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Tornen els Reis Mags amb la
bústia reial el 4 de desembre

Reconeixement a Creu
Roja i J. Villarrubia

Eixe dia, a més, es presentarà a la plaça de l’Ajuntament la decoració nadalenca i serà l’encesa oficial de l’enllumenament del Nadal.

Durant la celebració de la tretzena edició de la
gala dels premis 9 d’Octubre.

Nit històrica del
CE Bocairent,
que es classifica
per a la quarta
eliminatòria
de La Nostra
Copa
Pàgina 16

Tindrem
Moros i Cristians
Bocairent tindrà Moros i Cristians en 2022 després de l’aturada obligada per la pandèmia de l’any passat. Així es va acordar en l’assemblea de la Junta de Festes el dissabte
passat. Serà en gener, en una reunió amb un escenari més real a l’actual, quan es prenga la decisió dels itineraris i horaris que acompanyaran a les celebracions. Pàgina 3

Dos anys després
van tornar els
Cabolos als
carrers del poble
Pàgina 2

Inaugurat un
carrer dedicat
als donants de
sang
Pàgina 2
Creaciones
Euromoda, premi
Pyme 2021
com a empresa
exportadora
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
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Sisme d’1,5
graus el
diumenge
passat

Un carrer dedicat
als donants de sang
D

es del passat 5 d’octubre Bocairent ha incorporat una nova denominació al seu llistat
de carrers: el carrer Donants de Sang,
situat entre els carrers Santa Àgueda i
Martí Calabuig. Amb aquesta iniciativa s’ha volgut reconèixer la important
labor que desenvolupa l’Associació de
Donants de Sang de Bocairent des de fa
trenta-cinc anys amb totes les accions
que porten endavant i que tan bona
resposta han tingut en aquest temps a
nivell local. Es va completar així el procés per a l’assignació d’un nom que va
proposar l’associació local vinculada
a la donació i va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics en el
Ple de l’Ajuntament de principis de febrer passat. L’acte va comptar amb la
presència de Cristina Arbona i Roberto
Roig, directora i cap de servei d’hemodonació del Centre de Transfusió de

la Comunitat Valenciana; Rafael Vañó,
president de l’Associació de Donants
de Sang de Bocairent, i Xavi Molina,
alcalde de la localitat. Tots quatre van
coincidir en la importància de donar
visibilitat pública a un col·lectiu essencial per a la societat. La descoberta de la
placa del nou carrer es va acompanyar
del lliurament de medalles i diplomes
a les persones amb més de cinquanta
donacions. A ells i a la resta de donants,
la Dra. Arbona els va agrair la seua generositat, al temps que va posar en valor
la bona resposta de totes les convocatòries que trimestralment tenen lloc a
Bocairent. A més, va destacar que la nova denominació contribuiria a recordar
permanentment la rellevància d’aquest
gest altruista. Per la seua part, l’alcalde
va manifestar que es tractava d’un acte
de gratitud per a donants, associació
local que agrupa aquest col·lectiu i

professionals del Centre de Transfusió.
“La suma d’aquests tres agents fa que
el nostre poble forme part d’una xarxa
de generositat que salva vides i així s’ha
manifestat, fins i tot, en circumstàncies
tan difícils com la dels últims temps”,
afig Molina.
L’Associació de Donants de Sang de
Bocairent va ser creada en 1986 i, en
l’actualitat, compta amb prop de 300
socis. Durant tots aquests anys ha desenvolupat una tasca de suport imprescindible perquè els professionals del
Centre de Transfusions de la Generalitat
puguen realitzar el seu treball en cada
una de les quatre donacions que anualment tenen lloc a Bocairent.
Aquesta ubicació del carrer Donants
de Sang s’ha volgut vincular als dos
punts on s’han celebrat les donacions
en els últims anys com són el Centre de
Salut i la Llar de Jubilats.

Comença a funcionar
l’escola d’associacions
per a formar a les entitats
L’Ajuntament ha posat en marxa una
escola d’associacions amb la finalitat
de formar els col·lectius del municipi en aspectes essencials per al seu
funcionament. En concret, es pretenen oferir recursos sobre qüestions
legals, econòmiques i administratives
que afecten el món associatiu.
La primera sessió va tindre lloc el
passat 16 d’octubre i va estar dedicada al marc normatiu, els tràmits i
la documentació que es vincula a la
gestió ordinària d’un col·lectiu.
A la jornada van assistir representants de quinze agrupacions locals
pertanyents a sis àmbits diferents: veïnal, cultural, fester, esportiu, social i
mediambiental.
Per a l’alcalde, Xavi Molina, “la bona acollida de la proposta és una demostració de com de necessària era”.
El primer edil explica que “sovint
els responsables de les associacions
només perceben de les administra-

Durant la matinada del diumenge 14 es va deixar sentir al
poble un moviment sísmic d’1,5
graus de magnitud en l’escala
de Richter, segons van informar
fonts de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN). El sisme es va produir a les 00.48 hores, a l’est de
la localitat, a cinc quilòmetres de
profunditat. L’epicentre es va localitzar a la serra de Mariola i en
una zona limítrofa amb la província d’Alacant. Es va tractar del
tercer moviment sísmic en l’última setmana en pocs quilòmetres. El dimarts 9 es va registrar
un sisme d’1,8 graus a Moixent i,
el divendres 12, un altre de 2,7
graus a Canals.

Alicia Blasco
deixa de ser
regidora de
Compromís
Alicia Blasco ha deixat de ser
regidora de l’Ajuntament de
Bocairent. Qui era fins ara la
representant de Compromís al
consistori ha renunciat al càrrec
per motius personals. Blasco,
que és membre del Consell Nacional de Més-Compromís, ha
estat regidora durant els últims
sis anys. El seu substitut és Javi
Vañó Beneyto.

Subvenció per
al CEIP Lluís
Vives

cions les dificultats i les exigències
burocràtiques i no l’ajuda i l’acompanyament que necessiten per a donar
resposta al que les mateixes administracions els exigim”.
Per això, Molina posa en valor les iniciatives promogudes per l’Ajuntament
en aquesta matèria: “des de 2020, fem
una reunió a començament d’any per a

explicar tot el procés vinculat a la tramitació de les subvencions municipals
per a entitats locals i, ara, hem impulsat aquest programa formatiu”.
“L’objectiu fonamental és dotar les
associacions dels recursos suficients
per a enfortir-les i, per extensió, enfortir el teixit cívic del poble”, conclou
Molina.

