de l’alcalde, Xavi Molina, i
del president d’ACiS Bocairent,
Vicent Vañó, es va firmar el passat 29
d’abril l’acord de constitució de la Taula del Comerç Local, amb dos objectius
fonamentals: per una banda, reforçar
els llaços de comunicació entre el consistori i el sector del comerç local i, per
una altra, promoure accions conjuntes
per a oferir un millor servei i potenciar
l’atractiu comercial del municipi.
La Taula del Comerç Local té per finalitat reforçar el comerç local com a
element essencial per al desenvolupament econòmic i social de qualsevol
municipi, tant en termes de generació
d’ocupació i productivitat, com per la
seua contribució a la vertebració urbana, la qualitat de vida de la localitat
i a la consolidació d’un model de poble
sostenible.
Amb aquesta iniciativa no només es
vol fomentar l’atractiu comercial de Bocairent, sinó també generar un fòrum

de debat, diàleg i consens entre el sector privat i el públic.
CONSUMIDORS ACTUALS

Entre els reptes que es marquen de
cara al futur després de signar aquest
acord, està el de crear una infraestructura comercial innovadora i competitiva
adaptada als hàbits de les persones consumidores actuals.
La Taula del Comerç Local estarà
formada per sis membres, tres en representació de l’Ajuntament, un d’ells
serà sempre la persona que dirigisca la
Regidoria de Dinamització Comercial, i
els altres tres en representació d’ACiS,
un d’ells serà sempre la persona que
exercisca la presidència de l’associació.
Està previst que periòdicament, tres
voltes al llarg de l’any com a mínim, es
convoquen reunions, de la mateixa manera que s’obri la possibilitat d’acordar
la constitució de comissions o grups de
treball per a tractar temes concrets vinculats a l’àmbit de l’òrgan creat.
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L’Ajuntament aprova
tres iniciatives per a la
promoció econòmica
E

n l’últim Ple de l’Ajuntament, celebrat
el 8 d’abril, van tindre un gran protagonisme les iniciatives en matèria de
promoció econòmica, ja que es van aprovar
fins a tres iniciatives vinculades a aquest àmbit d’acció municipal: el Xec de Benvinguda, les ajudes Enlaira Bocairent i les ajudes
Bocairent Emprén. “Fa un any vam aprovar
un pla de recuperació municipal, en què el
vessant econòmic era una de les claus; seguim, doncs, treballant per a dur a terme les
actuacions incloses en el Pla”, indica l’alcalde, Xavi Molina.
AJUDES A LES FAMÍLIES AMB NOUS
MEMBRES

El Xec de Benvinguda és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament i de l’Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACiS), que
atorgarà una ajuda a les famílies que tinguen,
adopten o acullguen un xiquet o una xiqueta.
Així, segons explica el batle, l’objectiu és
doble: “per un costat, es tracta d’un incentiu
per a promoure la natalitat i, en conseqüència, l’augment de la població, i, per un altre

En el Ple d’abril es
va aprovar el Xec de
Benvinguda, el pla
d’ajudes Enlaira Bocairent
i el programa Bocairent
Emprén per a la posada en
marxa de nous negocis
costat, és un instrument de promoció econòmica, ja que els diners del xec s’hauran de
consumir en compres en establiments locals”.
Les ajudes Enlaira Bocairent estan destinades al suport d’activitats econòmiques que es
troben en funcionament al terme municipal.
El programa té, per tant, com a destinataris
persones autònomes i empreses establides a
Bocairent i la finalitat és facilitar la reforma
de les instal·lacions, la millora dels serveis o
ajudar-les al funcionament general, segons la
línia de subvenció per la qual opten.

“Després de l’experiència de la primera
convocatòria, que va tindre lloc el 2020,
hem volgut aprovar els canvis necessaris
per tal d’ajustar al màxim les bases a les
necessitats del nostre teixit econòmic.
Així, l’edició d’enguany marcarà el camí
de consolidació d’aquestes ajudes, que volem convocar tots els anys”, explica Xavi
Molina.Al seu torn, Bocairent Emprén vol
ser una eina per a fomentar la posada en
marxa de nous negocis al poble. Es tracta,
doncs, d’una ajuda econòmica dirigida a
aquelles persones que inicien una activitat.
Segons assenyala l’alcalde, la idea és que
l’ajuda atorgue una quantitat fixa i que
aquesta s’incremente en casos específics,
com ara si el negoci el posa en marxa una
persona menor de 35 anys o major de 55
o si l’activitat s’obri al Barri Medieval.
Per a Xavi Molina, “Bocairent Emprén
complementa les ajudes Enlaira Bocairent:
unes es dirigeixen a activitats noves i les
altres, a activitats ja en funcionament; per
tant, cobrim tot l’àmbit productiu, al qual
volem donar suport des de l’Ajuntament”.

‘Tu fas Bocairent’, el nou
fullet informatiu municipal

Amb la coordinació del regidor de Recursos Econòmics, Vicent
Silvestre, s’ha posat en marxa una iniciativa informativa en forma de fullet que porta per nom ‘Tu fas Bocairent’. Aquest dona
compte al veïnat de tres aspectes econòmics de gran rellevància:
el calendari de pagaments de taxes i impostos, les bonificacions
fiscals a què poden acollir-se els veïns i veïnes de Bocairent, i
les ajudes municipals que convoca l’Ajuntament a través de les
diferents àrees.
Segons el regidor Silvestre, “em semblava important que la
ciutadania tinguera una visió global d’una informació que de
vegades per a obtindre-la cal anar a buscar d’ací cap allà, o bé
que genera dubtes i preguntes de forma recurrent. Per això hem
volgut fer un fullet que ens oferisca una visió de conjunt i que ens
ajude a tots a sistematitzar les dades més necessàries. D’aquest
fullet s’han editat còpies en paper i es pot trobar també a la pàgina web de l’Ajuntament. La meua idea és que, cada any, durant
el primer trimestre, s’actualitze la informació que calga i que es

Torna
‘L’Ajuntament a
peu de carrer’
La meteorologia va impedir que el passat 20 de març puguera tindre
lloc una nova edició de “L’Ajuntament a peu de carrer”, la qual es va
traslladar al 17 d’abril. La iniciativa, promoguda des de la Regidoria de
Transparència, Comunicació i Participació, facilita l’intercanvi de propostes, queixes i suggeriments per part del veïnat i l’equip de govern
municipal, amb l’alcalde al capdavant. En concret, aquesta vegada es
va celebrar al carrer Santa Àgueda i es van recollir un total de díhuit
observacions, relacionades majoritàriament amb la millora de l’espai
públic i la senyalització viària.

faça una reedició”.
Dins del calendari de pagaments es pot trobar l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre bens immobles
(IBI), l’impost sobre activitats econòmiques, la taxa de guals, la
taxa de recollida de fem, la taxa de tractament del fem o la taxa
de l’aigua i del clavegueram. En cada cas, s’expliciten els terminis
de pagament, tant en la modalitat amb domiciliació bancària com
sense aquesta.
L’aparat de bonificacions fiscals recull un total de deu bonificacions, la meitat d’elles creades durant 2020 i 2021. Aquestes
classificades en quatre apartats: bonificacions d’impuls econòmic, d’impuls mediambiental, d’impuls patrimonial i d’impuls
social. I, per últim, s’exposen les huit línies d’ajudes municipals
de què disposa l’Ajuntament de Bocairent: ajudes a vehicles de
mobilitat personal, l’ajuda Bocairent Emprén, Enlaira Bocairent,
Pla Renhata, Pla Renove Finestres, ajudes de rehabilitació, ajudes
per a esportistes locals i ajuda d’inspecció tècnica d’edificis.

