Setembre 2022

Reconeixement als festers més
veterans i 84é concert fester

Homenatge a la mítica
discoteca La Granja

Aquest dissabte 17 finalitzen els actes del Panellet que van començar el passat
30 de juliol. Seran homenatjats un total de trenta-dos festers veterans

Ràdio Bocairent va voler recordar aquesta emblemàtica
discoteca, lloc de referència per a joves de tres dècades
BLAI VANYÓ VICEDO

Noves instal·lacions
Dilluns es va estrenar
el nou curs escolar i a
Bocairent ho va fer amb
importants novetats.
A més d’un lleuger
increment de l’alumnat,
el més important ha sigut
l’entrada en funcionament
del nou aulari del CEIP
Lluís Vives i l’ampliació
de l’escoleta infantil. En el
primer cas, el nou aulari
forma part d’una de les
fases del Pla Edificant
que preveu la reforma i
ampliació integral amb
quasi quatre milions i mig
de pressupost. Mentre
que en l’escoleta, a més
d’un nou mòdul de 47
m2, s’ha reconfigurat
l’espai destinat a
menjador i el pati per als
alumnes més menuts.
Pàgines 2 i 3.

Pàgina 4

El pla provincial
d’inversions
uneix els tres
partits polítics
amb huit
projectes

Pàgina 4

Més alumnat

Bocairent va tindre
una brillant estrena de
les danses com a Bé
d’Interés Cultural

Pàgines 8 i 9

Vicente Vañó
i el Patronat,
premis 9
d’Octubre 2022
Pàgina 2

La Marxa de
Dones Bicibles
reuneix un
centenar de
dones ciclistes
dos anys
després
Pàgina 15
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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
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Vicente Vañó i el
Patronat, premis
9 d’octubre 2022
BLAI VANYÓ VICEDO

Els premis 9 d’octubre ja tenen
guardonats en els seus dos apartats.
La decisió es va donar a conèixer a
finals de juliol en la sessió ordinària
del Consell Municipal de Cultura.
Aquest premi s’inclou dins dels actes que l’Ajuntament organitza amb
motiu de la commemoració de la
festivitat del poble valencià.
Enguany ha sigut triat Vicent Vañó
Vañó, en la modalitat individual,
mentre que en l’apartat col·lectiu el
guardó anirà destinat al Patronat.
Cal recordar que des de l’any
2009, aquests guardons reconeixen
l’aportació de persones i entitats que
han treballat per Bocairent.
Són les associacions i els col·lectius que integren l’òrgan de participació qui s’encarreguen de proposar les candidatures, que també són
votades pels representants del teixit
cultural del poble.
En aquesta edició, la candidatura
individual premiada ha estat la de
Vicente Vañó Vañó, proposat per
l’Associació de Festes de Moros
i Cristians a Sant Blai. A Vañó se li
reconeix fonamentalment la seua
trajectòria en el món de la festa, ja
que ha estat sergent major durant
trenta-nou anys i continua exercint
el càrrec.
A més, la seua vida ha estat marcada també per la implicació sociopolítica, com a regidor de l’Ajuntament, agent actiu del Patronat, etc.
Precisament, el Patronat és l’entitat
premiada amb la distinció col·lectiva, a proposta de l’associació cultural FESTASA. En aquest cas, es
posa en valor un organisme fundat
l’any 1898 i que ha desenvolupat un
paper clau en la localitat en àmbits

Mig miler
d’alumnes
van començar
dilluns el nou
curs
BLAI VANYÓ VICEDO

diferents: el de la catequesi, el dels
moviments apostòlics i espirituals,
el de les iniciatives culturals i artístiques, i el lúdic i esportiu.
Per a l’alcalde de Bocairent, “els
dos guardons representen agents importants de la història recent de Bocairent”. A més, Xavi Molina destaca
que, amb el canvi de bases reguladores dels premis, “les propostes de
candidatures es plantegen exclusivament des del món associatiu i no per
part dels partits polítics, de manera
que els guardons provenen del teixit
cívic local en sentit ampli”.
L’ENTREGA, EL DIVENDRES 7

Per últim, recordar que la gala de
lliurament de les distincions tindrà
lloc el divendres 7 d’octubre al teatre
Avenida. La de 2022 serà la catorzena edició d’aquesta entrega anual.

L’Ajuntament informa
sobre les ajudes i
subvencions
L’última sessió de “L’Ajuntament respon” va tindre lloc el passat 22 de juliol i
va servir per a explicar les convocatòries quer té previstes el consistori per a l’any
2022. La reunió oberta es va celebrar a la sala Joan de Joanes, on l’alcalde, Xavi
Molina, i els regidors Vicent Silvestre i Sergio Gandia van exposar cada línia d’ajuda
municipal dirigida a entitats, particulars i empreses. La suma de totes elles, segons
van exposar, suposa un total de 320.840 euros.

Hui es presenten els
primers pressupostos
participatius
L’Ajuntament té previst posar en marxa per primera vegada els pressupostos
participatius. D’aquesta manera, el veïnat podrà decidir inversions recollides en
el pressupost 2023. La iniciativa, que està impulsada des de la Regidoria de Transparència, Comunicació i Participació, es presentarà divendres 16 a les 19.30 hores
al saló de plens.

B

ocairent va començar el curs
2022-23 ple de novetats en tots
els aspectes. Un total de 557
estudiants iniciaven les seues classes,
si sumem els 283 que formen part del
CEIP Lluís Vives, els 222 de l’IES Bocairent i els 52 de l’escoleta.
Es tracta d’unes xifres molt similars a
les de l’any passat, en què van ser 552,
286 de l’escola, 217 de l’institut i 49 de
l’escoleta. Si bé s’ha baixat en 3 alumnes de l’escola, se n’ha pujat en 5 de
l’institut i en 3 de l’escoleta; això explica aquest increment en 5 estudiants en
total més per aquest curs.
Però és que en el cas de l’Escola Infantil Municipal hi ha altres 4 places
lliures encara i és que una de les novetats d’aquest curs és que la Regidoria
d’Educació va rebre l’autorització per a
una nova aula per part de la Conselleria d’Educació, després de l’ampliació
realitzada l’any passat. Va ser al mes de
juliol quan es va tindre de forma oficial
aquesta autorització, que ha fet que
comence la docència en quatre aules,
una per a alumnes de 0 a 2 anys amb 8
menuts, una d’1 a 2 anys amb 13 alumnes, una altra d’1 a 3 anys amb altres 13
alumnes i una altra de 2 a 3 anys amb
18 alumnes més, per a les 52 places en
total, encara que es podria arribar a 56
places autoritzades respecte de les 44
que es tenien l’any passat. El personal
que treballa en aquest centre és de 2
mestres i 4 educadores i les classes van
començar un poc abans dels altres dos
centres, el dijous 8 de setembre.
Pel que fa al CEIP Lluís Vives té 283
alumnes amb un lleuger descens de
sols 3 alumnes. 67 d’ells aniran a 3, 4
i 5 anys d’Infantil i la resta, 216, des
de 1r fins a 6é de Primària, tots ells
tindran a un total de 27 mestres. En
aquest centre la novetat en aquest curs

està en les instal·lacions. I és que s’ha
acabat la primera fase del Pla Edificant,
que preveu la reforma i ampliació integral de l’escola, per un import total de
4.350.058,75 euros, finançats per la Generalitat. En concret les infraestructures
que han entrat en funcionament en l’inici d’aquest curs el 12 de setembre han
sigut els edificis que s’han construït per
a l’aulari d’Infantil, el menjador i l’espai
del patí destinat a l’alumnat de 3, 4 i 5
anys.
De forma paral·lela, l’Ajuntament de
Bocairent ha instal·lat uns mòduls prefabricats dins dels nou recinte del carrer dels Clots per a reubicar a l’alumnat de Primària i així poder iniciar la
segona fase d’aquest Pla Edificant, que
preveu la rehabilitació integral de l’actual edifici del CEIP Lluís Vives, situat al
carrer José Puig. D’aquesta manera, les
aules de Infantil 3 anys A i B, Infantil 4
anys, Infantil 5 anys, 1r de Primària i 4t
A i B de Primària s’ubicaran a l’aulari
d’Infantil i la resta de cursos a les aules
prefabricades. Recentment, Bocairent
va tindre la visita del director general
d’Infraestructures, Víctor García, per a
veure de primera mà les noves instal·lacions educatives, amb representants de
l’Ajuntament, amb el seu alcalde, Xavi
Molina, al capdavant, i signar l’acta
d’ocupació del nou aulari.
Per últim, pel que fa a l’IES Bocairent,
ha pujat en 5 l’alumnat per a aquest
curs, amb 36 en Primer d’ESO, 49 en
Segon d’ESO, 28 en Tercer d’ESO, 54
en Quart d’ESO, 17 en Primer de Batxillerat i 16 en Segon de Batxillerat, més
14 en FPB en 1 curs i altres 8 en FPB en
2 curs, amb un total de 41 professors.
La novetat en el cas de l’institut és que
aquest compta amb una nova modalitat
de FP Bàsica de fabricació d’elements
metàl·lics amb 8 alumnes matriculats.
.
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Concedides onze ajudes
en el Barri Medieval
El passat 1 d’agost es va reunir la
comissió d’avaluació de les ajudes
municipals per a la realització de
treballs de rehabilitació d’immobles
del nucli històric amb la finalitat de
publicar l’acta definitiva de concessió 2022.
Aquesta sisena edició comptava
amb una consignació pressupostària de 68.000 euros, la major de
les convocatòries pròpies de l’Ajuntament i amb un increment d’un
13,33% respecte de l’any passat.
VINT SOL·LICITUDS PRESENTADES