El CEIP Lluís Vives és un dels
40 centres educatius de les comarques de la Vall d’Albaida, la
Costera i la Canal de Navarrés
que rebran una ajuda de la Conselleria d’Educació per a desenvolupar projectes d’investigació
e innovació educativa en les seues instal·lacions.
La quantia total que es repartiran els col·legis i instituts
d’aquestes quatre comarques se
situa en 83.214 euros.
Les ajudes van des dels 1.684
fins als 2.627 euros. El CEIP
Lluís Vives rebrà la subvenció pel
seu projecte “Mil maneres per
aprendre”.
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Festa avant
per a 2022
B

ocairent tindrà Moros i Cristians
el 2022 després de l’aturada obligada per la pandèmia de l’any
passat. La decisió es va prendre el passat
dissabte 13 en la tradicional assemblea
de “Festa avant”, que en aquesta ocasió
no va tindre les connotacions històriques
de novembre de 2021, quan es va prendre la determinació de suspendre les festes. L’assemblea general de l’Associació
de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai
es va pronunciar a favor de dur a terme
les festes patronals el febrer pròxim. Un
anunci que invita tant a la celebració com
a la prudència i a la responsabilitat, tal
com es va deixar molt clar en l’assemblea
del passat cap de setmana.
El mateix alcalde, Xavi Molina, present
en l’assemblea, va recordar que “seran
unes festes adaptades, prudents i diferents en alguns aspectes de les habituals,
però la responsabilitat i l’esforç col·lectiu
ens permetrà tornar a viure al carrer els
dies grans per a Bocairent”.
Per la seua part, Ximo Carbonell, president de la Junta de Festes, va deixar clar

que “anem a treballar entre tots perquè
siguen unes festes el més normal possible. Confiem que tot vaja bé i que així
puguem gaudir d’uns dies en harmonia i
de celebracions tots junts”.

president de la Junta de Festes.
D’igual manera, en l’assemblea es va
instar les filaes que facen les adaptacions
pertinents perquè els masets complisquen les mesures d’aforament que obliguen els temps actuals.

Creat el Xec de
Benvinguda per
a les famílies
amb nous
membres

NOVA ASSEMBLEA AL GENER

Atés que el virus es troba encara entre
nosaltres i davant d’un empitjorament de
la situació, la Junta de Festes va deixar
per a una pròxima reunió, molt possiblement en la segona quinzena de gener i
amb un escenari el més aproximat possible a les festes, prendre la decisió respecte a itineraris i horaris.
Si la situació continua normalitzada,
“les festes seguirien uns paràmetres
molt semblants als tradicionals”, segons
paraules de Ximo Carbonell, però en el
cas que torne a pujar la incidència amb
motiu del Nadal, “buscaríem un pla B
amb uns itineraris alternatius que ens
portarien a carrers més espaiosos, molt
possiblement a les zones més noves de
la població per a garantir les distàncies
de seguretat entre festers i públic”, afig el

TRET D’EIXIDA FESTER

Si tot transcorre amb normalitat d’ací
a gener, el primer acte de les festes de
Moros i Cristians de 2022 seria el dissabte dia 8 de gener amb la presentació del
cartell, el programa de festes i la posada
en escena del sainet. Un dia després, el
diumenge 9, tindria lloc la Publicació.
Seria el tret d’eixida a setmanes carregades d’actes festers. El dissabte 15
es deixaria per a la celebració del concert de música festera i el diumenge 16,
l’Acapte. Entraríem de cap en la setmana més esperada per tots amb la Nit de
Caixes el divendres 4 de febrer, el 5 tindria lloc l’Entrada de Moros i Cristians,
el 6 Sant Blai, el 7 Moros i Cristians, el 8
Sant Crist i el 9 es baixaria el teló de les
festes 2022 amb l’Eixabegó.

Des de finals de setembre està
en funcionament el nou xec dirigit
a les famílies que augmenten els
seus membres impulsat per l’Agrupació de Comerciants i Serveis de
Bocairent (ACiS) i la Regidoria
de Dinamització Comercial de
l’Ajuntament. Una iniciativa amb
un objectiu doble: per un costat,
ajudar les persones que contribueixen a incrementar la població
del municipi i, per l’altre costat,
fomentar l’economia local, ja que
la iniciativa reverteix en el comerç
del poble.
NASCUTS DES DE L’1 DE GENER

Acabades les obres de la cova de la Sarsa
La recuperació i millora d’una de les joies patrimonials de
Bocairent és ja una realitat després de completar la primera
de les fases d’actuació en la cova de la Sarsa. La intervenció
ha consistit a restituir l’aspecte de deteriorament que presentava l’entrada a la cova pel pas del temps. A més de millora
l’accés i donar-li un aspecte més cuidat, s’ha actuat en el

tancament perimetral. Aquesta primera fase ha tingut una
assignació pressupostària d’uns 35.000 euros, dels quals
28.000 ha corregut a càrrec de la Generalitat i 7.000 han eixit
de les arques municipals. Com a curiositat cal assenyalar que
no es van utilitzar helicòpters per a traslladar els materials i
es va recórrer a tres ases.

Porta la denominació de Xec de
Benvinguda i per a aquest 2021
tindrà una dotació de 200 euros
per cada naixement, adopció o
acolliment que s’haja produït des
del passat 1 de gener.
Aquesta quantia haurà de justificar-se amb compres fetes als
establiments que formen part
de l’Agrupació de Comerciants i
Serveis de Bocairent (ACiS), que
actualment està integrada per 34

negocis que ofereixen una àmplia
oferta per a la clientela.
Per a Vicente Vañó Alcázar, president d’ACiS, “el Xec de Benvinguda representa una mostra més
de la voluntat de l’associació de
seguir posant en marxa iniciatives en benefici de totes i de tots,
perquè ací guanyem totes i tots:
famílies, establiments i el poble
en general”. Vañó, doncs, destaca
l’encert de la proposta i agraeix la
implicació de l’Ajuntament i dels
membres d’ACiS.
Per la seua banda, Begoña Perigüell, regidora de Dinamització
Comercial, també valora positivament que es tracte d’una acció
treballada al si de la Taula Local
del Comerç, que es va constituir
l’abril passat: “impulsar iniciatives
conjuntes amb el sector és importantíssim i el Xec de Benvinguda
n’és una mostra”.
En aquest sentit, l’edil indica que
“ACiS i l’Ajuntament tenim ben
clar que hem de seguir sumant per
a seguir fent poble, que és l’objectiu fonamental que compartim”.
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Serveis Socials passa de cinc a huit
professionals i incorpora nous perfils