Satisfacció
pel punt de
vacunació a
Bocairent

D

es del dijous 6 de maig,
Bocairent és punt de
vacunació Covid, de
manera que el veïnat no s’ha de
desplaçar a cap altra localitat
com fins a aquest moment. En
concret, el lloc habilitat és la llar
de jubilats, que compta amb dos
sales àmplies i permet un total de
cinquanta vacunacions simultàniament. A més, es disposa d’una
tercera sala per a ús de l’equip
sanitari.
La decisió del Departament de
Salut Xàtiva- Ontinyent d’autoritzar un punt de vacunació propi
era una reivindicació compartida
pel coordinador local d’atenció
primària, Juan Puerto, i l’Ajuntament. Tots dos havien manifestat
la voluntat de col·laborar i posar
a disposició els mitjans necessaris perquè la vacunació es fera a
Bocairent, fet que s’havia traslladat en reiterades ocasions a les
autoritats sanitàries.
L’alcalde, Xavi Molina, es mostra satisfet: “Compartim la satisfacció del veïnat, que, si bé tenia
garantit el transport per part de
l’Ajuntament per a desplaçar-se
a Xàtiva o Ontinyent, des el dia

6 ho té molt més fàcil perquè
no s’ha de moure del poble si
vol vacunar-se”. A més, Molina
destaca la plena col·laboració
amb el Departament i amb el
Centre de Salut: “La interlocució
amb els responsables sanitaris
ha estat constant i hem treballat
conjuntament des del minut u
de la pandèmia. De fet, nosaltres
sempre hem posat tots els mitjans municipals a la seua disposició, també ara per al procés de
vacunació”.
En aquest sentit, cal tindre en
compte que, a l’ús de l’espai
municipal de la llar de jubilats,
se suma el suport de personal de
l’Ajuntament per a facilitar les
tasques de l’equip del Centre de
Salut. Igualment, voluntaris de
Protecció Civil de Bocairent faciliten l’organització dels assistents
a l’exterior del punt de vacunació, que disposa, entre altres
avantatges, de la proximitat amb
les instal·lacions del centre de
salut. Aquest fet facilita l’organització i la intendència necessàries
per a generalitzar la vacuna entre
el segment màxim de població
en el mínim temps possible.

Concert
d’homenatge
a Ovidi
Montllor
El cicle de concerts “OhVidi” va ser una iniciativa que el Col·lectiu de Músics en Valencià va posar en marxa l’any 2020 per a retre
homenatge a Ovidi Montllor, una de les referència culturals en la
nostra llengua. L’Ajuntament de Bocairent va col·laborar en la iniciativa i, d’aquesta manera, el passat 20 de març, el teatre Avenida
va acollir una de les cites inclosa en el cicle: l’actuació de Toni de
l’Hostal i les Senyoretes de Nadal.
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La Fira del
Llibre llança la
Capitalitat Cultural
L

a XIII Fira del Llibre de Bocairent estava prevista per al 24 i 25 d’abril, com
a cloenda de la programació “Abril, el
mes de les paraules”, però la situació meteorològica va obligar a endarrerir l’activitat una
setmana i, finalment, es va celebrar l’1 i 2 de
maig a la Plaça de Bous. Aquesta ubicació estava condicionada pel context sanitari, atés
que el recinte habitual (la plaça de l’Ajuntament) no permet el control d’aforament.
No obstant això, la presentació del llibre
“El peraire bocairentí que parlava amb les
ànimes del purgatori”, escrit per Josep-Vicent Ferre, es va mantindre en la data prevista
(diumenge 25 d’abril) però traslladant-se al
teatre Avenida. L’acte va comptar amb la participació de Maria Jesús Francés i Josep Genís
Sanz, que, juntament amb l’autor, van acostar
el centenar de públic assistent a aquest volum
de textos breus amb apunts històrics singulars relacionats amb la vila de Bocairent. Per
a les jornades de l’1 i el 2 de maig, la Plaça de
Bous es va engalanar per a acollir els punts
de venda de llibres i el conjunt d’activitats
programades, que van tindre una gran acollida tant la vesprada del dissabte com el matí
del diumenge.
En concret, els assistents van poder adquirir
publicacions de l’Ajuntament de Bocairent,
Andana Editorial (Algemesí), D-Paper Librería (Bocairent), Edicions del Sud (Piles), Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida, La Llibreria (Ontinyent), Llibreria i papereria Mariola
(Bocairent), Papiro Llibreria-Papereria-Copisteria (Muro) i Racó del Llibre de Biar.
Quant a les activitats, cal assenyalar que
al recinte es van poder observar dues exposicions: “Lideresses rurals”, produïda per
la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida i “Cartells del
Passaport Lector”, elaborats per l’alumnat
d’Educació Plàstica i Visual de 4t d’ESO de
l’IES Bocairent per a aquest projecte del Consell Local del Llibre i la Lectura. A més, el dissabte dia 1, a les 18.00 hores, va tindre lloc
el concert per a públic familiar “Una història
de pirates i cançons plena de sensacions”, a
càrrec de la Companyia Marcel el Marcià” i,
el diumenge dia 2, a les 11.00 hores, el contacontes “Contes i molt més: històries, música
i jocs”, a càrrec d’Ameba Teatre.
En el marc de la Fira, també es va presentar
el llibre “Més dones valencianes que han fet
història”, escrit per Maria Viu i Sandra Capsir. El volum mostra el perfil de dones que
han destacat en àmbits ben diferents, entre
elles la ciclista bocairentina María José Silvestre, que, juntament amb les autores, va estar
present en l’acte. Aquesta activitat va tindre
lloc el diumenge 2 a les 12.30 hores, i va anar
seguida del sorteig d’un llibre electrònic entre els assistents i d’un xec de 150 euros en
comerç ACiS entre les persones que havien
comprat llibres.

LLANÇAMENT DE LA CAPITALITAT

La Fira del Llibre també va ser el marc triat
per a presentar el vídeo promocional de la
Capitalitat Cultural de Bocairent, fet que ofi-

4.021
visitants
van
passar per
l’Oficina
de Turisme
en Pasqua

cialitzava l’inici d’una anualitat marcada per les
restriccions de la Covid-19. No obstant això, l’estabilització de la situació ha permés començar a
donar forma a les iniciatives, de manera que s’ha
considerat idoni llançar un primer element comunicatiu que posa en valor la riquesa cultural
de Bocairent a través dels sis eixos que articulen
el projecte de Capitalitat: història i patrimoni,
tradicions i cultura popular, arts escèniques, arts
plàstiques i visuals, música, lectura i literatura.
El vídeo ha estat elaborat per l’empresa local
Muixego Dron.
Igualment, la Fira del Llibre també va visibilitzar una de les iniciatives de la Capitalitat: el pro-

grama de voluntariat. Un grup de persones que
ajudaran a dur a terme les iniciatives del projecte i que, el cap de setmana de l’1 i el 2 de
maig, ja van estar presents a la Plaça de Bous
per a garantir el bon desenvolupament de les
activitats programades. “El voluntariat és una
mostra més de la transversalitat de Bocairent
Capital Cultural; el seu esforç, juntament amb
el del teixit associatiu, el del personal municipal i el de la resta d’agents culturals del poble
permetrà que, si la situació sanitària es manté estable, tinguem una segona meitat d’any
ben intensa i atractiva”, conclou l’alcalde, Xavi
Molina.

El bon temps i, de forma indirecta, les restriccions
sanitàries per la pandèmia, han fet que aquestes festes
de Pasqua, Bocairent tinguera una àmplia presència
de turistes i visitants de la localitat. Així, la Regidoria
de Turisme té comptabilitzades que durant eixos dies
van passar per l’Oficina de Turisme un total de 4.021
persones, una xifra més que destacada. Mirant arrere,
en el mes de abril de 2019 el registre es queda en 1.481
persones, encara que és cert que aquell any va fer prou
mal temps, mentre que l’any passat, en 2020, l’oficina
va estar tancada per la pandèmia.
La regidora de Turisme, Mari Luz Pascual, ha valorat
de forma molt positiva aquesta xifra, ja que ha suposat
un important impuls econòmic per a la població després d’uns mesos molt limitada aquesta activitat turística per la Covid-19.
La presidenta de l’Associació de Hostaleria i Turisme
de Bocairent, Cati Gómez, també ha destacat la gran
presència de visitants, principalment de poblacions
veïnes, explicant que “estem molt contents, la veritat,
el pont de Pasqua ha sigut molt positiu. Tot i les restriccions del toc de queda o dels horaris del sector serveis
per la pandèmia, hem pogut treballar molt bé en el sector en aquests dies. Els turistes, a més, s’han comportat
de forma esplèndida, respectant tota la normativa”.
Gómez afig que “per exemple, per a sopar, el que
feien era encomanar menjar per endur i gaudir d’ell a
les seues habitacions. Jo diria que els establiments hostalers de la zona hem estat al 100% aquests dies. Han
vingut molts grups familiars, limitats a 4 o 6 persones,
i acomplint tots ells els protocols que els demanaven
per a garantir les mesures sanitàries. Tot amb molt respecte i sense aglomeracions. Així han pogut descobrir
i gaudir del nostre ric entorn natural i patrimonial, així
com de la nostra gastronomia”. Aquesta entitat està formada per una vintena d’establiments dedicats al sector
turístic.