Nou aulari del CEIP
Lluís Vives i ampliació
de l’escola infantil
L

’inici del curs 2022/2023 aquesta
setmana ha estat marcat per l’ús
de les instal·lacions construïdes
en dos dels centres escolars de la població: el CEIP Lluís Vives i l’escoleta infantil. En el primer cas, es tracta d’una
de les fases del Pla Edificant que preveu
la reforma i ampliació integral de l’escola, per import de 4.350.058,75 euros
finançats per la Generalitat.
En concret, les infraestructures que
han entrat en funcionament són: els edificis que s’han construït per a l’aulari
d’infantil i el menjador, i l’espai destinat
al pati de l’alumnat de 3, 4 i 5 anys.
En paral·lel, l’Ajuntament ha instal·lat
mòduls prefabricats dins del nou recinte del carrer dels Clots per reubicar
l’alumnat de primària i, així, poder començar la segona fase del Pla Edificant,
que preveu la rehabilitació integral de
l’actual edifici del CEIP Lluís Vives, situat al carrer José Puig. “Volem que les
obres continuen avançant i que, una
vegada estiga acabada la primera part,
comence la segona de forma immediata”, indica Vanesa Doménech.
En aquest sentit, la regidora d’Educació explica que “davant la impossibilitat
de la Conselleria de proveir les aules
prefabricades necessàries per a la segona fase del projecte, el consistori va
prendre la iniciativa de fer un procediment d’urgència per a contractar-les al
juliol i habilitar-les a l’agost”. “Ha sigut
un esforç importantíssim per a l’Ajun-

tament i en una època complicada com
la de vacances, però era necessari per
a no parar les obres”, diu Doménech.
El mateix alcalde, Xavi Molina, ha
volgut destacar que “es tracta d’un projecte capital per a Bocairent”, afegint
que “donades les nombroses dificultats
que han anat eixint, com un canvi de la
cimentació del terreny i el retard per
problemes interns de l’empresa encarregada de dur a terme les obres, amb
un relleus constants en la direcció de
l’obra, tant l’Ajuntament com la Conselleria hem tractat de donar resposta
en tot moment i que el nou curs poguera començar amb la major normalitat possible”.Quant a l’Escola Infantil
Municipal, cal assenyalar que el curs
2022/2023 està marcat per l’entrada
en funcionament d’un nou mòdul de 47
m2 útils adherits a l’edifici ja existent.
D’aquesta manera, s’ha aconseguit

una altra aula, s’ha generat un pati interior i s’ha reconfigurat l’espai destinat a
menjador. Segons explica la responsable municipal d’Educació, “la finalitat
de l’actuació era garantir la matrícula
a totes les famílies interessades, ja que
així passem de 44 a 56 places autoritzades“. A més, Vanesa Doménech destaca
el volum de la inversió, amb un cost de
98.000 euros, dels quals 50.000 provenen de la Diputació de València i la part
restant del consistori.
Igualment, informa que la Regidoria d’Educació ha destinat 17.333,25
euros per a millores d’accessibilitat i
24.239,15 euros per al sistema antiincendis del centre. “Aquestes inversions
en l’Escola Infantil i les del CEIP Lluís
Vives demostren el treball continuat de
l’equip de govern municipal per a millorar les infraestructures educatives de
Bocairent”, conclou l’edil.

Dilluns comencen les
classes l’Escola d’Adults
Dins de la Regidoria d’Educació
també és dona molta importància al
funcionament de l’Escola de Formació d’Adults Manuel Santonja.
Aquesta comença les seues classes
el dilluns 19, amb un període de preinscripció que va anar del 5 al 15 de
setembre.

Per això a l’hora d’escriure la notícia
encara no hi havia una xifra definida
d’alumnes matriculats per als diferents
cursos i tallers, de llarga i curta durada.
També aquesta EPA tindrà la seua
novetat, com és la posada en marxa de
l’Aula Mentor. La directora de l’EPA,
Rosanna Beneyto, serà la responsable

d’aquesta nova aula.
Es tracta d’un programa de formació on-line, telemàtic, amb tutorització personalitzada per a majors
de 18 anys amb un extens catàleg de
cursos, en especial orientats a millorar les condicions d’ocupabilitat de
l’alumnat.
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Enguany es van presentar 20
sol·licituds, de les quals 11 han resultat beneficiàries de l’ajuda. Entre
aquestes, 7 compten amb l’aportació màxima que permeten les bases,
8.000 euros, i les altres rebran les

assignacions següents: 7.715,91 euros,
1.894,93 euros, 1.440 euros i 949,16
euros. Per tant, s’ha completat la totalitat dels recursos econòmics previstos
en el pressupost del consistori.
Per a l’alcalde, “aquesta línia d’ajudes
és un estímul clau per a la rehabilitació;
per això, l’Ajuntament ha apostat per
consolidar-la i incrementar-la”.
Xavi Molina posa en valor l’esforç
del veïnat per la conservació del Barri
Medieval i ha volgut destacar la importància de que les administracions públiques “siguen aliades dels particulars en
la conservació del patrimoni que singularitza Bocairent”.
En aquest sentit, el primer edil demana més recursos legals, tècnics i econòmics a les administracions superiors a
la municipal per tal de seguir avançant
en la millora dels immobles particulars.

La pluja va fer que
s’aplaçara el festival
Xocorock 2022
La mala meterologia, amb pluja,
va fer que no es poguera celebrar
el passat 27 d’agost el festival Xocorock 2022, dins de la programació
Estiu Jove que promou la Regidoria
de Joventut. A pesar dels esforços de
l’organització d’aquest esdeveniment
musical per tirar endavant amb ajornaments parcials, primer d’una hora
i després de dos, finalment la pluja
que va començar a caure passats uns
minuts de les sis de la vesprada va
provocar complicacions tècniques
que no es van poder resoldre per

part de l’empresa de sonorització.
Poc després, s’iniciava el procés per
a retornar els diners al públic que van
comprar l’entrada. Aquesta era la tercera edició i totes les actuacions anaven a celebrar-se al parc de la Derrota.
Estaven previstes les actuacions de
Joe Pask, Maluks, Suu, Cactus, Xavi Sarrià i el DJ Santy Mataix. A poc a poc, i
a pesar de la seua limitada trajectòria,
el Xocorock ha aconseguit fer-se un
lloc en el calendari musical de l’estiu
valencià, en especial dels joves dels
pobles del voltant.
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La millora de parcs, E
una prioritat dins de
les peticions per al pla
provincial d’inversions

Sessions participatives per
a la reforma dels parcs
Les obres de renovació dels parcs de Cervantes,
Dos de Maig i la Derrota tindran present les aportacions del veïnat. Amb aquesta finalitat s’han dut a
terme tres sessions obertes en cada un dels emplaçaments, on l’Ajuntament ha presentat els avantprojectes elaborats per l’estudi de Jose Vicente Revert i
s’han escoltat les consideracions dels presents.

Tal com explica l’alcalde, “l’objectiu és millorar la
proposta inicial i donar resposta a les necessitats de
les persones usuàries de cada zona verda”. A més, Xavi
Molina indica que s’obrirà un període per a exposició
pública a través del portal web i que el Plenari Infantil
també s’haurà de pronunciar sobre aquests projectes.

ls tres partits amb representació municipal
(PSPV-PSOE, PP i Compromís) van acordar
per unanimitat consensuar els huit projectes que s’inclouran dins del pla provisional d’inversions.
Va ser al Ple del passat 28 de juliol, en el qual
un dels seus punts del dia era la sol·licitud d’actuacions per a ser finançades pel Pla d’Inversions
2022-2023 de la Diputació de València.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Bocairent
passava a dispondre d’un total de 599.573,53
euros per tal d’utilitzar-los autònomament en els
projectes que el consistori considere prioritaris.
En aquest sentit, l’alcalde explica que “tal com ja
vam fer en el Pla d’Inversions 2020-2021, vam oferir als grups polítics amb representació municipal
consensuar els projectes”.
Amb aquesta finalitat, Xavi Molina informa que,
en els últims mesos, s’han produït tres reunions
monogràfiques entre els portaveus de cada formació i l’Alcaldia: “L’actitud propositiva, el caràcter dialogant i la voluntat d’acord dels tres partits
(PSPV-PSOE, PP i Compromís) ha permés arribar
a un consens que considerem molt positiu per a
Bocairent”, afirma el primer edil.
Així, en el plenari de finals de juliol es va aprovar
per unanimitat els huit projectes per als quals se
sol·licita finançament de la Diputació a càrrec del
Pla d’Inversions 2022-2023.
Es tracta de l’adequació de voreres per a millorar l’accessibilitat de passos de vianants, l’habilitació d’un parc caní, la instal·lació de jocs infantils i
d’elements biosaludables en espais públics, la reurbanització del carrer Talaia, l’adquisició d’equips
informàtics per a millorar l’administració electrònica municipal, la renovació integral del parc del
carrer Cervantes, la renovació integral del parc del
carrer Dos de Maig i la renovació integral del parc
de la Derrota.
Com es pot comprovar, les peticions formulades
per l’Ajuntament local prioritzen les millores als
parcs del municipi, “una assignatura pendent”,
segons el propi alcalde, “ja que la majoria tenen
la mateixa configuració des que es van crear fa
dècades i les inversions, fins al moment, han estat
bàsicament de manteniment”, afig.
A més, Xavi Molina anuncia un procés participatiu per a definir les actuacions als parcs de
Cervantes, Dos de Maig i la Derrota: “En aquests
moments, tenim preparats avantprojectes per a la
reforma de cada zona i, a partir de setembre, els
exposarem tant al veïnat com al Plenari Infantil
perquè facen aportacions i els enriquisquen”, indica l’alcalde.