S

erveis Socials Municipals compta
amb un nou equip des de principis d’octubre passat, el qual s’ha
vist incrementat amb la incorporació
de tres professionals més. D’aquesta
manera l’equip de Servis Socials passa
a estar format per un total de huit treballadores municipals. A més, s’han
afegit nous perfils per tal de completar
una atenció interdisciplinar. A les dues
treballadores socials, les dues tècniques del Servei d’Ajuda a Domicili i la
psicòloga de l’Equip d’Intervenció d’Infància i Adolescència, se sumen ara una
administrativa, una educadora social i
una assessora jurídica. L’Ajuntament
portava treballant en aquest projecte

des de l’inici de la legislatura, quan es
va establir el reforç de l’àrea de Serveis
Socials com una prioritat.
Així, per exemple, ho va traslladar l’alcalde i la regidora delegada a la diputada provincial d’Inclusió Social, Empar
Folgado, en una reunió celebrada el
desembre de 2019.
Fruit del full de ruta traçat en aquesta
trobada i de la interlocució permanent
tant amb la Diputació com amb la Generalitat, el consistori ha aconseguit configurar el nou equip, emmarcat en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
Carmen López, regidora d’aquesta
àrea, destaca que “és una fita importantíssima”: “En els últims anys, ha-

víem destinat recursos municipals per
a incorporar una persona més al Servei
d’Atenció a Domicili i ampliar la jornada de la professional de l’Equip d’Intervenció d’Infància i Adolescència, però
ara fem un salt substancial, ja que hem
aconseguit el finançament per a tindre
tres professionals més”.
Igualment, la responsable municipal
de Serveis Socials explica que la incorporació permetrà també redistribuir les
tasques i especialitzar més l’atenció.
“Tenim un únic objectiu: poder atendre
més i millor les persones que necessiten
ajuda i estem convençuts que l’ampliació i especialització de l’equip contribuirà a aquesta finalitat”, afig López.

La SM La Vila presenta el
CD del seu 25é aniversari
Un dels projectes més esperats del 25é aniversari de la
Societat Musical Vila de Bocairent ja té data de presentació:
serà el 10 de desembre quan veja la llum el CD gravat per
la banda els passats dies 1 i 2 d’octubre al Teatre Avenida.
Es tracta d’un CD, enregistrat per AudioArt, que conté
16 obres escrites per autors i autores de Bocairent, amb
una única excepció, perquè eixa va ser la primera condició
quan es va plantejar el CD: fer un disc amb música escrita
per autors del poble. La segon condició va ser triar peces
que no s’hagueren enregistrat prèviament.
Dirigida pel seu director, Miguel Ángel Sarrió Nadal, la SM
Vila de Bocairent va dipositar moltes esperances i esforços

en un projecte que vol ser un homenatge a la música de
banda de Bocairent i que el dia 10 es donarà a conéixer a
tot el poble, a la Sala Joan de Joanes, en una presentació a
la qual s’espera la presència de representants institucionals,
els mateixos autors, familiars dels autors difunts, així com
una àmplia representació del món fester i cultural de Bocairent. En acabar l’acte de presentació ja es podrà adquirir
el CD per 10 euros. A més, la presentació del CD tindrà
lloc justament la vespra del concert de Santa Cecília, que
enguany tindrà lloc el dia 11; uns actes, els de la festivitat de
la patrona, que la societat musical està acabant de perfilar
en l’any del seu 25é aniversari.

Destinats
més de
800.000 €
a la millora
de la CV-81

L

a carretera que travessa Bocairent amb destinació a Ontinyent o Banyeres s’ha sotmés
a una important inversió per part de
la Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat, que
ha destinat més de 800.000 euros,
concretament 888.562, a millorar la
seguretat viària d’aquesta important
vial per a la població.
L’actuació, entre els punts quilomètrics 11+750 i 21+150 de la
CV-81 amb la CV-164 al seu pas pel
terme municipal de Bocairent, ha
tingut una duració un mes i ha consistit en obres de reforç de ferm i de
renovació superficial del paviment
de la carretera.
“Aquest projecte, englobat en el

El vial registra una
circulació pròxima
als 4.000 vehicles
diaris, dels quals un
alt percentatge són
pesants
conjunt d’iniciatives de conservació de
la Xarxa Bàsica de Carreteres de la Generalitat Valenciana, conjuga actuacions
de millora de la seguretat viària amb
la protecció del medi ambient i un ús
racional del territori”, ha assenyalat el
conseller de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

EGEVASA destinarà
un euro a AFAB
per cada usuari
que canvie la seua
factura a digital
L’Empresa General Valenciana de
l’Aigua SA, EGEVASA, fundada en
1988 per la Diputació Provincial de
València; l’Associació de Familiars i
Amics de persones amb Alzheimer i
altres demències degeneratives de
Bocairent, AFAB, i l’Ajuntament de
Bocairent han signat un conveni de
col·laboració entre les tres entitats.
La signatura va córrer a càrrec,
per part d’EGEVASA, de la seua directora gerent, Gloria Fayos Miñana;
per part d’AFAB, la seua presidenta,
Carmen Doménech, i per part de
l’Ajuntament, el seu alcalde, Xavi

Molina. L’objectiu d’aquest protocol
signat entre les tres entitats és reduir
l’empremta del carboni i a la vegada
col·laborar amb AFAB en la seua tasca
relacionada amb l’atenció de persones
afectades per malalties neurològiques
degeneratives. Així EGEVASA destinarà
un euro a AFAB per cada usuari que
canvie la seua factura en paper per
una factura digital, així, alhora es donarà suport a una bona causa com la
d’AFAB i es reduirà l’ús del paper, fet
que suposarà un considerable descens
de l’impacte mediambiental associat a
la factura en paper.
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Programa
per a
millorar les
oportunitats
laborals de
dones en
atur

“Per al Consell és essencial que els
veïns i veïnes de tota la Comunitat puguen realitzar els seus desplaçaments
quotidians, tant en la seua jornada laboral com en el seu temps lliure, a través
d’una xarxa viària que siga funcional i
que garantisca la seua seguretat”, ha
afirmat Espanya.
L’actuació executada s’ha desenvolupat en dues fases: en la primera es va
executar el sanejament en les zones
amb més deteriorament per a eliminar
les roderes i, en la segona, s’ha estés
una capa de rodadura amb microaglomerat en tota la secció.
Els treballs, la finalitat dels quals
ha sigut recuperar les característiques superficials de textura i resistència al lliscament, s’han completat
amb la renovació de la senyalització
horitzontal i els elements d’abalisament afectats.
En resum, els objectius de l’actuació

són els següents: detindre la degradació dels paviments, incrementar
la seua capacitat portant i, al mateix
temps, augmentar la textura de la
capa de rodadura, de gran importància per a la seguretat de la circulació dels vehicles.
La carretera CV-81, que discorre
entre les poblacions d’Ontinyent
i Villena, vertebra la comarca de
la Vall d’Albaida i registra una intensitat de circulació pròxima als
4.000 vehicles diaris, dels quals
un elevat percentatge -l’11%-, són
pesants. L’elevat trànsit pesant
d’aquest tram, a causa en part a la
presència de polígons industrials,
ha provocat en el tram objecte de
l’actuació l’aparició de roderes en
tots dos marges de la via. A més,
l’existència de diverses rotondes ha
provocat degradació per esforços
tangencials.