PUBLICITAT
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La clarinetista M. Amparo
Molina, 3r premi King’Peak
dels Estats Units

M

Carmelina
Sánchez-Cutillas
protagonitza
“Abril, el mes de
les paraules”
Sánchez-Cutillas és una veu literària singular en el marc de les
lletres valencianes i, tot i això, la
seua figura no sempre ha estat suficientment destacada i posada en
valor.
És, per això, que l’any passat,
l’Acadèmia Valencia de la Llengua
(AVL) la va declarar escriptora de
l’any i va posar en marxa una sèrie
d’iniciatives per a difondre la seua
trajectòria personal i creativa. Una
d’aquestes accions va ser crear
una exposició itinerant que, a hores d’ara, continua recorrent els
pobles i les ciutats de la geografia
valenciana.
Bocairent va acollir l’exposició
“Carmelina Sánchez-Cutillas, des de
les fronteres del silenci” del 9 al 15
d’abril, gràcies a la col·laboració de
l’AVL i la Biblioteca Pública Municipal. I aquesta es va acompanyar de
la programació de diverses iniciatives: la projecció del documental

“Carmelina, mar i cel”, amb guió
de la bocairentina Matilde Alcaraz;
la lectura pública de fragments de
“Matèria de Bretanya” per part de
veïnes i veïns, i les visites de l’alumnat de l’institut.
El documental, però, va haver-se
d’ajornar de la data prevista per
motius personals dels participants i
es programarà pròximament.
Segons explica l’alcalde i regidor
de Cultura, Xavi Molina, “volíem
que l’exposició disposara també
d’altres iniciatives que completaren l’homenatge a Carmelina Sánchez-Cutillas, una de les referències
de la literatura valenciana contemporània”.
Totes aquestes activitats han format part de la programació “Abril,
el mes de les paraules”, que sempre
té com a colofó la Fira del Llibre,
inicialment prevista per al 24 i 25
d’abril però traslladada a l’1 i 2 de
maig per raons meteorològiques.

aria Amparo Molina Molina, jove
clarinetista de l’Associació Unió
Musical Bocairent, va obtindre el
3r premi del concurs internacional King’s
Peak Internacional Competition celebrat
setmanes enrere a Utah (EEUU)
La brillant actuació en directe que va realitzar a l’acte d’entrega del Premi Professional de Música celebrat el passat desembre
a la Sala Gomis d’Ontinyent, interpretant
el Concerto in E-flat major Op.36 de Franz
Krommer, va servir per meréixer aquest
guardó en el prestigiós concurs en la categoria per a músics entre 17 i 19 anys.
Un premi que ha sigut motiu de molt orgull per a la Unió Musical, que ha rebut
amb gran satisfacció aquest reconeixement
internacional.
M. Amparo Molina va finalitzar els seus
estudis d’Ensenyament Professional de
Música el passat curs al Conservatori Professional de Música ‘Josep Melcior Gomis’
d’Ontinyent, amb el professor de clarinet
Samuel Pérez Ortega. Actualment, la jove

clarinetista de Bocairent estudia primer
curs d’Ensenyament Superior al Conservatori ‘Joaquin Rodrigo’ de València
amb el professor José Cerveró.

En la Unió Musical Bocairent estan
segurs que aquest prestigiós guardó
enriquirà el currículum de la jove clarinetista de la banda local.

M. Isabel Botella, nova
presidenta de la Unió Musical
El passat 11
d’abril, Maria Isabel Botella Beneyto
va ser elegida presidenta de l’Associació Unió Musical
Bocairent.
Per segona legislatura consecutiva,
una dona està al
capdavant de la
gestió de la banda.
Músic des de fa 25
anys i vicepresidenta en la junta ante-

rior, M. Isabel afronta
amb il·lusió i gran
responsabilitat aquest
càrrec, conscient del
moment tan difícil que
està vivint el món de les
bandes i de la cultura
en general a causa de la
Covid-19.
Durant el període que
enceta la nova junta directiva, tindrà lloc una
efemèride molt important per a la banda: el
seu centenari.

La Unió Musical reprén
la seua activitat després
d’un llarg parèntesi
El passat 21 de març, després d’un
llarg parèntesi, va ser la data elegida per l’Associació Unió Musical
Bocairent per a tornar a reprendre
l’activitat i començar a preparar el
seu Concert de Primavera, primer
acte després dels mesos de suspensió d’activitat per la pandèmia. Al
carrer i complint totes les mesures
de seguretat, el retrobament va estar possible i l’alegria i l’emoció pel
rencontre van ser les protagonistes
d’aquest assaig històric per a la Unió
Musical.
Els assajos es realitzen a l’exterior
de la seu social, així que els prepa-

ratius abans i després de cada assaig
són grans perquè cal treure fora les
cadires, els faristols i tot l’instrumental de percussió.
CONCERT DE PRIMAVERA

Però l’esforç mereix la pena per tal
de poder tornar a posar-se en marxa
i molt prompte, el dissabte 29, a la
Plaça de Bous, s’oferirà el Concert
de Primavera 2021. Però no només
la banda gran va reprendre la seua
activitat, també la Banda Jove ho feia
el 27 de març, amb noves incorporacions de joves, xiquets i xiquetes
que molt il·lusionats, començaven la

formació i el camí que els portarà a
la “Banda Gran”.
Va estar un matí molt emotiu i és
que des el 29 de febrer de 2020 a
Montcada, on es va proclamar guanyadora del primer premi del Certamen “Memorial Francisco Fort”, no
s’havia représ l’activitat de la Banda
Jove.
L’any 2020, que estava ple d’actes,
concerts i exposicions amb motiu del
25é aniversari de la Banda Jove, es va
haver de paralitzar per la pandèmia.
És, per això, que poder retrobar-se
quasi un any després, va ser molt especial per als joves de la banda.

EDUCACIÓ

L

’IES Bocairent és un dels centres
que ha sigut escollit per la Conselleria d’Educació per a formar
part del programa de Centres Digitals
Col·laboratius (CDC), amb el qual es
vol implementar en el sistema educatiu
de la Comunitat una sèrie d’eines i utilitats digitals que es pretenen instaurar
de manera generalitzada durant el curs
vinent.
Aquest programa arranca amb 50
centres pilot de tot el sistema educatiu
valencià, que sumen un total de 39.700
alumnes i més de 3.600 docents.
El conseller d’Educació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà, ha destacat que
“aquest projecte pilot permet provar la
millora d’eines i utilitats digitals que estem implementant en el nostre sistema
educatiu i per això aquest mes s’inicia
la formació del professorat dels centres
pilot, per tal d’establir-la de manera
generalitzada durant el curs que ve”. A
més, ha afegit: “Era molt necessària la
modernització digital de l’administració
educativa i de la tasca docent, i durant
l’últim any s’ha treballat de valent per a
fer-ho realitat amb una nova concepció
de l’ensenyament en què les TIC estan
integrades en l’aprenentatge del dia a
dia”. El nou model de Centre Digital
Col·laboratiu se sustenta en cinc pilars
tecnològics, amb possibilitats d’integració entre si i capaços de suportar centenars de milers d’usuaris a diferents
nivells: centre, professorat i alumnat,
així com les seues famílies.
CINC PILARS TECNOLÒGICS