Acabada la renovació del
clavegueram del carrer
Sant Miquel
En les últimes setmanes han acabat les obres que han permés
renovar integralment el clavegueram del carrer Sant Miquel.
Aquest era un dels trams més deteriorats del nucli urbà i, per
això, l’Ajuntament el va prioritzar en les sol·licituds de subvenció del Pla Reacciona de la Diputació de València. La concessió d’aquest treballs va ser per un import de 90.000 euros i
l’aportació de 39.066,67 euros per part del consistori.“Era una
petició reiterada pel veïnat de la zona, que patia els problemes
derivats del mal estat de la infraestructura”, indica José Vicente
Sanz, regidor d’Obres. El responsable municipal explica que el
seu departament portava dos anys treballant en aquest projecte

que ha consistit a canviar la canonada per complet amb un
increment del diàmetre d’aquesta. A més, Sanz afig que s’han
augmentat els embornals del carrer per a millorar la recollida
de l’aigua de pluja.Durant la visita que va fer juntament amb
l’alcalde, Xavi Molina, i representants tant d’Aigües de Bocairent, l’empresa adjudicatària de l’actuació, com d’Egevasa,
concessionària del servei de clavegueram, va assenyalar que el
pròxim repte de la seua àrea és aconseguir els recursos econòmics necessaris per a poder reasfaltar tot el carrer Sant Miquel,
ja que el pressupost del projecte en execució només preveu
fer-ho pel traçat del nou col·lector.

Convocat el
primer premi
d’investigació
local amb
2.500 euros
de dotació
econòmica
L’Ajuntament de Bocairent ha convocat
la primera edició del premi d’investigació local amb la finalitat d’augmentar el
coneixement sobre el poble. Així, se seleccionarà el millor projecte de recerca
original i inèdit referit a estudis cientificotècnics, històrics, mediambientals,
geogràfics, econòmics, lingüístics, literaris, artístics, sociològics o de qualsevol
altre àmbit sempre que tinguen com a
objecte aspectes vinculats a la localitat.
La convocatòria està oberta a qualsevol
persona o equip de persones amb majoria d’edat. Aquestes tenen fins al pròxim
dimarts 20 per a presentar a les oficines
municipals la seua sol·licitud de participació. Entre totes les propostes presentades, el jurat seleccionarà la guanyadora
i aquesta s’haurà de desenvolupar en el
termini màxim d’un any, això és, la versió
final del treball s’haurà de lliurar el setembre de 2023.
La persona o el grup de persones que
se seleccione rebrà un premi de 2.500
euros i, a més, la investigació es publicarà dins de la Col·lecció d’Estudis Locals
que edita l’Ajuntament de Bocairent.
Per a l’alcalde i regidor de Cultura,
“aquesta iniciativa pretén fomentar la
recerca sobre el poble i augmentar el coneixement que totes i tots en tenim”. Xavi
Molina també destaca que “així podrem
nodrir la Col·lecció d’Estudis Locals, que
ja disposa de deu volums, de nous originals i de nous autors”. El primer edil,
per tant, anima a presentar el màxim de
projectes a aquesta primera edició del
premi, que es convocarà cada dos anys.
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Presentat
el cartell de
Jana Beneito
de la XV Fira
de Comerç

Invertits 39.000 €
en la millora d’un
dels depòsits d’aigua
L

La XV Fira de Comerç té des de fa uns dies
cartell anunciador. Jana Beneito Molina, jove
dissenyadora local, ha sigut l’encarregada de
fer-lo.
Beneito és graduada en Disseny i Tecnologies
Creatives i Màster en Disseny i Il·lustració per
la Universitat Politècnica de València.
El cartell anunciador de Jana Beneito Molina
atorga protagonisme a un element identificador de la cultura popular de Bocairent com
és la burreta i a un element arquitectònic bàsic del municipi, el pont de Darrere de la Vila,
com a símbol d’unió i benvinguda al poble.
A més, s’hi destaquen les teles amb què habitualment s’engalanen els carrers de la localitat
per a la Fira de Comerç.

’Ajuntament juntament EGEVASA, empresa concessionària del servei d’abastiment de l’aigua al
poble, han dut a terme en les últims mesos una
sèrie de millores en aquest servei i que finalment ha
afectat un dels depòsits principals. Cal recordar que a
l’any 1991, l’Ajuntament va construir un depòsit per a
emmagatzemar l’aigua que s’extrau del pou de la Rambla. Aquest té una capacitat de 600 m3 i serveix per al
subministrament de part del nucli urbà, dels polígons
industrials i d’un sector dels disseminats la localitat.
Tres dècades després, ha estat necessària una intervenció integral en les instal·lacions, ja que el pas del
temps les havia deteriorades greument. En total, els treballs de reparació i rehabilitació han tingut un cost de
39.790,79 euros.
Des d’EGEVASA, l’empresa concessionària del servei,
expliquen que s’ha treballat en cinc aspectes: la rehabilitació i el reforç estructural, amb reconstrucció de
bigues i pilars mitjançant morters d’alta resistència; el
sanejament i el segellament de fissures i juntes de dilatació de les parets; la impermeabilització amb tractament
de resines; el sanejament i la pintura de l’exterior, i la
millora del sistema de ventilació interior.
Així, la direcció tècnica indica que “amb aquesta actuació es corregeixen les deficiències estructurals que
hi havia en aquest depòsit”. Per últim, des d’EGEVASA es
comenta que “s’ha impermeabilitzat per tal d’evitar els
problemes que generaven les filtracions d’aigua provocades pel pas dels anys”.
El regidor de Serveis Municipals, en la visita que va fer
juntament amb l’alcalde a les instal·lacions reformades,

va destacar la importància de la intervenció: “Aquestes obres
garanteixen el correcte funcionament d’una de les principals
infraestructures del sistema d’abastiment de Bocairent”.
Igualment, José Vicente Sanz posa en valor les actuacions
dutes a terme en relació amb el cicle integral de l’aigua al llarg
de la present legislatura: “La millora del depòsit se suma a la
renovació del col·lector general, del clavegueram del carrer
Sant Miquel i de la canalització Canaleta-Derrota, fet que demostra la nostra voluntat d’invertir en un dels serveis bàsics
per al municipi”.

i redistribuir la col·lecció permanent,
per a la qual cosa s’ha renovat el sistema de subjecció de totes les obres. A
més, s’ha habilitat un magatzem per als
quadres no exposats i aquest comptarà
amb un sistema per a garantir la bona
conservació dels quadres. Igualment,
s’ha redissenyat la zona de recepció, on
s’han instal·lat panells explicatius sobre
la vida i l’obra del pintor que dona nom
al museu. Per a Pascual, “el Museu Municipal Antonio Ferri ha encetat una nova etapa amb l’objectiu de diversificar i
ampliar les persones que el visiten”. En
aquest sentit, la regidora destaca que,
al mes de juliol, es va iniciar el programa d’exposicions temporals amb una
retrospectiva dels cartells de les festes
d’estiu a sant Agustí i que, a l’octubre,
serà el torn el pintor alcoià Antoni Miró. A més, el cicle també preveu una
mostra de curta durada del mateix
Antonio Ferri, com a complement a la
col·lecció permanent.

Acaba l’any agrícola i és hora
de fer balanç. Segons l’observatori de La Canaleta són 1.365 litres
els arreplegats en els últims dotze mesos fins al passat agost. El
més plujós va ser març amb 675
litres, van seguir els 238,6 litres
d’abril i en tercer lloc apareix setembre de 2021, amb 157.
La resta de mesos no es van
superar els cent litres acumulats. Maig passat se situa com
al quart més plujós amb 79,2
litres, cinqué apareix octubre de
2021 amb 65,5 litres, sext agost
passat amb 55,6 litres, seté novembre de 2021 amb 45,5, huité
juny amb 20,6 litres, nové febrer
amb 11,6 litres, dècim apareixen gener i juliol amb 6 litres
i el més sec dels últims dotze
mesos va ser desembre de 2021
amb soles 4,5 litres caiguts.
Per altra banda, la temperatura més baixa es va registrar el 6
de gener passat amb menys 6,9
graus i la més alta, el 15 d’agost
de 2021 en qué el termòmetre
va pujar fins als 42,6 graus.
BLAI VANYÓ VICEDO

La Generalitat
atorga la subvenció
màxima al Museu
Antonio Ferri
A través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9414, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va
publicar la concessió de subvencions a
museus i col·leccions museogràfiques
permanents de la Comunitat Valenciana.
En aquesta convocatòria, el Museu Municipal Antonio Ferri de Bocairent va rebre la màxima assignació que preveuen
les bases: 10.000 euros. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Bocairent seguirà
executant les actuacions fixades en el
projecte museogràfic que el consistori
va redactar l’any passat per a reorganitzar i impulsar l’espai. “Volem potenciar
l’activitat del Museu Municipal Antonio
Ferri amb exposicions temporals, activitats puntuals i iniciatives educatives, per
a la qual cosa és necessari dur a terme
les actuacions recollides en la proposta
museogràfica”, explica la regidora M.
Luz Pascual. La primera fase d’aquest
projecte tenia per objectiu generar
una sala per a exposicions temporals

La pluja
acumulada
en l’últim
any ha
sigut de
1.365
litres

Art 92 reuneix 18
artistes amb 34 obres
L’associació cultural Art 92 ha tornat, un any més, a fer la seua aportació cultural a les festes de Sant Agustí
amb la ‘Mostra d’estiu’, en la qual han
exposat un total de 18 artistes, components de l’entitat, per a un total de
34 obres que s’han pogut veure a la
sala Joan de Joanes. La mostra ha sigut
visitada en la seua inauguració per la
Clavariessa Major, M. Amparo Molina,
acompanyada per la seua cort, i per

les autoritats, amb l’alcalde Xavi Molina, al capdavant, que va concloure
el torn de parlaments amb paraules
d’agraïment pel bon fer d’aquesta
entitat, Art 92, per aquesta iniciativa
en particular i pels 30 anys de trajectòria en general. Juan Sanz, president
d’aquesta, va actuar com a amfitrió,
i va fer un xicotet recorregut per les
obres artístiques exposades.
Els artistes participants han sigut:

Blai Vanyó, Isabel Canales, Joaquín
Calatayud, Jorge Ibáñez, Josilén Amorós, Juan Gisbert, Juan Sanz, María
José Vañó, Manolo Alarte, Manolo
Amezcua, Mere Sempere, Montse
Blasco, Paco Grau, Paqui Ferre, Pep
Sanz, Ramón Sanz, Vicen Doménech i
Virtu Benito. Les tècniques emprades
en les obres han sigut molt variades
com diferents tècniques pictòriques,
així com ceràmica i fotografies.
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Intensa activitat de l’Associació
Ball Bocairent a l’estiu
L’Associació Ball Bocairent ha tingut
una gran activitat al llarg de tot aquest
estiu i es prepara ja per a encarar un
nou curs. Així durant el mes de juliol
van organitzar l’activitat ‘Els dimarts
ballem’ a la pista del frontó del poliesportiu i de la mà del professor de ball
de l’entitat, Aarón Miranda García.
Les classes van ser de sevillanes, salsa i bachata i la resposta de la gent va
ser molt bona, ja que es van arribar a
congregar 35 persones en una ubicació molt bona perquè no feia massa
sol. Després de l’última classe es va
sopar allí mateix.