La Regidoria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives ha posat en marxa la primera edició del programa formatiu
en matèria d’orientació laboral per a
dones sense treball del municipi. La
iniciativa té com a finalitat bàsica millorar l’ocupabilitat de les veïnes que
hi participen, que majoritàriament són
aturades de llarga durada.
Begoña Perigüell, la regidora de
l’àrea, explica que la proposta naix
d’una necessitat evident: “Si agafem,
per exemple, les dades del passat mes
de setembre, comprovem que de les
254 persones en atur a Bocairent 82
eren homes i 172, dones; és a dir, el
67,72% de l’atur local és femení. Per
tant, calia actuar”.
En aquest sentit, la iniciativa es desenvoluparà durant els mesos de novembre, desembre i gener, i disposarà
de dues sessions setmanals de quatre
hores. La primera va tindre lloc el
dilluns 9 i va servir de presentació a
càrrec del tècnic municipal d’Igualtat,
Toni Gisbert. A més d’ell, Coto Talens
i Inma Guillem seran les encarregades
d’impartir els continguts.
La regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives assenyala que “el disseny de
la proposta és eminentment pràctic;
per això, volíem que les sessions formatives s’acompanyaren de plans d’intervenció personalitzada i d’itineraris
guiats”. D’aquesta manera, les participants hauran d’aplicar els recursos i
les formadores avaluaran la posada en
pràctica dels aspectes tractats.

Destinats 40.000 € a
ajudes per a l’activitat
econòmica
La Regidoria d’Empresa, Ocupació i Emprenedoria del consistori va
obrir el passat 29 d’octubre el termini de sol·licitud per als programes
de suport a l’activitat econòmica Enlaira Bocairent i Bocairent Emprén.
En els dos casos, cal presentar tota
la documentació en el registre general de l’Ajuntament fins a aquest
divendres 19 de novembre.
Les ajudes Enlaira Bocairent es
convoquen per segon any consecutiu
i es dirigeixen a empreses i persones
autònomes que estiguen establides
al municipi.
El programa està dotat de 30.000
euros i preveu tres línies de subvenció: millora de les instal·lacions i
dels serveis, millora de la innovació
i de la competitivitat, i suport al fun-

L’Ajuntament convoca
la segona edició de les
subvencions Enlaira
Bocairent i crea el
programa Bocairent
Emprén
cionament general en cas que s’acredite una reducció d’ingressos.
NOU PROGRAMA

Al seu torn, la creació del programa
Bocairent Emprén pretén estimular
noves activitats econòmiques, de manera que es destina a donar suport als
negocis posats en marxa recentment.
En aquest cas, la consignació pressu-

postària és de 10.000 euros i cal tenir present que la quantia individual
de l’ajuda s’incrementa si la persona
beneficiària té menys de 35 anys o
més de 55 anys, o bé si l’activitat està situada al Barri Medieval.
L’alcalde de la localitat posa en
valor aquestes iniciatives de promoció econòmica, que suposaran
una injecció de 40.000 euros en el
teixit productiu del poble: “la suma
dels programes Enlaira Bocairent
i Bocairent Emprén permet donar
suport tant a les empreses i persones autònomes en actiu com a les
que comencen”. A més, Xavi Molina
destaca que “totes dues ajudes tenen
vocació de continuïtat” i expressa el
compromís de l’equip de govern de
convocar-les anualment.
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Xarrada i tast
de l’Associació
Gastronòmica
de productes
locals
L’Associació Gastronòmica i Cultural
de Bocairent es va presentar el 13 de
desembre de 2019 però la irrupció de
la pandèmia de la Covid-19 pocs mesos
després va obligar que les seues activitats es paralitzaren.
Ha sigut ara, amb aquest període de
‘nova normalitat’, quan s’han pogut
reprendre. I ho ha fet amb una xarrada-tast de productes de la gastronomia
local, que va tindre lloc el passat divendres 15 d’octubre a la sala Joan de
Joanes.
Aquesta activitat va estar basada en
dos productes en concret: els formatges i els patés; tots dos d’un origen comú com és territori valencià.
50 PERSONES PRESENTS

A la xarrada-tast van acudir unes 50
persones i va estar a càrrec de Javier
Cerdà Silvestre, bocairentí bon co-

neixedor d’aquests productes propis.
El president de l’Associació Gastronòmica i Cultural de Bocairent, Ximo
Tormo, explica que “hem gaudit molt
d’aquesta xarrada i alhora tast de formatges i patés valencians de la mà de
Javi Cerdà i, amb aquest mig centenar
d’assistents, hem de valorar de forma
molt positiva l’acollida de públic en
aquest primer acte després de la presentació de l’entitat en 2019 i després
de tants mesos marcats per la pandèmia”.
Per un altre costat, “aquesta bona
resposta”, explica Tormo, “dona forces
a l’associació per a programar una nova activitat vinculada en aquesta ocasió
al ja pròxim Nadal”. Per acabar, fa una
crida a tota aquella persona interessada en adherir-se a l’entitat afirmant
que té les portes obertes per a incorporar-se.
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a celebració del Dia del Poble
Valencià va estar acompanyada
d’una àmplia programació d’activitats que de nou va tindre com a acte
central l’entrega dels premis 9 d’Octubre, en la seua tretzena edició.
La gala de lliurament va tindre lloc
el divendres 8 al teatre Avenida amb
Rubén Molina com a presentador i la
col·laboració del Grup de Danses Cardaors en la part musical. Enguany Josep
Villarrubia, en l’apartat individual, i la
Creu Roja de Banyeres, en el col·lectiu,
van ser els guanyadors.
En el cas de Josep Villarrubia s’ha
volgut reconéixer l’àmplia trajectòria
d’una persona molt coneguda i volguda en la població per les seus múltiples vessants: des de la política –va ser
regidor en tres períodes diferents– i
la festera –com a fester de la Filà Estudiants–, fins a la cultural –president
del Centre d’Estudis Locals, ha col·laborat amb el Centre Excursionista, Grup
de Danses Cardaors, Festes de Sant
Agustí, L’Aljub i l’Associació Unió Musical–, a més de ser durant quatre anys
Jutge de Pau.
Quant al premi col·lectiu, la candidatura de la Creu Roja de Banyeres va
resultar l’elegida per la seua important
labor, especialment en l’últim any i mig,
fent tasques de repartiment d’aliments,
de suport escolar, de trasllat de persones, d’atenció d’immigrants, el préstec
de llits i cadires de rodes a persones
amb mobilitat reduïda, entre altres ser-

Els premis 9 d’Octubre
reconeixen Josep
Villarrubia i la Creu Roja

veis essencials en temps de pandèmia.
Més enllà de la gala de lliurament del
premi 9 d’Octubre, es van programar
un total de setze propostes que van tindre lloc de l’1 a l’11 d’octubre.