Els cinc pilars dels CDC són el sistema
operatiu Lliurex, el programari lliure
que continuarà sent el preferent per als
centres educatius públics de la Generalitat; la plataforma AULES, un entorn
virtual d’aprenentatge (EVA) que la Generalitat ha desenvolupat sobre Moodle;
la plataforma Web família, com a eina
de comunicació dels centres o docents
amb les famílies o l’alumnat; les pàgines
web de cada centre educatiu, allotjades
en el PortalEdu desenvolupades amb
l’eina WordPress, així com la plataforma Office 365 de Microsoft controlada
per la Generalitat, que complementa
les anteriors i que potencia l’ús de les
TIC als centres educatius, ja que proporciona comptes de correu electrònic
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L’IES Bocairent, elegit
com un dels Centres
Digitals Educatius
Amb aquest programa,
la Conselleria vol
implementar en el
sistema educatiu de
la Comunitat una
sèrie d’eines i utilitats
digitals de manera
generalitzada durant el
curs vinent
i fomenta el treball col·laboratiu tant en
l’àmbit de centre com entre professorat i alumnat. A més del correu, cada
usuari i usuària disposarà d’espai d’emmagatzematge en núvol, possibilitat de
fer videoconferències i altres eines de
treball col·laboratives, com Teams, on
es crearan equips virtuals de treball, segons el nivell educatiu, per a cada aula
o cada assignatura. Per tant, es tracta
d’un sistema enriquit i adaptat a les necessitats dels centres educatius, basat en
programari lliure, al qual s’afigen eines
de Microsoft en un acord pioner i únic
a l’Estat, gràcies al qual les dades de la
comunitat educativa estan completament blindades i amb totes les garanties
de privacitat de dades.
Per a implantar el nou model de
centre, “que és una de les nostres línies estratègiques”, segons destaca el
secretari autonòmic d’Educació i FP,
Miquel Soler, “a més de la necessària
col·laboració i implicació de l’equip

directiu, crearem en cada centre dues
figures que considerem essencials:
una persona que dirigirà la gestió de
la transformació digital de centre i una
altra persona que actuarà com a acompanyant en qüestions més tècniques de
les plataformes”.
La implantació de la nova plataforma
Microsoft 365 va començar el passat 26
d’abril i prèviament es va fer una formació a les dues persones per centre
seleccionades, amb el compromís per
ambdues d’exercir aquest lideratge i
acompanyament als companys i companyes del centre. La Direcció General
de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (DGTIC) liderarà el
projecte de gestió del canvi i la integració de les plataformes i la Subdirecció
General de Formació del Professorat tutelarà i facilitarà tota la formació pràctica associada no només aquest mes
d’abril sinó els pròxims mesos.
Per la seua banda, el director general de Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions ha remarcat que “el
Centre Digital Col·laboratiu és una de
les claus del projecte ‘Centre a Casa’,
juntament amb la nova Secretaria Digital, amb el qual pretenem facilitar la
relació entre tots els agents del sistema,
utilitzant noves plataformes que permeten tant la col·laboració i la comunicació com la tramitació electrònica i que
possibilitaran una autèntica transformació digital de tota la comunitat educativa, mantenint sempre el control tant de
les dades com de l’ús d’aquestes”.
García Duarte ha explicat que, “amb

“Suposa un privilegi que
compten amb un institut
xicotet com el nostre”
Per a la directora del centre, Alicia Mafé, que l’IES de
Bocairent siga un dels vint-i-tres instituts de la Comunitat
triats per formar part d’aquest programa pilot “suposa
un privilegi que compten amb un institut xicotet com el
nostre” i també “un repte per als nostres alumnes i professors”.
Mafé creu que amb aquesta decisió del Consell s’atén
una vella reivindicació de l’educació valenciana per a poder utilitzar “una eina tan poderosa com Microsoft”, si bé
reconeix que les negociacions “no han sigut gens fàcils per
aconseguir preservar els drets privats tant de alumnes com
de professors i que no foren venuts a gegants com Google
o Facebook. Amb això podem estar tranquils”.
La directora de l’IES Bocairent creu que la formació en
aquest programa obri “de manera important” el ventall de
possibilitats per a entrar “en l’avantguarda tecnològica”.
Mafé reconeix que “estem acostumats a dir que els nostres

fills es troben al dia per la seua familiaritat amb les xarxes
socials, però no es el mateix dominar Instagram o TikTok
que altres eines de treball més tecnològic que suposa eixir
de la seua zona de confort. El canvi és total, és anar al desconegut i hem d’aconseguir que eixe viatge a l’avantguarda
siga el més normalitzat possible”.
Per la seua part, Santi Aniceto, cap d’estudis i un dels
professors encarregats de la transició tecnològica del
centre, ha desvelat que cada alumne “vindrà de primària
amb una direcció de correu vinculada a la llicència de
Microsoft”.
D’aquesta manera, podrà treballar en el núvol amb un
tera de capacitat amb tots els avantatges de les aplicacions
que té aquest gran de la informàtica mundial. “S’obri un
camp infinit que ara hem d’explorar i adaptar-se. Podrem
fer videoconferències, xatejar i compartir molta informació. Suposa fer un pas endavant molt important”.

Office 365, hem incorporat la peça del
puzle que faltava per a generar la solució tecnològica del CDC i que permetrà
fer evolucionar el sistema actual per
a crear, en un futur, un entorn virtual
únic per a l’aprenentatge i la col·laboració del milió d’usuaris i usuàries
que conformen la comunitat educativa,
però, també, consolidar les competències digitals de l’alumnat sota un model
flexible i inclusiu, assentat en infraestructures i eines de gestió consolidades”.
22 CENTRES A VALÈNCIA

Les comarques de València comptaran amb 22 centres digitals col·laboratius pilot, que sumen 17.900 alumnes i
prop de 1.900 docents. Son un centre
integrat públic de Formació Professional (CIPFP), set CEIP, un col·legi rural
agrupat (CRA), un conservatori professional de música i 12 IES. En detall són
el CEIP Juan Esteve Muñoz d’Albal, el

CEIP Colón i l’IES María Carbonell de
Benetússer, l’IES de Bocairent, l’IES
Primo Marqués de Carlet, el CEIP Clara
Campoamor de Paterna, el CEIP Ausiàs
March de Picanya, l’IES La Vereda de
la Pobla de Vallbona, l’IES del Puig de
Santa Maria, el CRA de Benavites-Quart
de les Valls, el CEIP Verge del Miracle
de Rafelbunyol, l’IES Jorge Juan de
Sagunt i l’IES Veles de Torrent. A més,
cal afegir 9 centres més de la ciutat de
València: els CEIP Lluís Guarner i Lluís
Vives, els IES Benlliure, Districte Marítim, Juan de Garay, Joanot Martorell
i Lluís Vives, el CIPFP Ciutat de l’Aprenent i el Conservatori Professional de
Música número 2. Per el que respecta a
les altres dos províncies, Alacant comptarà amb 16 centres CDC pilot amb més
d’11.000 alumnes i uns 1.100 docents,
mentre que a les comarques de Castelló
són 12 els centres digitals col·laboratius, amb uns 10.800 alumnes i vora
650 docents
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Compromís
perquè Bocairent
continue com a
seu universitària
fins a 2024
L’Associació de Jubilats
reparteix 410 ‘mones’
L’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai de Bocairent va poder organitzar una de les poques activitats possibles en aquests temps de
pandèmia, com va ser l’entrega de
prop de 410 mones de pasqua, iniciativa amb què han tingut el suport
de l’Ajuntament de Bocairent.
Donada l’evolució positiva de la
pandèmia, però per suposat complint amb totes les mesures sanitàries i de seguretat, es obrir la seu
social de l’associació al llarg del
matí del diumenge 4 d’abril i es van
poder repartir aquestes saboroses
mones entre els associats, en una
tradició que es remunta als orígens
d’aquesta entitat. Es va tindre, a més,
la visita de l’alcalde, Xavi Molina, i de
la regidora de Tercera Edat i Serveis
Socials, Carmen López, els quals van
felicitar la junta directiva per la bona
organització d’aquesta activitat.

cada a causa de la pandèmia des del
seu inici, però que sí que es pot acudir per a pagar la quota anual, preguntar dubtes o sol·licitar informació
sobre activitats. Aquest servei té lloc
al carrer Santa Agueda, 23, els dilluns
i divendres, en horari de 10:30 a 13
MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS hores.
Cal recordar que la seu està tan- També s’ha aprofitat aquest tanca-

ment obligat per la pandèmia per
a pintar i adequar les instal·lacions d’una seu inaugurada l’any
2011. L’associació està a l’espera
que la situació millore i que es
puguen reprendre les activitats,
sempre amb el vist-i-plau de les
autoritats sanitàries i de l’Ajuntament.