Per la seua part al mes d’agost es
va fer la segona edició d’un taller
obert a tots aquells que volgueren
assistir que portava per nom ‘Ballem
a la fresca, ritmes llatins’. Va tindre
lloc el 19 d’agost al parc dels Vilars
i va ser també de la mà del professor de l’associació, Aarón Miranda
García. El taller va ser de dos hores,
una dedicada a la bachata i una a la
salsa.
També va tindre molta participació, ja que es van reunir fins a 60
persones. També es va acabar amb
un sopar de germanor a la fresca.

blicació tant a la Biblioteca Pública
Municipal com als centres educatius
de Bocairent. Tal com explica Toni
Gisbert, tècnic municipal d’Igualtat i
coordinador del projecte, “els llibres se
seleccionen per franges d’edat i s’acompanyen d’accions formatives perquè el
professorat de l’escola infantil, el CEIP
Lluís Vives, l’IES Bocairent i l’escola de
persones adultes puguen treballar-los
amb el seu alumnat”. Així, Gisbert indica
que l’any passat va tindre lloc la prime-

BLAI VANYÓ VICEDO

Respecte al nou curs, l’Associació Ball Bocairent té com a novetat
les classes de ritmes llatins per a
xiquets i xiquetes i totes elles estaran dirigides pel professor Aarón
Miranda García.
Aquestes classes seran dimarts i
dijous i hi haurà nivells, és a dir,
tant podran participar principiants
com alumnes més avançats. Les
modalitats seran sevillanes, flamenc
i ritmes llatins i començaran el 20
de setembre i es faran al Mercat
Municipal. Enguany com a novetat
hi haurà espills.

“Lletres per a la igualtat”
promou el respecte i la diversitat

“Lletres per a la igualtat” és una
iniciativa de les regidories d’Educació i d’Igualtat i Polítiques Inclusives que va nàixer l’any passat amb
finançament del Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere promogut pel
Govern d’Espanya. A través d’aquesta, el consistori adquireix llibres que
tracten temes relacionats amb el feminisme, la lluita contra la violència
masclista, el col·lectiu LGTBI+… i
entrega un exemplar de cada pu-

Les Festes
d’Estiu a
Sant Agustí
van tornar
després de
dos anys

ra edició i que enguany se li ha donat
continuïtat amb una segona entrega.
A l’acte, que va tindre lloc el 7 de juliol a les instal·lacions de l’agència de
lectura, van assistir representants de
tots els centres educatius de la localitat, així com la bibliotecària i el mateix tècnic d’Igualtat. També van estar
presents la regidora d’Educació, Vanesa Doménech; la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Begoña Perigüell, i l’alcalde, Xavi Molina.

JUNTA MAJORALS S. AGUSTÍ

A

mb una alta participació en tots
i cadascun dels actes i celebracions programats per la Junta de
Majorals de Sant Agustí per a les festes
2022, les Festes d’Estiu a Sant Agustí
han recuperat enguany la normalitat,
després de la interrupció dels darrers
dos anys, a causa de la pandèmia.
Les nits de Danses, que estrenaven la
declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial, es tancaven amb una participació total de 210 parelles –tot i que cal
tenir en compte que la 4a nit les danses
es van suspendre a causa del mal oratge. Un total de 10 balladores s’iniciaren
enguany al rogle i un ballador nou també.
La Proclamació de la Clavariessa Major, la Festa de la Flor, les Nits de Dansetes (amb el canvi d’emplaçament per
a la nit prevista a Santa Bàrbara, que es
va traslladar al C/José Puig pel risc alt
d’incendis) i amb el trasllat del Correfocs de les Festes a Sant Agustí a l’última
nit de dansetes, a la placeta de Sant Vicent, amb un gran èxit de participació
de públic i organitzatiu per part dels
Dimonis de Darrere la Vila, les dispa-

rades de coets amb volteig de campanes
i actuació dels xirimiters i tabaleters de
Sant Agustí, les competicions esportives,
les Cucanyes i els Corredors, el Solemne Novenari a Sant Agustí, les Vespres
Solemnes i totes les celebracions i activitats programades amb motiu de les
Festes d’Estiu a Sant Agustí, han configurat un estiu ple d’actes i celebracions
al voltant de les Festes a Sant Agustí, que
han suposat un retrobament amb la festa al carrer.
El dia 22 d’agost, la Cavalcada tornava a omplir els carrers del centre urbà
de gom a gom, amb més espectadors
que cap altre any i amb una participació rècord de carrosses: 28. Els Cabolos
acompanyats pels Xirimiters i Tabaleters
de Sant Agustí encapçalaven la Cavalcada, que va estar amenitzada també per
la Societat Musical Vila de Bocairent,
els Xirimiters i Tabaleters de l’Aljub i
l’Associació Unió Musical Bocairent i
presidida per la carrossa majestuosa de
la Clavariessa Major, Maria Amparo Molina, i la seua Cort d’Honor.
La primera nit de danses era enguany
una nit especial carregada de simbolismes i emocions. S’estrenava el nou paviment de la plaça, s’estrenava la declara-
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ció de Bé d’Interés Cultural Immaterial
i tornaven les danses després de dos
anys d’interrupció per la pandèmia de
la Covid-19. La consellera del govern
valencià Rebeca Torró Soler i el secretari autonòmic de Cultura, Ximo López,
van acompanyar l’alcalde en aquesta
primera nit de Danses i van poder viure-les en directe al rogle, participant
també de l’acompanyament de la Cap
de Dansa des de sa casa fins a la plaça.
Amb aquest motiu, abans de l’inici de
les danses, se’ls va lliurar un record
d’aquesta nit i prèviament el president
dels Majorals i la Clavariessa Major van
llegir alguns articles del decret d’aprovació de la declaració de Bé d’Interés
Cultural Immaterial. 46 parelles van ballar la segona nit, que va comptar amb
Jaume Martínez al tabal i Eva Castelló
amb la xirimita. La cap de dansa va ser
Mónica Molina Carbonell.
La 3a nit, amb una participació de 39
parelles, va tindre a Neus García García
la Cap de Dansa, Eva Castelló la xirimitera i Joaquín Silvestre “Quino” el tabaleter. El mateix dia pel matí es va cele-
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brar la Carrera de la Dona, a benefici
d’AFAB, amb 60 participants.
El mal oratge la 4a nit va propiciar
que finalment els Majorals i la Cap de

Dansa acordaren la suspensió de les
danses. El mateix dia, en horari de matí
i vesprada, els Majorals organitzaren
“Sant Agustí Solidari” en col·laboració

amb Creu Roja de Banyeres de Mariola, recollint aliments de llarga duració
i productes d’higiene personal per les
necessitats que ha d’atendre l’ONG.
La cinquena i última nit ballaren 63
parelles i la Cap de Dansa va ser Anna
Francés Mira, el xirimiter Xavi Puertes
i el tabaleter Antoni M. Colomina. Al
descans es van repartir els tradicionals
“caputxos” a les xiquetes i xiquets que
ballaren eixa nit.
La festivitat del Pare Sant Agustí el dia
28 d’agost va començar amb la matinera Diana, enguany amenitzada per
l’AUM Bocairent i recuperant l’itinerari tradicional, amb una visita al Repunxó, on feia molts anys que la Diana
no pujava. Durant tot el recorregut va
ser nombrós el públic acompanyant i
els espectadors que eixiren a gaudir de
la música, dels Cabolos, dels coets…
En el tram final com ja és costum, es
van incorporar els xirimiters de l’Aljub
per interpretar amb la banda la marxa
“Pepet”, incorporant-se a la desfilada
la Clavariessa Major i Cort d’Honor i els
Majorals.

Després, la Missa Solemne i la mascletà donaren pas a la vesprada amb el
Concert “Sant Agustí Musical” a càrrec
del quintet de metalls “Sobrassada” i
amb la Solemne Processó, en què cal
destacar enguany l’alta participació de
balladores i balladors, la participació de
les Caps de Dansa i la Clavariessa i Cort
d’Honor, a més dels Cabolos.
Les Festes de 2022 ja són història. Història que s’han encarregat d’escriure
Maria Amparo Molina Molina (Clavariessa Major), la seua família i la Cort
d’Honor, però també les Caps de Dansa:
Mónica, Neus, Trini (tot i que malauradament la 4a nit de danses es va suspendre) i Anna. Història que han escrit
també les balladores i balladors que
han omplit cada nit el rogle a la plaça i
també el públic, els espectadors que cada nit han omplit la plaça i que han eixit
al carrer a gaudir de la festa. El treball
dels Majorals, amb el suport incondicional de l’Ajuntament de Bocairent i de
la Parròquia, ha fet possible unes festes
magnífiques, amb les quals donem ja el
tret d’eixida per les Festes de 2023.