La programació va incloure exposicions, música, cinema, activitats lúdiques i l’esmentat acte institucional de la
gala al teatre Avenida.
El primer acte va ser el lliurament

dels premis de la VI Marató de Fotografia Jove el divendres 1. Al dia següent,
Bocairent va ser la població triada per
acollir el Dia del Cant d’Estil Valencià
als carrers del Barri Medieval. El diu-

menge 3 va actuar la banda jove de la
Societat Musical Vila de Bocairent i, a
més, van haver-hi jocs tradicionals.
El dimarts 5 d’octubre es van homenatjar les persones donats de sang amb
la inauguració del carrera Donants de
Sang. Dos dies després va tindre lloc la
projecció de la pel·lícula “La mort de
Guillem”, que narra l’assassinat del jove
valencià Guillem Agulló.
Després de les gales de lliurament
dels premis 9 d’Octubre dels dies 8 i
9, el mateix Dia del Poble Valencià va
haver-hi una cercavila i un concert de
l’Aljub.
El diumenge 10 de nou la música en
directe va ser la protagonista amb el
concert de Musicants, la formació impulsada per Manolo Miralles, excomponent d’Al Tall. La programació es va
completar amb l’exposició “Mariola,
eix de cultura” i la plantà de la falla
promoguda pel Gremi d’Artistes Fallers.

Cinc alumnes
reben els
premis
acadèmics
La segona de les gales amb motiu del 9 d’Octubre va tindre com a
protagonista l’alumnat local amb
les distincions acadèmiques als
millors expedients de primària,
secundària i batxillerat del curs
2020-2021. La professora local
Eva García va ser l’encarregada
de presentar l’acte mentre que

la part musical va estar a càrrec
de la jove clarinetista M. Amparo
Molina Molina i en el piano estava
Adolfo García Baraza. En aquest
curs, els premis extraordinaris al
rendiment acadèmic de primària
van recaure en les alumnes Paula
Beneyto Belda, Zuzana Carbonell
Urbisova i Alejandra Hernández

Cantó. Pel que respecta a secundària, el
reconeixement va ser per a Simón Doménech Carpena, mentre que en la modalitat de batxillerat la distinció va recaure en

Teresa López Sanjuan.
La regidora d’Educació, Vanesa Doménech, i l’alcalde, Xavi Molina, van ser els
encarregats d’entregar els diplomes acre-

El cant d’estil
fa parada al
Barri Medieval
Bocairent va acolliruna activitat
singular i poc coneguda per al gran
públic com són els cants d’estil.
Amb motiu del Dia del Cant
Valencià d’Estil impulsat per la
Generalitat la nostra població va
ser seu d’un d’aquests esdeveniments.
Així, el passat 2 d’octubre es van
reunir a la localitat “cantadores” i
“cantadors” de diferents municipis
valencians, acompanyats pel Grup

de Dolçainers i Tabaleters l’Aljub
de Bocairent.
L’itinerari va començar a la plaça
de l’Ajuntament i va tindre com a
protagonista el Barri Medieval,
amb parades a la placeta del Lleó
Ibèric, el Tou de Sant Pere, el parc
de la Cantereria i la placeta de Sant
Vicent.
En aquest últim espai va tindre
lloc l’actuació final i el parlament
del representant de la Generalitat.

ditatius. Tots dos van fer extensiu el seu
reconeixement a les famílies i als equips
educatius del CEIP Lluís Vives i de l’IES
Bocairent.

La Filmoteca
projecta
material
històric local
La contribució de la Filmoteca Valenciana a la Capitalitat Cultural de Bocairent va ser la projecció de material del
seu arxiu amb acompanyament de música en directe.
Així, entre els documents audiovisuals,
es van poder vore gravacions de la localitat, com ara imatges de les festes de
Moros i Cristians.
Igualment, també es van projectar reculls d’imatges d’altres localitats pròximes com Banyeres de Mariola, Agres o
Alcoi, així com de la ciutat de València.
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En la fila de dalt apareixen, d’esquerra a dreta: Xavi Silvestre, Be
En la fila del mig, d’esquerra a dreta: Héctor (secretari), Vañó (delegat), Vilches (vocal), Miguel (vocal), David Molina
En la fila de baix, d’esquerra a dreta: Tonet, Jaume, Jose

ernat, Hilario, Pablo Pérez, Fernando, Joan, Xapa, José, Javi Cabanes.
a (capità), Sara (fisio), Isidro Bordería (entrenador), Ramón Francés (president), Beji (segon entrenador) i Jorge (vocal).
ep, Mauro, Machete, Quique, Romero, Luis Asencio, Auñón.

C.E. BOCAIRENT
TEMPORADA 2021/2022
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Nombrosos actes
amb motiu del Dia
Internacional per
l’eliminació de la
violència de gènere
A

mb motiu de la celebració el 25 de novembre
del Dia Internacional per l’eliminació de la
violència de gènere, Bocairent té previst realitzar un bon grapat d’activitats coordinades per la
regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament bocairentí. De nou s’ha comptat per a desenvolupar aquestes activitats amb els centres educatius
locals i amb entitats que defenen la igualtat i que estan especialment implicades en la lluita contra de la
violència de gènere.
La primera d’elles tindrà lloc des del dia 23 i arribarà fins al 28 de novembre, amb la il·luminació de
morat de l’emblemàtica imatge de l’Home de la Manta i, durant els mateixos dies, una decoració especial
en la façana de l’Ajuntament.
El mateix dia 23 tindrà lloc una passejada saludable
contra la violència de gènere que arrancarà des del
parc de la Derrota a les 16 hores amb places limitades però amb inscripció gratuïta cridant al telèfon

962 350 014 o enviant un correu a la següent direcció: info@bocairent.es.
Dimecres 24 serà el torn d’un contacontes a càrrec
de la companyia de teatre Rebombori Cultural baix el
títol ‘Prou! Stop violència de gènere’ proposta dirigida especialment a xiquets i xiquetes d’entre 5 a 12
anys. Tindrà lloc en la sala Joan de Joanes a las 18:30
hores i amb aforament limitat. Arribarem al dia central, el 25 de novembre, on hi haurà concentracions
de repulsa contra la violència masclista a l’IES Bocairent, al CEIP Lluís Vives, al Centre de Salut i a la Plaça
de l’Ajuntament a les 12 hores.
Aquest mateix dia però de vesprada, a partir de les
19 hores, tindrà lloc una xarrada per part de Sara
Castelló, agent d’Igualtat de FEM-ACCIÓ també en la
sala Joan de Joanes i també amb aforament limitat
per motius sanitaris. La cloenda serà a càrrec de l’associació Més que Dones, amb un contaconter per a
adults el divendres 26 a la sala Joan de Joanes.