Des del passat mes de març, Pau Bernabeu és el director del Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Atés que Bocairent és seu del Campus, Xavi Molina va rebre
el passat 13 d’abril el nou responsable, acompanyat pel coordinador de Relacions amb els
Municipis i Seus Universitàries, Antonio Giménez, i pel tècnic de la UPV Josep M. Molina.
Segons fonts municipals, la reunió va servir per a avaluar l’actual conveni de col·laboració
entre la Universitat i l’Ajuntament (2019-2021) i començar a dissenyar els projectes que
marcaran el nou conveni, que abraçarà el cicle 2022-2024.
En aquest sentit, totes dues parts coincideixen en la importància de seguir reforçant
àmbits de treball compartit com ara el de l’emprenedoria: “L’actual conveni ha servit per
a posar en marxa iniciatives com l’Escola d’Emprenedoria i el nou conveni ha de permetre
ampliar les propostes en aquesta matèria, que és clau per al desenvolupament de Bocairent”, afirma l’alcalde.
Per a Molina, “reforçar els llaços i ampliar les iniciatives conjuntes amb el Campus
d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València és un objectiu estratègic”; per això, es mostrava satisfet per la receptivitat manifestada per Pau Bernabeu. “Aquest primer contacte ha
servit per a comprovar la voluntat del nou equip directiu per enfortir el paper de les seus
universitàries i aprofundir en la connexió entre el Campus i els municipis de la Mariola;
Bocairent, doncs, ha d’aprofitar l’oportunitat”, afegia el primer edil.

L’empresa TST No Teixit entrega més
de 550.000 mascaretes a Creu Roja
L’empresa valenciana TST No Teixit
SL va entregar el passat 17 d’abril a
Creu Roja Espanyola un total de
556.200 màscares reutilitzables per
a persones en situació de vulnerabilitat. La distribució del material de
protecció enfront de la covid-19 es
Amb aquesta iniciativa
realitzarà en les pròximes setmanes
es vol aprofitar la
a través de la xarxa d’assemblees
locals d’Alacant i de València. El lliuposada en marxa
rament del material a Creu Roja va
d’un nou cicle de
tindre lloc en les noves instal·lacions
finançament de la Unió
que l’empresa té a Agullent (València). L’acte de lliurament va comptar
Europea fins a l’any
amb la presència dels cofundadors
2027
de l’empresa, Juan Miguel Guijarro
(CEO), natural d’Ontinyent; Cristina cipals, l’alcalde d’Agullent, Pau Muñoz,
Belda (Customer Service Manager), i els regidors de Promoció Econòmica
natural de Bocairent, i Javier Belda i d’Igualtat d’Ontinyent, Natalia Enguix
(Production Manager), també de i Pablo Úbeda. Per part de Creu Roja,
van a assistir diferents tècnics i volunBocairent.
Representant les autoritats muni- taris d’Ontinyent, Banyeres de Mariola,

València i Alacant. En declaracions de
Cristina Belda, “durant aquest últim any,
en el qual la societat ha hagut d’adaptar-se a nous hàbits per les mesures
de contenció a la Covid-19, sabem la
importància que té l’ús de les màsca-

res per al control de la pandèmia i som
conscients de la despesa econòmica
que suposa per a les persones més
vulnerables. És per això que ens veiem
en la necessitat de contribuir i posar
el nostre granet d’arena”. “Aquesta in-

tervenció està centrada en les persones més vulnerables gràcies al
lliurament del voluntariat, i suport i
coordinació amb les administracions
públiques i empreses. Portem mesos en una situació excepcional, que
requereix una resposta sense precedents perquè la pandèmia ha fet
vulnerables moltes persones que mai
ho havien sigut”, han destacat les
persones de Creu Roja. La mercantil,
que es dedica al subministrament de
materials no teixits i a la fabricació
d’articles no teixits de protecció,
es va transformar ràpidament per a
atendre la urgència sanitària i trucada que es feia des del Ministeri de
Sanitat, adaptant algunes de les seues
línies de fabricació per a la producció de màscares, i instal·lant cinc noves màquines per a la fabricació de
Màscares Quirúrgiques i FFP2.
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L’evolució dels cristalls
de les nostres ulleres
El nostre estil de vida ha
anat evolucionant al llarg
dels anys, avui dia formem
part d’una comunitat digital,
això té un gran impacte en el
nostre comportament visual.
Al mateix temps que genera unes necessitats visuals
que s’han d’adaptar segons
l’edat.
Els Smartphone estan augmentant la nostra mobilitat
i flexibilitat visual. La multitasca ja no és un mite, és
una realitat independentment de l’edat i l’activitat.
Per això Zeiss ha realitzat
un extens estudi científic
dels seus resultats s’obtenen les noves lents premium
SMARTLIFE dissenyades per
a aquest nou estil de vida.
L’estudi revela que:
• La mirada es desvia
cap avall.
• L’atenció en els dispositius mòbils crea nous
patrons de postura corporal i moviments oculars.
• Fem servir visió central
i perifèrica per moure’ns,
a més de la rotació dels
ulls per poder crear l’entorn.
Per tant és important tenir
àmplies zones de visió nítida.
Les lents SmartLife consten de dos noves tecnologies:

transició més suau cap als
laterals de la lent, del que
es tradueix una menor percepció de borrositat, a més
d’afavorir a una visió còmoda en totes les distàncies i
direccions.

Smart Dynamic Optics
Ens ajuda a redefinir zones
de la lent per aconseguir una
menor quantitat d’aberracions (parlem dels laterals de
la lent on l’usuari troba certa
borrositat causa de la geometría de la lent) i astigmatismes, afavorint una millor
visió no només al centre de
la lent sinó també a la perifèria i la zona inferior.
El que proporciona una

Age Intelligence
S’introdueix el diàmetre
pupil·lar segons l’edat en
condicions d’il·luminació
normal com nou paràmetre
en el càlcul del disseny. El
que ens aporta millor percepció de profunditat i de
càlcul de distàncies, millor
contrast i major nitidesa, a
més d’un major rendiment
a la zona perifèrica independentment que es tracte

d’una lent progressiva, digital o monofocal.
Es fabriquen diferents dissenys que responen a la capacitat d’acomodació en cada moment del seu cicle:
SmartLife Monofocal:
Optimitza el disseny per a
una visió nítida en totes les
distàncies, especialment a
prop. Proporcionen un millor
rendiment òptic.
(20-30 anys)
SmartLife Digital:
Dissenyat per a persones
que pateixen cansament o
molèsties a prop per primera vegada. El punt proper es
troba més baix permetent
major comoditat en zona intermitja. (35-45 anys)