L’estrena de les danses com a Bé d’interés
Cultural, amb membres del govern autonòmic
La primera de les cinc Nits de Danses no
només va suposar la represa d’aquesta tradició després de l’absència forçada per la covid
durant els últims dos estius, sinó també l’estrena de la declaració com a Bé d’Interés Cultural
Immaterial.
TRES ANYS DESPRÉS

Cal recordar que la Generalitat va aprovar el
reconeixement el setembre de 2019 i el va publicar en el DOGV del 14 d’octubre d’aquell any,
de manera que no va ser fins al passat 23 d’agost
quan el poble va poder ballar les danses amb el
títol de BIC.
Per tal d’expressar el suport de la Generalitat
a aquesta manifestació de cultura popular, eixa
mateixa nit van estar presents a Bocairent dos
membres del govern autonòmic.
En concret es van desplaçar fins al municipi la
consellera Rebeca Torró Soler, per delegació del
president Ximo Puig, i el secretari autonòmic Ximo López Camps, per delegació de la consellera
d’Educació, Cultura i Esport.
REBUTS PER LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Els dos alts càrrecs autonòmics van ser rebuts
por la corporació municipal amb l’alcalde Xavi
Molina i la regidora de Festes i Tradicions, M. Luz
Pascual Soler, al front.
A continuació, la comitiva van saludar la clavariessa major, M. Amparo Molina Molina, i la

va acompanyar fins a la plaça de l’Ajuntament,
on va participar en l’acte de celebració del BIC
organitzat per la Junta de Majorals de Sant Agustí
i on també va presenciar el ball de les 62 parelles
participants.
A més, aprofitant el descans, les autoritats van
visitar l’exposició “Al color de les danses”, que
es va inaugurar el passat 8 de juliol i arreplega la

col·lecció de cartells de les festes d’estiu a Sant
Agustí.
Per a l’alcalde, aquesta visita institucional “visualitza la sensibilitat que la Generalitat ha demostrat amb la declaració com a BIC i, a més,
mostra que les danses de Bocairent ja formen
part del patrimoni cultural de tot el poble valencià”, va destacar.

9

Molina, al mateix temps, va afegir que “el reconeixement és un èxit col·lectiu, que ret homenatge als nostres avantpassats i que ens obliga a les
generacions presents a llegar igualment aquesta
manifestació de tantíssim valor”.
El primer edil no va dubtar en recalcar la seua
satisfacció per vore la plaça plena tant de balladores i balladors com de públic.
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El Dia Mundial
de l’Alzheimer,
amb taules
informatives i
mans verdes
E
l proper dimecres 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer i amb eixe motiu AFAB,
l’Associació de Familiars i Amics de persones amb Alzheimer i altres demències
degeneratives de Bocairent ha organitzat una sèrie d’actes, encara que en
nombre menor als d’altres anys previs a
la pandèmia, per la situació tan complicada en la que encara estem vivint.
El primer d’ells és adherir-se com la
resta d’entitats que formen part de FEVAFA a la campanya ‘Mans per l’Alzheimer’ i que consisteix a visualitzar les
mans de les persones pintades de verd,
amb les quals es vol mostrar que totes
les persones, personalitzades en les
seues mans, són necessàries per a lluitar contra la malaltia i tindre cura dels
seus afectats. Amb aquest color verd es
vol representar l’esperança en el fet que
tots, des dels nostres àmbits d’actuació,
farem que siga possible avançar contra
aquesta malaltia i les seues conseqüències. A més, el dissabte dia 17 de setembre s’instal·laran una sèrie de taules

informatives a la població per informar
respecte a l’Alzheimer i les activitats
d’AFAB i al temps recaptar donatius, i
per últim, en la setmana del 19 al 23 de
setembre es realitzaran activitats formatives tant per als treballadors com per a
familiars de persones afectades i membres de la junta directiva.
Cal recordar que AFAB està vivint
moments complicats provocats per la
pandèmia i la crisi econòmica i al temps
entrant en una nova etapa de canvi tant
en el Centre de Dia com en els programes que desenvolupen: l’ajuda a domicilis i el taller de la memòria. Al juliol es
va sol·licitar a Conselleria entrar en un
conveni que facilitaria que totes les places del Centre de Dia foren públiques,
el que faria equiparar els sous dels treballadors i treballadores i una ampliació dels llocs de treball. Al temps, AFAB
té nous projectes en ment com millorar
l’edifici en la part antiga, en especial
evitar les filtracions que es produeixen
quan plou o dotar-lo de plaques fotovoltaiques.

Vicente Vañó,
reelegit
president de
ACIS

Segona edició del
campionat solidari
per a ajudar a Laia
Aquest estiu va tindre lloc la segona
edició de les jornades solidàries ‘El
somni de Laia’, amb què es vol donar
visibilitat al Síndrome d’Angelman, la
malaltia que pateix la xicoteta Laia,
i al temps recaptar fons per a FAST,
la Fundació per a la Investigació i
Millora Terapèutica per a la Síndrome d’Angelman. Així per exemple el
passat 13 d’agost va tindre lloc a la
placeta de Sant Vicent de Bocairent la
segona edició del Campionat Solidari
de Dòmino, una iniciativa del veïnat
del Barri Medieval bocairentí, amb el
suport de l’Ajuntament.
Aquest trofeu del tradicional joc de
taula va servir per a ajudar a Laia, a

l’igual que altres activitats desenvolupades a Ontinyent, com una exposició de quadres també en la seua
segona edició que portava per títol
‘Metres d’art, metres de vida’, en
què van participar 45 artistes components d’Art-92 o de Font d’Art,
entre d’altres.
També van haver altres activitats
dins d’aquestes jornades solidàries
com una xarrada en el Centre Cultural Caixa Ontinyent amb el títol ‘El
dia a dia amb una xiqueta amb Síndrome d’Angelman i la comunicació augmentativa i alternativa’ o uns
tallers de musicoteràpia i expressió
corporal.

Vicente Vañó va ser reelegit la setmana
passada president de ACIS, l’Associació
de Comerciants i Serveis de Bocairent.
Es tracta de la primera vegada en la història d’aquesta entitat que un president
repeteix càrrec.Va ser en el transcurs
d’una assemblea extraordinària després
que un associat renunciara a l’elecció,
un fet sense precedents dins de l’associació. El següent pas serà anunciar en
una assemblea la composició de la nova
junta directiva que serà renovada en la
seua totalitat. Per davant, Vicente Vañó
té dos anys més de mandat en els quals
vol “seguir el camí iniciat. Han sigut dos
anys intensos, de moltes dificultats per
la pandèmia, però molt productius i
agraïsc la confiança que els companys
de l’associació han depositat en mi per
a ser reelegit, algo que no estava en els
meus plans”.

Les danses de Bocairent participen a
Agullent en el 43 Aplec de la Vall
Els balladors i les balladores de
Bocairent van participar el passat
diumenge 10 en la 43 edició de
l’Aplec de Danses de la Vall d’Albaida, que va tindre lloc a Agullent. A
aquest encontre van acudir un total
de 14 parelles de ball, així com les
dolçaines i tabals de L’Aljub.
El cartell del grup de danses bo-

cairentí el van portar tres molt joves
balladors, Óscar, Leya i Marc, i després
de recórrer els carrers de la localitat
ballant, van celebrar un sopar al parc
de la Font Jordana.
Posteriorment, en acabar el sopar,
va haver-hi un gran ‘sarau popular a la
valenciana’ de la Rondalla i danses La
Comarcal d’Agullent, com a fi de festa

amb els balls més populars i coneguts
pels balladors de les comarques participants.
Per una altra banda, el Grup de Danses Cardaors va celebrar un curs d’estiu
amb una excel·lent resposta i la participació d’un ventall de gent molt ampli
d’edats a partir dels 14 anys.
El curs va començar el 4 de juliol

i va acabar de forma excepcional el 3
d’agost. També com a novetat va estar
la ubicació, ja que va tindre lloc en el
frontó del poliesportiu municipal, ja
que es buscava un espai més gran i a
l’aire lliure.
Els participants es van dividir en dos
grups, els que ballen per primera vegada i que acaben de complir 14 anys

i és la primera volta que eixiran al
rogle, juntament amb les que formaran part de la Cort d’honor de la
Clavariessa Major i no saben ballar o
volen repassar la dansà, i un segon
amb els balladors i balladores de
sempre, que necessitaven carregar
les piles després de l’aturada per la
pandèmia.
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BOCAIRENTHOMES:
la recuperació d’un espai per al descans
i gaudi del visitant de Bocairent
Els apartaments estan situats en ple cor de la població, a un pas de la plaça de
l’Ajuntament, on antigament se situava la indústria tèxtil dels Germans Juliá

B

ocairenthomes és una empresa d’allotjaments turístics, creada el 2022, l’objectiu de la qual és cobrir totes les necessitats dels turistes que venen a Bocairent.
Per això decidim crear els nostres apartament en un punt central de
l’arqueologia industrial de Bocairent durant el segle XX, conegut per
la fabricació de mantes principalment.
Ací estava la indústria tèxtil dels Germans Juliá, fins que el 1940 va
passar a les mans de l’industrial Juan Mestre Asensio, que va ampliar
la fàbrica en altura i amplitud fins al carrer confrontant, on encara es
pot veure el rètol de la fàbrica de teixits.
Va estar en funcionament fins que en els anys 70 el seu fill va
traslladar l’empresa a la carretera, on logísticament seria més productiva.

ESPAI EN DESÚS

Llavors, aquest espai va ser abandonat, va quedar en desús i en silenci, fins que Bocairenthomes ho va recuperar per a crear habitatges
per al teu gaudi i descans.
La intenció és que els nostres hostes s’allotgen on antigament treballaven ininterrompudament en tres torns: teixidors, encenedors,
diablers, tintorers, repuntadores… cardaors i cardaores que és com
es coneix la gent de Bocairent.
És una manera d’allotjar-se dins de la història de la indústria tèxtil de Bocairent. Cadascun dels apartaments té un nom relacionat
amb els materials usats en aquella època: La Borra, La Llana, El
Fil, etc.
Els apartaments estan dotats de totes les necessitats. La roba de
llit i bany és de l’empresa Don Algodón, per tal d’aconseguir que el
descans siga complet i plaent.
APARCAMENT I PISCINA

La ubicació és una cosa crucial, situats al centre de Bocairent, a
escassos 50 metres de la plaça de l’Ajuntament i amb l’avantatge
de tindre aparcament amb accés directe als nostres habitatges.
Una altra de les nostres característiques és la nostra piscina, que
et permetrà refrescar-te i relaxar-te en aquells moments que
tries.
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Concert d’estiu de
l’Agrupació Coral

La Vila
enregistra un
CD amb obres
d’Ángel Bernat
El passat 22 i 23 de juliol, la Societat Musical Vila de Bocairent va gravar
un CD monogràfic amb la música del
compositor Ángel Bernat Beneyto, autor
entre altres de la música de l’Himne de
Bocairent.
Pasdobles, una polca i un vals que van
ser seleccionades per la família Bernat-Sempere, que porta anys recopilant
tota l’obra del mestre Bernat, estaran
registrats en aquesta gravació.
Cal destacar la llavor altruista i incansable de Francisco Belda Ferre i Vicente
Enguix Vañó, que han revisat i instrumentat les partitures i els apunts que la
família anava recopilant en els darrers
anys.