Fins al 9 de gener es pot
visitar l’exposició d’art
contemporani “Veus pròpies”
El dimecres 10 es va inaugurar “Veus pròpies”,
l’última exposició del cicle d’art contemporani organitzat pel Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana amb la presència del director del Consorci, José Luis Pérez Pont.
Des del passat mes de juny, el Museu Municipal Antonio Ferri ha estat seu de tres exposicions
consecutives en què s’ha pogut veure una part de
la col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat.
Aquesta tercera mostra s’hi podrà visitar fins al
pròxim 9 de gener i tancarà la programació que
s’ha desenvolupat amb motiu de la Capitalitat Cultural de Bocairent.
“Veus pròpies” mostra obres de Mar Arza, Marta

Negre i Mery Sales, i “té la paraula com a fil conductor”, segons expliquen des del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. “Les paraules ens
fan entendre la realitat, però a més les paraules
que usem donen compte de com som”, afigen.
Per a l’alcalde Xavi Molina, “el cicle d’art contemporani ha estat ben positiu per a Bocairent,
perquè ha ampliat els nostres horitzons artístics i
perquè ha dotat el Museu Municipal Antonio Ferri
de l’al·licient de les exposicions temporals”.
A més, Molina ha volgut agrair el treball del Consorci, amb qui ha anunciat que l’Ajuntament continuarà impulsant iniciatives conjuntes més enllà de
la Capitalitat Cultural.

“Viu la biblio!”
incorpora un
intercanvi solidari per
llibres
La programació amb què l’agència municipal de lectura festeja el Dia Internacional de
les Biblioteques s’ha celebrat enguany per sisé
any consecutiu. Així, entre el 25 i el 30 d’octubre, un conjunt de propostes van servir per
a posar en valor aquests espais claus per a les
experiències lectores de la població.
La primera de les activitats va tindre lloc el
25 d’octubre i va ser l’intercanvi solidari de
productes de primera necessitat per llibres,
una proposta organitzada amb la Creu Roja
Banyeres de Mariola.
Aquest mateix dia, a més, es va obrir el període de votació per a triar les propostes del
concurs d’eslògans per al foment de la lectura
i del concurs microrelats “Bibliocontes”.
El 26 d’octubre va ser el torn del contacontes d’Ana Canet, dirigit a xiquetes i xiquets de
5 a 11 anys. El públic infantil i familiar també
va ser el destinatari de les iniciatives del dia
28 d’octubre, amb l’activitat de narració La

bruixa i el gat, a càrrec d’Ester Jordà Solbes
i Virginia Segura Gil; la sessió de Miquel Puig
Des del forat del pany, contes per a espantar
la por i la cercavila amenitzada per L’Aljub
amb el títol Per Tots Sants, monstres valencians. Aquestes tres propostes formaven part
del projecte “Lletres de por”, dissenyat pel
Consell Municipal del Llibre i la Lectura.
La proposta per al 27 d’octubre va ser la
tertúlia literària entre lectores i lectors de
Matèria de Bretanya, la novel·la de Carmelina
Sánchez Cutillas.
I, per a concloure la programació, el dissabte 30 d’octubre es va fer un reconeixement
a les persones més lectores de la Biblioteca:
en la modalitat d’adults, Amparo Jorge Fernández, Francisco Calatayud Castelló i Lali
Satorres Ortuño, Natalia Porta Lucas i María
Perigüell Ferre, i en la modalitat infantil, Ana
Belda Llinares, Sergi García Porta, Carla Hernández Villanueva i María Domínguez Pérez.

L’optopometrista Javier
Cantó va oferir una xarrada
sobre les cataractes i la
seua importància
El passat 21 d’octubre, l’optometrista bocairentí
Javier Cantó Vañó va oferir a la sala Joan de Joanes una xarrada sobre les cataractes. Inicialment
es va centrar a fer un breu repàs sobre la incidència i la importància d’aquesta patologia.
Cantó va explicar per què és el primer motiu de
ceguesa a nivell mundial. A continuació va aclarir conceptes com els diferents tipus que hi ha i
quines són les possibles solucions, tot això acom-

panyat de material audiovisual d’alt valor científic.
Va ser una xarrada distesa on la gent preguntava
els seus dubtes i Javier Cantó responia en un llenguatge apropiat perquè s’entenguera fàcilment
aquest problema tan típic en la nostra societat.
Finalment va projectar un vídeo en 3D en el
qual es podia apreciar la labor solidària que
exerceix en països subdesenvolupats com el
Txad, a l’Àfrica central.
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Música, exposicions i
dansa per a la recta final
de la Capitalitat Cultural
B
ocairent encara ja l’últim tram
de la Capitalitat Cultural, després que la Generalitat comunicara fa unes setmanes que Alzira i Aielo
de Malferit seran les localitats distingides per a 2022.
D’aquesta manera, la modalitat de
menys de 5.000 habitants continuarà
vinculada a la comarca de la Vall d’Albaida. No obstant això, segons fonts municipals, encara queden mesos intensos
i propostes interessants.
La primera d’aquestes és el Circuit
Sonora: una completa programació
musical que va començar el passat 5 de
novembre i que s’estendrà durant tot
el mes amb els concerts d’Eva Gómez
i Verdcel, Crhistian Penalba, Jamaican

Jazz Lovers, Manolo Valls, Marcel el
Marcià i Dani Miquel.
Per tant, el teatre Avenida serà escenari d’una gira de referències musicals
valencianes de diferents estils.
DOBLE SESSIÓ DE DANSA

La dansa també serà protagonista de
la mà dels espectacles “La mort i la
donzella”, una producció de l’Institut
Valencià de Cultura, i de la gira per a
promocionar joves ballarins professionals Valencia Dancing Forward. El
primer espectacle tindrà lloc el 20 de
novembre i el segon, el 4 de desembre.
Quant a les propostes expositives les
cites principals són per a novembre i
per al gener; totes dues al Museu Muni-

cipal Antonio Ferri.
Així, des del passat dia 10, es pot visitar la tercera i última mostra del cicle d’art contemporani organitzat pel
Consorci de Museus de la Generalitat. I,
en començar l’any 2022, arribarà una
exposició fotogràfica impulsada per
l’IVAM.
Per a l’alcalde, Xavi Molina, “completem, així, una anualitat intensa a pesar
de les circumstàncies”.
El primer edil explica que la dificultat
principal ha estat que “l’escenari tan
canviant ha impedit programar en un
marc temporal ampli i ha obligat a tancar les propostes mes a mes; no obstant
això, la quantitat i la varietat de les iniciatives ha estat molt important”.