SmartLife Progressives:
Dissenyada per a persones
amb presbícia, proporcionant
una transició més suau, eliminant la sensació de balanceig. (Majors de 50)
Les noves lents posseeixen
la nova tecnologia UVProtect,
elevant l’estàndard de protecció fins als 400nm, és a
dir protegint els nostres ulls
amb la mateixa protecció
que una ullera de sol.
També tenen l’opció de ser
fabricades juntament amb
la tecnologia i.Scription que
ens proporciona una refracció optimitzada a l’tenir
en consideració les aberracions d’alt ordre. Ajudant a
millorar l’agudesa visual i

el contrast especialment en
condicions nocturnes, de
conducció o d’inclemències
meteorològiques.
Les lents SmartLife evolucionen amb les necessitats
dels clients segons l’edat,
gràcies a una excel·lent sincronització entre els diferents dissenys, el que permet una senzilla adaptació.
En Claravisión ens formem cada dia per poder oferir-los als nostres clients les
últimes novetats en lents,
adaptades individualment
per a cada persona i estil
de vida. Demana cita sense
compromís per veure quines
són les que millor s’adapten
a les teues necessitats.
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FAB, Associació de Familiars i
Amics de Persones amb Alzheimer i altres demències degeneratives de Bocairent, va celebrar la
seua assemblea anual ordinària seguida
d’una d’extraordinària en el Teatre Avenida, mantenint totes les normes sanitàries per la pandèmia de coronavirus,
el passat 17 d’abril.
En la primera de les assemblees
es va tractar principalment el balanç
econòmic del 2020 i el pressupost per
a aquest 2021, al temps que es va informar de l’acabament de les obres d’ampliació del Centre de Dia, unes instal·lacions que estan pendents d’inauguració
i, tot i que no hi ha encara una data,
podria ser cap a finals del mes de juny.
Es té l’autorització per part de la Conselleria per a l’ampliació de places i per
part de l’Ajuntament per a la utilització
d’aquest nou espai.
En l’assemblea es va explicar que
aquest passat 2020 ha sigut un any molt
dur, igual que per a tots per culpa de la
pandèmia, però que en el cas de l’associació ha pogut resistir aquesta forta
crisi econòmica, tot i la interrupció de
la major part dels serveis pel confinament i de despeses imprevistes per les
obres.
Això sí, aquests obstacles han comportat que s’haja tancat l’any amb un
fort dèficit, fet que obligarà a aquest
2021 a reprendre moltes de les activitats benèfiques per a recaptar fons, com
s’ha fet en els darrers anys per una altra
part.
Amb la finalització del projecte d’ampliació del Centre de Dia i de les places
del mateix, la junta directiva va explicar
que s’acabava una etapa amb els objectius aconseguits i al temps tota la junta
presentava la seua dimissió.
NOVA JUNTA DIRECTIVA

Així, tancada l’assemblea ordinària, va
començar l’extraordinària on es va elegir una nova junta directiva formada per

Carmen Doménech
continua com a
presidenta d’AFAB
Nou accés
rodat al
Centre de
Dia

Mari Fina Pérez, Carmen Doménech,
María Emilia Jornet, Llorenç Gisbert, Jeroni Doménech, Carmina Tudela, María
Jesús Francés, Adela Francés, Amparo
Silvestre, Loli Silvestre i Mari Carmen
Cantó.
Aquesta nova junta va celebrar la seua
primera reunió el 24 d’abril on es van
ratificar els següents carrers: la presidència de nou ostentada per Carmen
Doménech, acompanyada per Llorenç
Gisbert com a vicepresident; Carmina

Tudela com a tresorera; María Jesús
Francés com a secretària, i la resta de
components formant part de diferents
vocalies.
El termini de permanència d’aquest
junta serà per un any amb la voluntat
de poder presentar una nova renovació
dotze mesos després.
També es va acordar en aquesta reunió treballar en quatre àrees: econòmica, documentació i secretaria, recursos
i activitats i, per últim, infraestructures.

En aquests quatre espais treballaran
les persones que s’han incorporat de
nou juntament amb les que ja hi eren
els darrers anys.
Per tant, per a AFAB, s’obri un nou
camí amb uns nous objectius, ja que,
si bé s’ha aconseguit un augment de
places i unes noves instal·lacions,
encara queden molts reptes per a
millorar l’atenció i el servei de cara
a les persones que pateixen aquesta
malaltia a Bocairent.

Des de finals de març, el Centre de
Dia d’AFAB compta amb un nou accés
de vehicles al seu pati. Aquesta millora
no només facilita que els usuaris tinguen més intimitat a l’hora d’accedir
directament al centre, cosa que fins
ara no passava i en moltes ocasions els
familiars havien de deixar el seu cotxe
fora i a vegades damunt la vorera, amb
les molèsties oportunes, sinó que també amb aquesta ampliació es facilita
fer tasques de càrrega i descàrrega o
Nouaccés
accésper
rodat
al Centre
tindreUMARI:
un millor
a aquells
de que
Dia el centre considere nevehicles
cessaris. El tram en què s’ha intervinde Balleter
finals deimarç,
el Cengut esyàext:
al Des
carrer
l’actuació
tre deenDia
d’AFAB compta
amb
ha consistit
la supressió
de la zona
un nou
de vehicles
al seu
d’escalons
queaccés
hi havia.
Per a dur-se
millorahanogestionat
només facilita
apati.
termeAquesta
l’Ajuntament
una
que els usuaris
tinguen més
aportació
de la Diputació
de intimitat
30.000 a
l’horaaproximadament.
d’accedir directament al centre,
euros

S
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La Vila reprén els
assajos en l’any del
seu 25é aniversari
El diumenge 2 de maig, sota l’amenaça constant dels núvols que cobrien el poble, la banda
de La Vila de Bocairent va reprendre els assajos, amb totes les mesures de seguretat, al pati
del local de la banda, posant així fi a sis mesos
sense assajar, des que el passat 31 d’octubre,
quan els músics de La Vila estàven ultimant els
preparatius del concert de Santa Cecília, que es
va haver d’aturar.
Han sigut mesos estranys, sense festes de moros i cristians, i tot el que comporta des de la
perspectiva d’una banda de música. Des de feia
unes setmanes, tenint en compte les recomanacions i indicacions de la Conselleria de Sanitat
i la Federació de Societats Musicals de la Co-

munitat Valenciana, la banda es va plantejar la
possibilitat de reprende l’activitat a l’aire lliure,
que després d’algun intent cancel·lat per causes meteorològiques, va acabar sent possible.
Durant tot aquest temps, el que ha seguit funcionant a bon ritme ha sigut l’Escola de Música, que prompte deixarà vore els avanços de
l’alumnat amb les audicions de fi de curs, que
encara que adaptades, podran realitzar-se.
Amb la roda d’assajos iniciada, La Vila comença a posar la vista en les properes actuacions i en els actes commemoratius del 25é
aniversari de la banda de la Societat Musical.
La primera parada serà, si tot continua millorant, el concert del Panellet de la Junta de

Festes, que preparen amb molta cura i desitjos de
tornar a fer sonar la música festera al nostre poble. I a partir d’ahí, anirà presentant-se el seguit
d’esdeveniments que compartiran amb el veïnat de
Bocairent.
Fer anys sempre és una alegria, i si damunt, se

celebra amb música, encara més. Entre els projectes, figura l’enregistrament d’un CD i la preparació
d’un concert de Santa Cecília ben especial. I com és
habitual des de fa uns quants mesos, amb prudència, adaptant-se a cada moment, però amb il·lusió i
esperança que la música ens torne a reunir.
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La Vall d’Albaida va
perdre 6.000 habitants
l’última dècada

U

na conferència del professor de
Geografia, Daniel Alfonso, ha
mostrat que la comarca es troba
“en una progressiva però lenta” pèrdua
de població. Una afirmació que va ser
realitzada el passat 16 d’abril, durant
la xarrada celebrada a la Sala Joan de
Joanes, organitzada per l’IEVA (Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida) i dins
dels actes programats amb motiu de la
Capitalitat Cultural de Bocairent.
Sota el títol ‘La població de la Vall
d’Albaida: situació actual i perspectives
de futur’, el geògraf Daniel Alfonso va
explicar que la Vall d’Albaida ha perdut al voltant de 6.000 habitants en
l’última dècada. Entre les raons que va
argumentar per a aqueixa progressiva
despoblació va destacar l’augment de
l’esperança de vida, generant al seu torn
un envelliment de la població.
Encara que la mortalitat és baixa, el
professor va destacar les morts vinculades a les anomenades 3C: càncer,
conducció i malalties cardiovasculars.