Així, el recopilatori comptarà amb
bastants partitures del mestre Bernat
inèdites i que veuen la llum i podran ser
escoltades gràcies a la tasca d’aquests
dos músics de Bocairent.
La família Bernat-Sempere va depositar la seua confiança en la banda
de la Vila i els va traslladar l’encàrrec
d’aquesta gravació que vorà la llum possiblement a finals d’any.
La banda de la Vila, amb el seu director, Miquel Sarrió al capdavant, van
recollir l’encàrrec amb molta il·lusió i
volen manifestar el seu agraïment a la
família per l’oportunitat de formar part
d’aquest projecte que recupera i dona a
conéixer part de l’obra d’Ángel Bernat.

L’Agrupació Coral Bocairent va
celebrar el seu tradicional concert
d’estiu que va tindre lloc el passat 1
de juliol a la placeta de Sant Vicent
on es va donar cita nombrós públic
qui va aplaudir cadascuna de les cinc
obres vocals preparades en el repertori d’aquesta cita estiuenca. Enguany
aquest concert va ser inclòs dins de
les nits musicals que la regidoria de
Cultura organitza cada estiu al poble.
Aquesta actuació també forma part de
la campanya anomenada ‘Cicle coral
2022’ patrocinada per la Federació
de Cors de la Comunitat Valenciana i
per l’Institut Valencià de Cultura.
En aquesta ocasió, el concert de
l’Agrupació Coral Bocairent va tindre
com a temàtica les músiques tradicionals del món i així el públic assistent
va poder gaudir de diversos cants típics de països arreu del planeta.
Així, la primera part del concert va
recórrer el continent americà, des
del sud amb l’Argentina fins als Estats
Units, mentre que va acabar a Europa i més en concret en la República
Txeca. Els temes interpretats van ser

cinc obres vocals americanes, ‘Rosa
Amarela’, samba, ‘Tango para 4 o 24’,
tango argentí, Azulao’, cant brasiler,
‘On when the saints’, cant espiritual
dels USA, la cubana ‘Guatanemera’ i
‘Tece voda tece’ de Txèquia.
La segona part del concert va començar amb música vocal tradicional
africana i més en concret de la part
sud d’Àfrica com Zimbabue, Kènia o
dos cants de la tradició zulú, entre

d’altres. Per a donar-li un caràcter
més fresc a l’actuació es va poder
comptar amb la col·laboració de la
jove bocairentina Clàudia Vanyó, jove promesa musical, i de dos joves
músics de l’Associació Unió Musical
de Bocairent, Rubén Molina i David
Molina, que van acompanyar les veus
amb la percussió i la trompeta. Tots
ells van estar dirigits pel mestre Damián Molina Beneyto.

Cloenda de l’Escola
Ludicoeducativa amb 258
xiquetes i xiquets inscrits

El nou curs comença amb
l’escola de música i un
concert d’intercanvi
Ha sigut un estiu ben intens per
als components de la Vila, que han
participat en nombroses festes de les
localitats veïnes com Ontinyent, Fontanars, Villena, i també a Bocairent.
I, ja mateix, sense pausa, s’inicia el
curs i es reprenen la resta d’activitats
habituals de la societat musical.
Els primers en reprendre l’activitat
han estat els i les alumnes de l’escola
de música Francisco Belda, que des
del passat dia 5 de setembre han tornat a les aules i han iniciat el curs.
Però la banda de música de la
societat també reprén la programa-

ció de concerts i se centra ja en la
preparació del primer dels tres que
tenen previstos per al darrer període
de l’any.
El primer dels concerts programats
tindrà lloc el proper 25 de setembre i formarà part de la campanya
d’intercanvis musicals que organitza
la Federació de Societats Musicals de
la Comunitat Valenciana.
En aquest concert participaran la
Unió Musical d’Aielo de Malferit i la
Societat Musical Vila de Bocairent,
que oferiran un programa ben interessant de música festera.

El passat 29 de juliol va concloure
l’Escola d’Estiu que aquest any ha
passat a anomenar-se Escola Ludicoeducativa amb l’organització de
l’Ajuntament i la col·laboració de
l’AMPA del CEIP Lluís Vives i la Generalitat. En concret, el servei prestat
va ser entre el 27 de juny i el 29 de
juliol, en horari de 9.00 a 13.30 hores, incloent la possibilitat d’escola
matinera de 8.00 a 9.00 hores.
Tal com va assenyalar Vanesa Doménech, regidora d’Educació, “l’edi-

ció d’enguany ha estat marcada per
novetats importants”. En aquest sentit,
l’edil també va dir que “hem unificat
l’oferta local, perquè hi haguera una
única escola d’estiu amb les mateixes
condicions per a tots els xiquets i totes
les xiquetes de 3 a 13 anys”. Doménech
va recalcar que “aquesta era una petició
que feien les famílies cada temporada i
que, per fi, hem pogut aconseguir gràcies a una suma d’esforços”. El projecte
ha tingut el suport de la Generalitat, que
ha concedit una subvenció per valor de

35.340,10 euros, de manera que
s’ha pogut oferir el servei gratuïtament per primera vegada.
Per la seua banda, Vicent Silvestre,
regidor d’Esports (l’altre departament municipal implicat en l’organització de l’Escola Ludicoeducativa), va incidir amb “una participació
rècord” i 258 xiquetes i xiquets
matriculats que han pogut disfrutar
d’excursions al Campament Fontés
de Castalla, Escoles a la Mar de la
Vila Joiosa i Aqualandia.
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Tot preparat
Els actes del Panellet
acaben amb l’homenatge per a la Festa de
l’Esport
el
dia
24
als festers més veterans
i el 84é concert fester
A
BLAI VANYÓ VICEDO

quest dissabte 17 conclouen
els actes del Panellet de l’Associació de Festes de Moros
i Cristians de Sant Blai que van començar el passat 30 de juliol amb la
Desfilada del Panellet i que activen el
compte enrere cap a les festes patronals de Sant Blai, que tindran lloc del
3 al 8 de febrer de 2023.
A la plaça de bous tindrà lloc des de
les 19 hores, l’homenatge als festers i
festeres amb 50 i 75 anys en actiu dins
de la festa de Moros i Cristians, amb la
presentació de Mª Luz Pascual i Joan Albert Silvestre.

5

Així el premi a la trajectòria tsportiva s’atorga a una persona que ha estat
sempre al peu del canó, fent esport, en
concret en la modalitat de tennis primer
i després al billar, sent un dels fundadors del Club de Billar Bocairent. Es
tracta de Juan Bautista Molina.

SILVESTRE, BLASCO I REGAL,
CANDIDATS

Respecte als nominats al premi a la
millor o el millor esportista d’aquest
2022 sobre la trajectòria dels resultats
obtinguts en 2021 i 2022 són: Pep Blasco en la disciplina de BMX, María José
Silvestre en ultraciclisme i Orestes Regal
en tennis.

La Piscina
Municipal tanca
amb un
increment
d’usuaris

TRENTA-DOS HOMENATJATS

Els homenatjats pels seus 50 anys són
José Miguel Asensio, Blas Molina, Daniel Espinós, Manolo Vañó, Juan Vañó,
Juan Bautista Sanchis, Eugenio Sanz,
Ramón Silvestre, Vicente Beneyto, Mabel Belda, Ricardo Reig, Agustín Vañó,
Mariano Blázquez, José Luis Belda,
Eduardo Vañó, Salvador Cantó, Pedro
Pérez, Antonio Felipe Rojo, José Ramón
Belda, Clemente Olivares, Vicente Ferre,
Ramón Pascual, José Puerto, Ximo Tormo, Pedro Ferre, Remigio Ferre, Salvador Puerto, Juan José Asensio i Francisco Ferre. Un total de vint-i-nou festers
amb mig segle fent festa.
Amb setanta-cinc anys soles estan tres
festers: María Teresa Casa, Juan Bautista
Molina i Pedro Bacete. A continuació de
l’entrega de diplomes, tindrà lloc el 84é
concert fester, amb dos parts, a càrrec
de l’Aljub i la direcció de Vicent Gabriel
Casanova. El dissabte passat va tindre
lloc la disputa del 21é Trofeu de Futbol
Infantil amb la participació de huit filaes
i la victòria final de l’equip format per
Mosqueters i Moros Marins.
L’11 d’octubre és la data triada per al
lliurament de premis i la inauguració
de l’exposició dels treballs presentats al
40é Concurs de dibuix i pintura escolar
i el 10é Concurs de fotografia de Moros
i Cristians.
Els actes per a celebrar el mig any que
falta van començar el dissabte 30 de

Després de dos anys sense Festa
de l’Esport per la pandèmia, aquest
acte torna el 24 de setembre a les
20 hores al Teatre Avenida. Es tracta
d’un esdeveniment en què tots els
esportistes bocairentins es troben
en una gran celebració que reconeix la seua tasca. El regidor d’Esports, Vicent Silvestre, explica que
“els anys de pandèmia no ens han
deixat parats tot i les dificultats. Volem reconéixer a persones i equips,
amb el treball de les directives dels
diferents clubs i associacions esportives, que han estat lluitant per portar el nom de Bocairent allà on han
participat”.

juliol amb el sopar de les nou filaes i
la desfilada de totes elles a partir de les
23.30 hores, des del pont de sant Blai
fins a la plaça de l’Ajuntament.
Una vegada finalitzada, a la mateixa
plaça, va tindre lloc la discomòbil amb
animació “Circus”, un espectacle que
forma part de la gira Bacarrá On Tour
i que comptava amb el patrocini de la
Regidoria de Festes i Tradicions.
L’Ajuntament va preparar per a l’ocasió un dispositiu especial a les zones
pròximes al punt de màxima concen-

tració de persones, amb banys portàtils,
punt lila contra les agressions sexistes i
reforç de seguretat.
La programació organitzada per l’Associació de Festes de Moros i Cristians
a Sant Blai va continuar la primera setmana d’agost, amb la missa i el repartiment de panellets el dia 3 a les 20.00
hores i amb la Nit de les Paelles, el dissabte dia 6 al carrer Dorotea i Margarida Joanes a partir de les 22.00 hores. La
vetlada va estar amenitzada amb l’actuació del grup The One.