El sevillà Abraham Pinto
guanya el 19é Concurs
de pintura Joan de Joanes
El 19é Concurs de pintura Joan de
Joanes ha tingut com a guanyador el
pintor sevillà, en concret de la població d’Utrera, Abraham Pinto Mendoza, per un quadre que representa la
plaça i el seu emblemàtic arc en un
estil molt original i particular.
Aquest primer premi està dotat
amb 1.000 euros i està patrocinat
per l’Ajuntament bocairentí. La temàtica era, precisament, paisatges de la
localitat i dels seus voltants.
Després s’han designat altres cinc
premis especials, patrocinats cadascun d’ells per una empresa, tots ells
amb 350 euros.
Així el patrocinat per Inelbo (Eiffage Energía) ha sigut per a Cristóbal León de Málaga; el finançat per
Helioprint SA ha anat a parar per al
valencià Adrián Momparler; el de
Durplastics SA per Francisco Campos
de Madrid; el de la Fundació Mutua
Levante per al també valencià Sergio
Rocaford i el de Juan Molina SL Seguros per a José Manuel Aznar de Sant

Quintí de Mediona, Barcelona.
També hi ha hagut un accèssit, de
nou patrocinat per l’Ajuntament, amb
300 euros, per a l’autor bocairentí Fede López, i una menció d’honor per a
l’obra de Miguel Soro de Xàtiva, sense
dotació econòmica.
En total han participat 25 artistes vinguts d’Andalusia, País Basc, Catalunya,
Castella la Manxa, Madrid o Comunitat
Valenciana. Fins i tot hi ha hagut un participant italià i altre de Romania.
El jurat, format per les pintores Luisa

Fuster i Lluci Juan i els pintors Joaquín Calatayud, Pep Sanz i Just Garrido, més Juan Sanz, president de Art
92, com a secretari del jurat sense
vot, es va reunir el 31 d’octubre i va
donar a conéixer el seu veredicte el
dia 1 de novembre. Les obres es podran veure en una exposició a la Sala
Joan de Joanes del 27 de novembre
al 12 de desembre i la inauguració
d’aquesta exposició, el dia 27, a les
19 hores, servirà també com a acte de
lliurament dels premis.

Vicent Ramon fa
el cartell de la
Fira de Tots Sants
de Cocentaina
El dissenyador gràfic bocairentí Vicent Ramon Pascual ha sumat un nou
treball al seu prestigiós currículum
amb l’elaboració del cartell de la 675
edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. En aquesta obra ha volgut
donar tot el protagonisme al públic,
a les persones que tornen a visitar la
Fira, gràcies a la millora de les condicions sanitàries de la pandèmia gràcies a la vacunació. Així els elements
centrals de la imatge són dos persones, un xic i una xica, amb les seues
mascaretes obligatòries, que entren
dins del cavall i la roda que són els
símbols d’aquesta Fira. Tots dos te-

nen molt a celebrar com es pot veure
amb el confeti que hi ha també en la
composició, encara que celebracions
amb precaució. Per això aquesta edició s’ha dividit en dos caps de setmana per evitar aglomeracions.
El cartell va ser descobert l’1 d’octubre en un acte que va tindre lloc al
pati d’armes del Palau Comtal de Cocentaina i on l’artista bocairentí va estar acompanyat per l’alcaldessa contestana, Mireia Estepa. També es va
aprofitar per a presentar la persona
encarregada de llegir el privilegi de
la Fira, que en aquesta ocasió va ser
la psicòloga contestana Stella Vicens.

“Mariola, eix de
cultura” exposa el
patrimoni cultural
El passat 15 de setembre es va inaugurar l’exposició de Fundación Mutua de
Levante dedicada a la Capitalitat Cultural
de Bocairent.
Així, la sala Joan de Joanes va acollir
un recorregut pels principals punts
d’interés en matèria d’entorn natural,
recursos i iniciatives culturals, referents
arquitectònics, festes i tradicions, etc.
En definitiva, una visió de conjunt del
patrimoni de Bocairent.

L’exposició estava emmarcada dins
del projecte “Mariola, eix de cultura”,
impulsat conjuntament per Alcoi i Bocairent.
En el cas de la nostra localitat, la iniciativa ha estat coordinada pel Consell
Municipal de Cultura i pel voluntariat de
la Capitalitat Cultural.
A més, totes les imatges utilitzades
provenen de membres tant de l’Associació Fotogràfica Bocairent com d’Art 92.
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Torna el concert de Santa
Cecília i l’arreplegada dels
nous músics per part de
l’Associació Unió Musical
Gisbert guanya
la Marató de
Fotografia Jove
Un any més, i ja en van sis, la Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Bocairent
va convocar la Marató de Fotografia
Jove, una cita que any rere any s’ha
consolidat en el calendari dels adolescents i joves de la població, fins el
punt de tindre una gran participació
i arribar a aquesta sisena edició de
forma consecutiva.
Una edició que ja té guanyadors.
El primer premi, dotat amb 150 euros, va ser per al jove Javier Gisbert
Talboom, per la fotografia titulada
‘Camí al cel’.
El segon premi, dotat en aquest
cas amb 75 euros, va anar a parar
a Tonet Bordera Casanova, per la
imatge titulada ‘Estructures obliqües’, mentre que el jurat va decidir
per unanimitat concedir un premi

accèssit, valorat en 50 euros, per a
Jordi Blasco Ferre per la fotografia
titulada ‘Escala viva’.
El concurs on van participar els
joves fotògrafs va tindre lloc l’11 de
setembre, mentre que el jurat es va
reunir el dia 22 per valorar les obres
presentades i atorgar els premis
previstos, un jurat format per components de l’Associació Fotogràfica
Bocairent, AFB.
Per últim, dins dels actes de la
programació cultural de l’Ajuntament de Bocairent amb motiu del 9
d’Octubre, Dia del Poble Valencià, es
va inaugurar al parc dels Vilars una
exposició on es va poder veure un
recull de les fotografies presentades
a aquesta sisena edició de la Marató
de Fotografia Jove de Bocairent, una
mostra que encara es pot visitar.

El divendres 30 d’octubre, i al pavelló d’esports, va tindre lloc el concert de Santa Cecília de l’Associació
Unió Musical Bocairent després de
dos anys de silenci a causa de la pandèmia.
Un concert molt especial que va
haver de canviar la seua ubicació
original a la Plaça de Bous, per la
mala previsió meteorològica.
En temps record es va poder condicionar el pavelló per al concert on
els integrants de l’Associació Unió
Musical va oferir un programa variat
amb obres representatives dels anys
amb Enrique Alborch de director.

Un concert molt emotiu ja que, a
més de tornar a realitzar-lo dos anys
després, va comptar amb la presència
del director honorífic de la banda, José
Rafael Pascual Vilaplana, que va dirigir
“Cavall de Foc” en commemoració dels
25 anys de la seua estrena.
També va ser molt emotiu per ser l’últim concert del director titular Enrique
Alborch Tarrasó després de 6 anys de
treball, d’implicació en la banda i, per
suposat, d’amistat. Per tal motiu es va
poder escolar el pasdoble que va ser
estrenat al concert “Maig del 24”. I com
no, concert emotiu per haver ampliat la
gran família de l’Associació Unió Musi-

cal Bocairent amb la incorporació
dels nous músics: Irene, Blanca,
Blai, David, Saúl, Quico i Rubén.
D’igual manera va ser emotiu per al
Clavari, José Francisco Molina Belda,
que passarà a la història de la banda
per haver ostentat el càrrec durant
dos anys consecutius. I com no, per
a Mere Sempere, pels 50 anys de
músic.
Amb el passacarrer de diumenge
31 d’octubre per a arreplegar els
nous músics i la missa de Santa Cecília del 6 de novembre, finalitzaven
els dos primers caps de setmana dedicats a Santa Cecília.