El geògraf Daniel
Alfonso va oferir
una xarrada en què
va parlar de les
causes del progressiu
despoblament de la
zona en els últims anys
Defuncions que se sumen als suïcidis i,
en el cas de la covid, les 105 morts a la
comarca.
BAIXADA DE LA NATALITAT

Un altre factor que va destacar va ser
la baixada de la natalitat, amb menys famílies amb 4 o 5 fills i més amb 1 o 2, a
més d’un nou model familiar, en el qual
s’ha normalitzat l’homosexualitat, augmentat les separacions i el paper d’una
major utilització dels anticonceptius
com una altra causa més en la reducció

Juan Marset
exposa les seues
obres en 3D
Juan Marset i Verdú ha inaugurat
una mostra de dibuixos en 3D en el
pati de l’església de l’antic convent de
les monges Agustines. La inauguració
va tindre lloc el 25 d’abril i l’exposició es podrà veure fins al mes de setembre.
Es tracta de 12 obres de gran format de 120x80 i altres 20 de 30x40.
La tècnica es pintura lacà sobre fusta i

la temàtica és molt variada. Hi ha una
obra que porta per nom ‘Bocairent
contra la violència masclista’ i una
altra que representa les localitats de
Bocairent i Alcoi, que són les dos capitals culturals valencianes d’aquest
any, i els seus punts en comú. En
concret estan representats el pont bocairentí del Riberet de 1899 i el pont
alcoià de Fernando Reig de 1987,

dels naixements.
L’emigració d’altres èpoques no ha
sigut compensada amb l’arribada d’immigrants. Han sigut les persones més
joves els qui han apostat per abandonar
la comarca a la recerca d’un treball que
s’ajuste als seus estudis i més ben remunerats.
En relació amb l’emigració d’aqueixa
població més jove, Daniel Alfonso va
incidir en la necessitat de millorar el
transport públic. Va explicar que “la comunicació entre les poblacions és molt
deficient, el que resta competitivitat als
nostres municipis”.
Altres dos problemes que va observar
va ser el limitat desenvolupament del
sector serveis i que els dos grans hospitals de referència, es troben a Xàtiva
i Gandia.
Alfonso també va destacar el canvi
d’hàbits i la preferència d’un estil de
vida més urbà en comptes d’un altre
de més rural. El geògraf va parlar de la
necessitat d’aconseguir una “voluntat

política” i la “coordinació de les diferents administracions” per a millorar la
qualitat de vida de les poblacions més
xicotetes.
“No importa tant la quantitat d’habitants, sinó la qualitat i buscar la igualtat d’oportunitats, de tal forma que les
poblacions més xicotetes no es vegen
discriminades quant a prestacions respecte a les ciutats més grans”, explica
el professor.
En la seua opinió és necessari canviar
la mentalitat segons la qual allò rural
és sinònim de zona desfavorida. “No
és així i s’ha pogut veure en 2020, amb
llargues temporades de confinament, en
les quals les persones que vivien en cases més grans i en entorns més naturals,
afrontaven millor i patien un menor
desgast psicològic respecte a persones
que vivien en habitatges molt reduïts”,
assegura.
BOCAIRENT HORITZÓ 2030

L’alcalde Xavi Molina, en la seua in-

tervenció per a clausurar la xarrada, va
parlar de la necessitat de planificar “a
llarg termini” i deixar de pensar “en el
dia a dia” per a donar resposta a problemes greus com la despoblació. En
aquest sentit, va posar en valor el projecte de ‘Bocairent Horitzó 2030’, amb
el qual es vol anar més enllà dels cicles
polítics per a afrontar els reptes principals del municipi.
Amb aquest ambiciós projecte coordinat per la Regidoria de Planificació
Estratègica, inèdit en l’àmbit local, es
pretén diagnosticar la realitat actual
del municipi, definir els desafiaments
que haurà d’afrontar durant la pròxima
dècada i establir un pla d’accions per
a donar resposta a les problemàtiques
detectades.
El projecte es troba en la seua fase
inicial amb diferents reunions amb
col·lectius i entitats locals i té present
l’Agenda 2030 i les directrius que marquen els Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
junt amb la serra de
Mariola i els rius Clariano i Serpis. Tampoc
falta un quadre que fa
referència al seu domicili en el carrer on
vivia, així com altres
figures geomètriques.
Juan Marset té 68
anys i aquesta mostra
es pot veure en horari
de 18:00 a 20:00 hores dilluns, dimecres i
divendres, i diumenge
d’11:30 fins a 13:30
hores. Aquesta proposta artística la van inaugurar els alumnes del
Centre Ocupacional de
la localitat.
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Una quinta
edició de
la Pasqua
Jove molt
participativa

Després d’un any complicat com el
passat, on l’estat d’alarma i el posterior confinament per la pandèmia de
la COVID 19 van obligar a reinventar
les iniciatives dirigides a la infància,
l’adolescència i la joventut a través
de les xarxes socials i els suports
telemàtics, enguany es va poder reprendre la programació de Pasqua
Jove.
Així la primera de les activitats va
ser un taller per a xiquetes i xiquets
de com fer la mona de pasqua: els
participants hi van aprendre a fer
aquest tradicional dolç i, a més, se’l
van poder endur a casa.
L’oferta d’oci va continuar amb un
taller de manualitats molt fàcils per a
adolescents, iniciativa que primava la
seua creativitat.

Igualment, hi va estar present la
pràctica d’esports, amb dues sessions
del programa anomenat “Oci esportiu pasqüer”: una d’entrenament funcional i una altra d’spinning.
També va haver-hi un taller de cuina, aquesta vegada per tal de preparar un esmorzar, i el concert de Neus
Ferri, una iniciativa conjunta amb la
Regidoria de Cultura i emmarcada en
el Circuit Sonora de la Generalitat
Des de la Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut, es fa una valoració positiva de les activitats desenvolupades en aquesta cinquena edició
de la programació Pasqua Jove.
En concret, es destaca una participació important a pesar que les
circumstàncies encara són anòmales
per la crisi sanitària de la Covid 19.

Pep Blasco guanya
la primera prova de
la Copa d’Espanya
a Mazarrón
No va poder començar amb millor peu
Pep Blasco en la primera de les proves
de la Copa d’Espanya que va tindre lloc
a Mazarrón, Múrcia, els dies 20 i 21 de
març, ja que va ser el primer líder de la
classificació general després de ser segon
a les mànegues del dissabte i primer en
les del diumenge en el seu grup d’edat.
El circuit on es va desenvolupar la prova
era molt xicotet i d’escassa dificultat tècnica, fet dificultava els avançaments i la
part física prenia molta importància.
Tot i que Pep arribava sense massa
expectatives, ja que per la pandèmia i
el confinament no havia pogut entrenar
massa, les coses van començar a anarli ja molt bé dissabte, on eixia molt bé
però a mitat de recta veia com algun rival
l’avançava i sense poder-lo ja superar,
quedava segon, fins a fer en totes segon,
menys en una tercer, per al segon en la
general.
Diumenge, sense estar cansat, amb
moltes ganes i coneixent millor el circuit, va eixir més fort en cada una de les
mànegues i les va poder guanyar totes les
d’eixe dia, menys una, en què que va quedar segon, per a fer primer en la general.
Malgrat que no va poder defendre
aquest lideratge en la Copa d’Espanya en
la segona de les proves que van tindre
lloc a Terrassa, sí que tenia previst disputar la tercera de les proves en el nou
circuit que s’ha construït a Alcoi el 8 i 9

de maig.
Per la pandèmia i per ser de nou pare
dins de poques dates, més en concret
a l’estiu, Pep no participarà en moltes
més proves, però sí que aprofitarà per
a traure’s el segon nivell d’entrenador i
a més seguirà treballant en la seua tanca d’eixida que ha sigut tot un èxit amb
semàfor i cèl·lula de cronometratge, feta de manera artesanal, inclús amb les
caixes fetes en impressora 3D.
NOU LOGOTIP

Per últim, cal dir que l’Escola de BMX

avança a un gran ritme tot i estar treballant en grups reduïts per la pandèmia del coronavirus, però amb molta
motivació per part dels més joves
que estan preparant la lliga que està
disputant-se a Alcoi en una primera
competició ja a principis d’aquest
mes de maig.
L’escola té un logotip nou que és la
foto d’un dels participants. Se’ls va fer
una foto a tots els xiquets i va haver-hi
una votació per a veure quina imatge
agradava més i eixa ha sigut elegida
com a nou logotip de l’escola.