La Regidoria d’Esports de Bocairent va tancar l’11 de setembre la
campanya de la Piscina Municipal
2022 que va començar el 18 de juny.
Tot i que en el moment de realitzar la
notícia s’acabava de produir el tancament de la temporada i no hi havia
encara xifres oficials de banyistes, el
regidor d’Esports, Vicent Silvestre, sí
que podia afirmar que s’havia produït un increment de quasi el 6%, en
concret un 5’68% respecte a l’any
passat.
Recordem que l’any passat va haver-hi 79 dies de temporada de bany
pels 86 de servei d’aquest 2022. Com
a curiositat, els últims dies va estar
molt animada la presència d’usuaris
pel bon temps i pel fet que la Piscina
Municipal d’Ontinyent va tancar el
dia 4. Les xifres, per tant, seran segur superiors a les 13.636 sessions,
11.416 persones de bany lliure i

els 2.200 participants de les escoles
d’estiu de 2021. Segons Silvestre “ha
sigut un any de gran satisfacció per la
temporada de la Piscina Municipal.
Cal dir que la Regidoria ha fet una
forta inversió al posar un nou revestiment a la piscina gran o l’escala d’accés per a les persones majors, entre
altres millores. Voldria donar les gràcies a tot el personal que ha treballat
per a fer que Bocairent tinguera un
servei de piscina a l’altura del que
es mereix la ciutadania de la nostra
localitat i aquelles persones que ens
han vingut a visitar”.
Per últim, el regidor recorda també que enguany hi ha hagut a més de
l’escola ludicoeducativa, l’acolliment
de persones del Centre d’Ontinyent
ADIEM durant els mesos de juliol
i agost, així com cursets de natació
o classes d’aquagym, entre d’altres
activitats.
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Mª José Silvestre
puja també al
podi a Bèlgica

El CE Bocairent enceta
un nou projecte amb
Ángel García com a
entrenador
N

ous vents acompanyen la nova
temporada del CE Bocairent.
Després de dos anys d’Isidro
Bordería al capdavant de l’equip com
a tècnic, l’entitat presidida per Ramón
Francés manté la seua aposta per la
gent de casa amb el nomenament d’Ángel García, conegut futbolísticament
com a Xapa, tota una institució dins del
club que ara assumeix la responsabilitat
de conduir la nau blanc-i-blava des de
la banqueta en la seua estrena com a
entrenador.
Xapa va decidir en juny passat posar
fi a la seua carrera com a jugador. No
va ser una decisió fàcil amb 30 anys.
“M’ho va comentar Isidro Bordería a
mitjan temporada. Ell volia deixar el
càrrec i em va dir que havia pensat en
mi per a substituir-lo. En aquell moment li vaig dir que volia esperar un
temps però, quan la directiva em va
vindre a proposar-me si volia ser el nou
entrenador de l’equip, vaig pensar que
igual era el moment de deixar-ho i encetar una nova etapa”, reflexiona.
Ángel García compaginarà la direcció
del primer equip amb la coordinació de
l’Escola del CE Bocairent i entrenar els
més menuts, els xiquets que s’inicien en
la base del club. Amb aquesta decisió
d’assumir la direcció esportiva, manté
la seua fidelitat a l’entitat amb què va
començar a jugar sent un xaval i en
l’equip infantil.
Va anar pujant escalons fins a aplegar
a la primera plantilla, on era un dels
seus jugadors referents. Soles un any va
deixar el CE Bocairent per a fitxar per el
San Rafael d’Ontinyent i a la temporada
següent ja estava de tornada a Bocairent.
L’adeu de Xapa no és l’únic important.

El CE Bocairent va debutar en pretemporada davant el Villena de Nacho
Cantó, extècnic bocairentí, perdent 0-3,
guanyant després al Banyeres per 4-2 en
eliminatòria de la Nostra Copa, amb triplet del central Mauro. Aquest dimarts
l’equip va jugar davant el Contestano
en partit de la segon eliminatòria de la
Nostra Copa.
DEBUT LLIGUER A CASA

També han deixat l’equip el porter Javi
Cabanes i el migcampista Xavi Silvestre. Tres baixes importants que seran
cobertes per jugadors de la casa. “Més
que pensar a buscar fitxatges, em preocupa tindre 20 o 22 jugadors entrenant.
Soc dels que creu que soles així es pot
fer un bon bloc i créixer”, assegura.
De moment, les úniques cares noves són el central Cubells i el davanter
argentí Arnaldo Espínola. La resta són
jugadors de la casa. Estan els porters
Garrote i Óscar Cabanes; els defenses
Machete, Mauro, Cubells, Gerard Sanchis i Jaume; els migcampistes Auñón,
Pablo Pérez, David Molina (capità),
Fernando Ferre, Josep Vañó i Kike Ríos,
i els davanters Javi Romero, Pablo Marín, Joan López i Arnaldo Espínola

Fa pocs dies, la Federació feia pública la composició del grup 12, en què la
pròxima temporada militarà el CE Bocairent. La lliga comença aquest cap de
setmana i els de Xapa debutaran a casa
davant el Navarrés, partit que es jugarà
el diumenge 18 a les cinc de la vesprada
al camp municipal. La resta de la jornada tindrà els següents emparellaments:
Albaidense-Aielo, Beniarrés-Tous, Agullent-Llutxent, Font la Figuera-Muro B.
Ángel García, Xapa, comenta sobre
aquest inici de temporada: “L’equip
encara no està acabat del tot, però la
veritat és que tots els que pugen a entrenar estan deixant-se la pell i demostren
cada entrenament que volen quedar-se
a l’equip. Hem canviat un poc el sistema de joc i estic intentant transmetre
les noves variacions als jugadors, que
a pesar que al principi costa un poc
per deixar de fer unes coses ja automatitzades i començar a fer les noves
marcades, pareix ser que els jugadors
estan acollint el nou plantejament amb
molt bona actitud. Esperem començar
de la millor forma el torneig i poder
estar el més amunt en la classificació
fent gaudir a tots els aficionats del club
que venen cada diumenge que juguem a
Bocairent a animar-nos faça fred, ploga
o trone”.

Després de fer història l’any passat
guanyant al mític circuit francés de Paul
Ricard en imposar-se en la prestigiosa Èvénement Vélo a França i en juny
passat, les 24 hores de Feltre, carrera
d’ultrafons que es disputa en el nord
d’Itàlia, a més de ser tercera en les 24
Hores Rad am Ring de Nürburgring
(Alemanya), María José Silvestre de nou
va aconseguir pujar al podi dins del circuit europeu d’ultrafons, ara a Bèlgica.
La ultrafondista va finalitzar segona al
circuit belga de Zolder, durant el transcurs de les 12 Hores Essecs, en una
frenètica carrera a molt alta velocitat.
Amb una mitjana superior als 32 quilòmetres hora, Silvestre va aconseguir
completar els 392 quilòmetres sense
baixar per a res de la bicicleta.
En poder fer un avituallament en una
zona controlada podia estirar les eixides a pista, però mai va pensar que podria fer la prova sense detindre’s en cap
de les 12 hores. “Mai m’ha passat això,
el no haver de parar, però m’he trobat
bé i he anat rodant en pista fins a les
últimes hores”, recordava.
Arribar prop dels 400 quilòmetres ha
sigut “excepcional, però m’he de conformar amb la segona plaça, perquè
una belga m’ha deixat fora d’un grup i
no he pogut recuperar-me del tall, en-

cara que només m’ha tret tres voltes en
dotze hores perquè en l’última he hagut
de rodar en solitari i eixa distància ja no
li he pogut recuperar”.
La bocairentina està especialitzada en
carreres de 24 hores que, segons ella,
“són molt diferents, perquè has de planificar una estratègia i sobretot reservar
forces”. En les carreres de mig dia “t’ho
deixes tot i la velocitat és molt alta, pensava que estaria sobre 350 quilòmetres,
però quasi arribe als 400”. Malgrat finalitzar segona, Mª José Silvestre està
eufòrica amb el resultat perquè “en tres
mesos he aconseguit tres podis”.
L’any esportiu per a María José Silvestre ha sigut molt complet i amb grans
resultats. Primera en les 24 hores de
Feltre a Itàlia, tercera en el duríssim
traçat de Nürburgring i ara tanca la
temporada amb una segona posició en
les 12 hores de Zolder. Un gran balanç
aconseguit en només 90 dies que li permet tancar la temporada d’ultrafons i
a partir d’ara “és el moment de recuperar-me i mirar les carreres de l’any
2023”. S’obri tot un ventall de possibilitats després de completar un palmarés
envejable en aquesta especialitat ciclista, sens dubte la ultrafondista espanyola
amb millors resultats en el global de
temporada.

Pep Blasco també
destaca en la modalitat
de pumptrack
El corredor bocairentí Pep Blasco
ha volgut fer una xicoteta aturada
en les carreres de BMX i dedicar-se
a la modalitat de pumptrack en
format contrarellotge individual on
també està fent un gran paper pujant al podi en totes les proves que
ha participat. Així va ser primer en
les 24 Esportives d’Ontinyent i en la
Copa d’Espanya d’aquesta modalitat que va tindre lloc al Campello
en la seua categoria de Màster 40.
En aquesta carrera cal dir que Pep
va tindre un forta caiguda en entrenaments, fet que fa més meritòria
aquesta primera posició. Sols se li

va escapar l’escaló més alt del podi en
la prova que va tindre lloc a Agost, on
va ser tercer en Màster 35. Cal assenyalar com a curiositat que en aquestes
carreres l’ha acompanyat el seu fill
Quim, que també va quedar primer a
Agost i a la Copa d’Espanya del Campello en la modalitat de menys de 5 anys
en bici sense pedals. Per últim cal dir
que pare i fill van participar també al
Campionat d’Espanya d’aquesta modalitat de pumptrack que va tindre lloc a
Huercal, Almeria, amb una destacada
tercera plaça per al pare en Màster 40
i la quarta per al fill en menys de 5 anys en bici sense pedals.
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La Marxa Dones
Bicibles reuneix
un centenar de
dones ciclistes

Mikele i Óscar Ribes,
campions d’Espanya
José Miguel Juan, ‘Mikele’, i Óscar
Ribes s’han proclamat campions
d’Espanya de pesca en la modalitat de
‘cebador duos’ i per seleccions autonòmiques en el campionat que ha
tingut lloc al riu Xúquer al seu pas per
Fortaleny, València. Aquesta V edició
del Nacional de aigua dolça ‘cebador
duos’ van participar 27 de les millors
parelles de tota Espanya. Per a Mikele
i Óscar era el primer any que participaven i ho van fer representant al
Club de Pesca Bocairent.
Després de dos durs entrenaments i
un sorteig molt roín que els va ubicar

L

a de 2022 és una edició molt
especial per a Dones Bicibles,
perquè després de tres anys
d’absència, marcats per la pandèmia,
torna la marxa cicloturista que ha fet de
Bocairent un punt de referència de les
dones ciclistes del nostre entorn sinó
també a nivell nacional. El dia elegit és
el d’aquest diumenge 18 de setembre,
en què torna a celebrar-se la Marxa Cicloturista Dones Bicibles, que compleix
la seua sisena edició, amb noves il·lusions després que la pandèmia frenara
en sec les expectatives de la prova en el
seu millor moment, amb projecció nacional i una participació que no deixava
de créixer any a any.
Per això, una volta que ha tornat la
normalitat després de la pandèmia, les
il·lusions de Dones Bicibles, amb María
José Silvestre i el seu equip de col·laboradors al capdavant, eren màximes i
amb moltes ganes de reprendre el que
la covid va detindre en sec. La idea era
tornar a reunir una xifra de dones ciclistes al voltant de les 150, quantitat
que finalment no podrà ser, entre altres
coses, perquè aquesta aturada de tres
anys ha fet més mal del que es preveia
en un principi.
“Ens haguera agradat tornar a aquelles xifres però no serà possible i estarem al voltant del centenar de xiques
ciclistes. És una participació important,
si bé es veritat que n’esperàvem algunes
més. Hem parlat amb altres organitzacions i tots ens han dit que no és un
problema exclusiu nostre, sinó general i que més proves d’aquest tipus han
baixat la participació”, reflexionava Mª
José Silvestre al voltant de la inscripció
d’aquesta sisena edició.
Com era habitual en les últimes edicions, a més de la prova en carretera,
s’han preparat altres activitats alternatives, la principal l’organització el dissab-

te 17 de la projecció d’un documental i
una taula redona.
DOCUMENTAL “CAMPEONAS SIN
LÍMITES”

El documental que es projectarà serà
“Campeonas sin límites”, de Paqui Méndez. Un treball seleccionat en el Festival
MICgénero de Mèxic en què s’analitzen
les dificultats que tenen les dones esportistes per a poder competir i la falta de suports i oportunitats que tenen
durant la seua carrera. Serà a partir de
les cinc de la vesprada a la Sala Joan de
Joanes.
El plat fort tindrà lloc el diumenge
18 a partir de les 8 del matí a la plaça
de l’Ajuntament per a donar eixida a la
sisena edició de la Marxa Cicloturista
Dones Bicibles. Per davant, 105 quilòmetres de recorregut, si bé és cert que
l’organització de la prova en el moment
de tancar aquesta redacció no tenia la
confirmació del pas de la marxa per la
carretera de Mariola.
En cas que finalment tinguera el vistiplau de les autoritats competents, el
recorregut seria el següent: eixida de
Bocairent en direcció a Ontinyent fins

a arribar a l’altura dels Pous Clars, per
a dirigir-se cap a Fontanars, pujar el
Port del Moro i arribar a Beneixama,
on tindrà lloc el primer dels dos avituallaments i al temps un reagrupament de
les participants.
D’allí les corredores aniran cap al
Camp de Mirra, Biar, Port de Biar, Onil,
Port del Canalí, on dalt de tot d’aquest
port hi haurà un segon avituallament,
per anar cap a la Font dels Patos, Camping de Mariola i fer tornada a Bocairent. El desnivell total acumulat és de
1.700 metres.
María José Silvestre recorda amb
molta estima la recepció que el grup de
dones ciclistes van tindre a Biar “amb
pancartes i tot. Va ser molt bonic i moltes xiques recorden aquell fet. Esperem
que totes les poblacions per on passem
isquen a aplaudir a aquestes 100 valentes, perquè no es tracta d’un recorregut
fàcil, és molt complicat i amb el pas
dels quilòmetres les cames es castiguen
molt”, reconeix Silvestre. Al ser marxa
cicloturista es desenvolupa dins de la
normativa d’aquest tipus de proves amb
una bambolla de seguretat de dos quilòmetres.
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al mig del sector, van tindre lloc les
tres mànegues en què es van alçar
amb el títol gràcies a la seua regularitat. En la primera van acabar segons
amb 15.410 quilos, en la segona van
ser primers amb 16.710 quilos, amb
l’ajuda d’un ‘carpot’ de més de 7 quilos, i en la tercera van ser quarts amb
1.140 quilos, per a 33.260 en total
en un final d’infart que va proclamar
a Mikele i Óscar com a campions
nacionals.A més, aquest triomf els
va permetre ascendir a la categoria
de pescadors d’alta competició per
parelles.
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La Granja Disco
en el record
L’AUM fa vibrar
amb ritmes llatins
El passat 23 de juliol a la nit i en
el marc incomparable de la Plaça
de Bous, l’Associació Unió Musical
Bocairent va oferir el seu concert
d’estiu. Una nit màgica plena de moments de bona música i sorpreses,
com la dels ballarins professionals
Javier Pardos i Maika Sánchez, que
van acompanyar amb les seues coreografies, algunes de les peces interpretades. De la mà de la directora
Celia Torá Mateo i presentat per Salut
Beneyto, la Unió Musical va fer gaudir
a tots els assistents amb un repertori

R

àdio Bocairent va voler organitzar una festa de la música,
una festa de Ràdio Bocairent,
al parc de l’Estació, i per això es va
decidir fer un homenatge a una discoteca emblemàtica de la població que
portava per nom ‘La Granja Disco’.
Va ser un lloc de referència per a
joves durant quasi tres dècades, en
concret en els anys 60, 70 i 80, fins
que va tancar les seues portes. Molts
prestigiosos dj’s van poder ‘punxar’
la seua música en La Granja i Ràdio
Bocairent va aconseguir reunir a sis
d’ells.
També van participar altres tres dj’s,
per a un total de nou, representant a
la música dels 90 fins a l’actualitat,
així com en concret a la música ‘hardcore’, ja que en Ràdio Bocairent té un
programa que porta 15 anys en antena
i que està dedicat en especial a aquest
estil.
Els noms dels dj’s veterans participants van ser Enrique Cuerda, Merino,
Ximo Perigüell, Josep Rodríguez, Ángel Bernat i Manolo Rei, a qui es van
sumar els actuals Xeta, Pado i Espí.
Com a curiositat, cal dir que els ve-

terans dj’s van haver d’anar a la ràdio
prèviament per a ‘reciclar-se’, ja que
la forma de posar música, ara, és molt
diferent de la de la seua època.
José Ricardo Agulló, director de Ràdio Bocairent, explicava que “no ens
imaginàvem que la resposta anava a ser
tan gran. Vam tindre la idea de fer una
festa de la música i a poc a poc va anar
derivant cap a un homenatge al temps
a ‘La Granja Disco’ i la veritat és que va
ser tot un èxit, un fet que ni nosaltres

mateixa ens esperàvem”. Els dj’s més
veterans es van mostrar superagraïts
per haver-los donat aquesta oportunitat de retrobar-se entre ells i a més
amb els que van ser assistents a les
seues sessions, en alguns casos fa
prop de 50 anys”.
La festa es va iniciar a les sis de la
vesprada i va acabar cap a la una de
la matinada i es va poder seguir en
directe en el 107.8 de la FM o per
www.radiobocairent.com

variat que ens anava transportant als
països que representaven.
Obres com el Danzón Nº 2, Huapango, La Conga del Fuego, Copacabana, El
Ciclo de los Rios i Libertango, van poder
escoltar-se i es van encarregar de posar
ritme a una nit que molts recordaran.
Per un altre lloc, la Banda Jove de
l’AUM, amb el seu director Toni Úbeda Soler, prepara dos concerts, entre
els quals destaca el pròxim, previst
per al diumenge 18 a les 11.30 del
matí en el Teatre Avenida, amb assistència lliure.
Neus Molero
Beneito, clarinetista
i músic de l’AUMB,
va realitzar el recital
de fi de carrera
a l’especialitat
de clarinet al
Conservatori
Superior de Música
Joaquin Rodrigo de
València.
La jove clarinetista
continuarà els seus
estudis de música
cursant un màster a
Amsterdam.