Francisco J. Pérez guanya la
primera prova del Club de Pesca
El Club de Pesca Bocairent va començar
la seua temporada amb una primera prova o
concurs del campionat social que va tindre lloc
a Riola, en la comarca de la Ribera Baixa. El
primer lloc va ser per a Francisco José Pérez
Vilaplana, seguit per José Juan Chaves i tercer
Javier Tormo Albero, qui va completar el podi.
La puntuació dels dos primers va ser molt
igualada amb 5.650 per 5.390. Ja a més distància va quedar el tercer amb 3.420 punts.
En quart lloc es va classificar Abel Montañana,
amb 3.290 punts, quint va ser Blai Sanchis amb
2.730, sext Óscar Ribes amb 2.650, sèptim Luis
Ferrer amb 1.980, octau José Miguel Juan amb
1.620, nové Juan Espí també amb 1.620 i en el
lloc deu Blas Sanchis amb 1.480.
Per últim, en el lloc 11 amb 1.400 punts va
quedar Vicente Tormo.
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Nou marcador al
camp de futbol i
preparatius de la
piscina per a la
campanya de bany
L

es instal·lacions esportives locals no paren de millorar. En
els últims dos anys, el 2020 i
el que portem de 2021, s’ha fet una
inversió pròxima als 23.000 euros,
destinats a reformar el camp de futbol i la zona més pròxima.
Així s’han canviat les xarxes i els
pals de les porteries i s’ha condicionat una terrassa pròxima al bar.
A més, recentment s’ha instal·lat un
marcador electrònic.

L’Escola Esportiva de Pasqua, que
va tindre lloc del 6 al 9 d’abril, es va
poder celebrar amb totes les mesures
necessàries per a previndre el coronavirus. Així l’Ajuntament local, a través de
la seua Regidoria d’Esports, va prendre
totes les precaucions per a la seguretat dels participants i monitors: grups
reduïts, presa de temperatura a l’inici
de la sessió, cadira marcada per a cada
participant, desinfecció dels materials,
neteja de mobiliari i instal·lacions després de cada ús, etc.
A més es van instal·lar catifes per a la
desinfecció de les sabates a l’entrada
del pavelló, mentre que les zones de
jocs van estar marcades de manera
individual, amb jocs més individualit-

INFORMACIÓ PER AL PÚBLIC

Aquest marcador, a més del temps
que porta transcorregut el partit i el
resultat d’aquest, també pot indicar
al públic altres fets com els canvis o
les targetes que es mostren al llarg
de l’encontre, entre d’altres informacions.
Una altra instal·lació esportiva molt
valorada és la piscina municipal i la
Regidoria d’Esports ha començat ja
a fer els treballs previs per a adequar-la per a la campanya de bany
que es troba al girar el cantó.
Aquests treballs de preparació i posada en marxa d’aquesta instal·lació
han començat a bon ritme perquè tot
puga estar en ordre de cara a l’estiu
2021, per al qual ja queden unes poques setmanes.
L’any passat a causa de la situació
de pandèmia es van haver d’accelerar i multiplicar els tràmits per a poder posar-la en marxa amb totes les
mesures sanitàries que demanaven
els controls contra el coronavirus,
com, per exemple, la cita prèvia, que
va funcionar molt bé, les distàncies,
la neteja màxima, les senyalitzacions,
etc.
Per a enguany es tornarà a obrir la

L’Escola
Esportiva de
Pasqua reuneix
prop de 40 joves

piscina amb les mesures pertinents
que demanen les autoritats segons
l’estat en què es trobe aquesta situació tan complicada en què ens trobem, ja que sembla que, si bé s’ha
millorat gràcies a les vacunacions, el
perill del virus encara es manté molt
present.
Per aquesta raó ja s’està treballant
perquè tant els usuaris locals com
aquells banyistes que vinguen de fora
puguen gaudir d’aquesta instal·lació
tan esperada en el període estival.

SIS MESOS DESPRÉS

Per últim, cal assenyalar que les
activitats també s’han représ al poliesportiu municipal d’esports amb els
partits de bàsquet per part del CB Patronato de Bocairent, amb un primer
encontre davant del CB Carcaixent,
després de quasi sis mesos sense poder competir, amb el seu entrenador
Joan Vañó al capdavant, tot a l’espera
que la pandèmia en general millore i
es puga tornar poc a poc a la normalitat també en l’àmbit esportiu.

zats o l’entrada i l’eixida escalonada per
grups, entre altres mesures.
Finalment van haver-hi 39 inscripcions: 18 xiquetes i 21 xiquets, d’entre 6
i 16 anys, dividits en cinc grups per a no
ser més de deu en cap d’ells, fins i tot els
xiquets de primer i segon de primària
van poder mantindre el grup bambolla
del col·legi.
NOUS ESPORTS

Tots ells van poder gaudir d’esports
tradicionals com el futbol o el bàsquet i
altres alternatius i molt recents i innovadors com la indiaca, paregut al voleibol
però amb una pilota amb plomes com
el volant del bàdminton, el colpbol o el
shuttleball.
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A

quest dissabte seran presentats
a l’ermita de la Mare de Déu
d’Agost els treballs de restauració que Lorena Morillas i José Luis Pascual, del Taller d’Art i Restauració, han
dut a terme en els últims mesos per a la
recuperació d’unes pintures, les quals,
després d’aquesta troballa, passen a ser
les més antigues d’una de les joies arquitectòniques del barri medieval.
Segons els estudis portats a terme, les
decoracions trobades i ara restaurades,
daten del segle XVIII. Tot va començar
fa tres anys, l’any 2018, quan aquests
professionals de l’art residents a Bocairent des de fa més de dos dècades,
estaven fent treballs de restauració a
l’ermita de la Mare de Déu d’Agost per
encàrrec de la Parròquia i com a part
del projecte final de carrera.

Restaurat un decorat del
segle XVIII en l’ermita de
la Mare de Déu d’Agost

DESCOBRIMENT INESPERAT

Uns treballs que van consistir fonamentalment en la redecoració de l’altar.
Fou durant aquesta tasca quan es van
descobrir indicis de l’existència d’una
decoració antiga sota les nombroses capes de pintura que cobrien les parets,
on sempre s’havia pensat que no es
conservava res, per a la gran quantitat
de reformes que ha patit l’ermita al llarg
de la seua història.
Aquest descobriment va motivar que
la Junta de l’ermita de la Mare de Déu
d’Agost i la Parròquia de Bocairent
s’involucraren a encarregar un estudi
complet per a determinar tant la localització d’aquesta decoració oculta com
la seua composició, datació i estat de
conservació.
Uns treballs costejats per la Junta de
l’ermita i en el que, a més del Taller
d’Art i Restauració, han participat alumnes d’Història de l’Art de València, que
han fet no només l’estudi històric, sinó
també l’estilístic.
Finalitzat l’estudi, es va determinar
que la decoració datava del segle XVIII
i que es trobava en tot el mur esquerre
(segons s’hi entra) i el mur on està la
porta d’accés a l’ermita. El seu estat
de conservació, segons explica Lorena
Morillas, “era molt dolent”, ja que tenia nombrosos faltants, “però la seua
recuperació era possible, ja que es

conservava una quantitat suficient de
les pintures per a saber amb certesa
com eren”.
El projecte final de restauració ha
comptat amb els 6.000 euros d’assignació anual que atorga l’Ajuntament per a
obres de conservació al barri medieval.
S’han dut a terme treballs d’extracció,

anàlisis químiques i microscòpiques
per a saber l’estat de les pintures, a més
de l’eliminació de capes superposades
tant per mitjans químics com mecànics,
consolidació de les capes de lluït, de la
pel·lícula pictòrica, reposició dels faltants i, finalment, reintegració cromàtica.