La Banda Jove de L’AUM
compleix 25 anys
El diumenge 19 de setembre i amb un any de
retard a causa de la pandèmia es va poder celebrar el concert extraordinari amb motiu dels 25
anys de la Banda Jove de la Unió Musical.
Una vesprada molt emotiva on baix la batuta
del director Toni Úbeda Soler es va poder oferir
als presents un repertori variat i un recorregut
per les principals obres que han marcat la història de la Banda Jove.
L’acte va estar presentat per Sara Francés Beneyto, que no només va anar explicant les obres
a interpretar, sinó també anècdotes i històries
d’aquests 25 anys d’història de la formació de la

Banda Jove i un reconeixement a totes les persones encarregades de la seua gestió.
En aquest concert tan especial es va retre homenatge també a tots els directors que ha tingut la Banda Jove des dels seus inicis: Vicente
Enguix, Manuel Bonachera, Norman Milanés,
Damián Molina, Hermenegildo Sempere, Kiko
López, Luís Silvestre, Fermín Blay i Toni Úbeda.
Un concert especial i històric perquè arribar a
un aniversari tan important com els 25 anys és
una fita ben gran. L’AUM té un planter de joves i
xiquets i xiquetes músics que de segur ens continuarà sorprenent en cada concert.
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Creaciones Euromoda
premi Pyme 2021
L’empresa tèxtil local Creaciones Euromoda ha sigut
guardonada dins del “V premi Pyme 2021”, que convoca la
Cambra de Comerç d’Espanya i el Banc de Santander amb
la col·laboració de les cambres de comerç territorials i les
principals capçaleres de la premsa espanyola. Aquest premi
reconeix l’acompliment de les petites i mitjanes empreses,
sent fonamental la seua activitat per a la creació d’ocupació
i la generació de riquesa.
A més del premi Pyme de l’any, en cada província s’entreguen quatre accèssits: internacionalització, digitalització i
innovació, formació i ocupació, i empresa responsable. En
aquesta edició han pogut participar totes aquelles petites
i mitjanes empreses de menys de 250 empleats i amb una

facturació anual inferior als 50 milions d’euros en el exercici 2020.
Creaciones Euromoda ha sigut guardonada amb l’accèssit
d’internacionalització. El jurat ha valorat la seua capacitat
per a generar ocupació, el nivell de digitalització, la seua
internacionalització i la gestió responsable.
Creaciones Euromoda va nàixer el 1987 i actualment està considerada com una empresa pionera en el sector de
l’estampació digital tèxtil. En els últims cinc anys ha estat
present en més de 60 països.
Per volum de negoci, els més importants són França,
Alemanya, Suïssa, Algèria, Itàlia, Sud-Àfrica, Països Baixos,
Polònia, Portugal, Kuwait, Mèxic i Xile.

L’Agrupació Coral
reapareix amb un
concert a Alfafara

L’associació de jubilats
celebra la Setmana Cultural
amb un viatge a Llíria i una
comèdia musical
L’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai ha
tornat a celebrar una nova edició de la Setmana Cultural. Després de no poder fer-ho l’any passat per la
situació de pandèmia, en aquesta ocasió donada la
milloria de les condicions sanitàries gràcies a la vacunació, sí que s’han pogut organitzar almenys un parell
d’actes amb totes les mesures necessàries.
Així es va organitzar un viatge fins a la localitat valenciana de Llíria el dimecres 20 d’octubre, on van
participar un total de 46 components de l’entitat.
Durant el viatge van poder visitar monuments
d’aquesta població com els seus banys àrabs, restes
de l’època romana o l’ermita de la Sang. Al temps,

després de dinar, es va acudir a la població veïna
d’Alaquàs, distant uns 30 quilòmetres, on es va visitar
el seu castell.
El divendres 22 d’octubre, la mateixa associació va
portar des de Múrcia al Teatre Avenida la companyia
‘Los Siete Comediantes’, que van posar en escena la
comèdia musical ‘Las leandras del amor’ dirigida per
Diego Coronado i amb Pablo García Castillo com al
seu autor, obra molt divertida plena d’embolics i de
música. No es va poder fer una de les activitats més
esperades com és el sopar de germanor, en què es
fan una sèrie d’homenatges a components de l’entitat i
s’espera que puga tornar en la pròxima edició.

L’Agrupació Coral va viatjar fins a la
veïna Alfafara per realitzar una segona
actuació després de molts mesos de silenci, ja que es tractava del segon concert des de l’inici de la pandèmia. Si el
2 de juliol va poder actuar al mateix Bocairent, el passat 1 d’octubre ho va fer
a la propera població del Comtat, amb
motiu de la XVIII Campanya de Concerts
d’Intercanvis Musicals que promouen
l’Institut Valencià de Cultura i FECOCOVA, Federació de Cors de la Comunitat
Valenciana.
El públic va omplir de gom a gom la
plaça d’Espanya alfafarenca per assistir
a un concert que va estar dividit en dos
parts, una dedicada a havaneres i boleros i una segona variada amb una cançó
del renaixement franc-belga i composicions de música tradicional amb temes

populars de l’Àfrica, Rússia o de la nostra Comunitat Valenciana.
Així en la part d’havaneres i boleros
els temes interpretats van ser: ‘Paloma
mensajera’, ‘Don Gil de Alcalá’, ‘La Gavina’, ‘Solamente una vez’ i ‘Alma, corazón y vida’. En la segona part es van
interpretar ‘El grillo’, ‘Banaha’, ‘Senzenina’, ‘Ku-ku’ i ‘El sereno’.
No podia acabar el concert sense
una cançó de bis, que en concret va
ser l’arranjament a quatre veus del director de la coral, Damián Molina Beneyto, de la melodia popular de ‘Serra
de Mariola’, la serra que comparteixen
les dos poblacions, Bocairent i Alfafara. En aquesta ocasió, l’agermanament
musical i humà entre coralistes i públic
assistent va ser molt intens per aquests
llaços comuns.
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Dos anys després
els Cabolos van
tornar al carrer
Celia Puerto
llig la seua
tesi doctoral
sobre art i
agricultura
La jove bocairentina Celia Puerto Espinós ha
llegit recentment la seua tesi doctoral de Belles
Arts per la Universitat Politècnica de València que
ha portat per nom ‘Arte y Agricultura: estrategias
artísticas para la transición a un agricultura sustentable’, la qual ha rebut una menció internacional en una investigació que ha estat dirigida pels
doctors José Albelda i Paula Santiago, treball amb
què ha obtingut ella també el títol de doctora.
Celia ha volgut investigar quins han sigut els
vincles entre la pràctica artística i l’agrícola,
entre l’art i l’agricultura. Així ha fet una breu
revisió històrica de l’agricultura durant 10.000
anys i ha comprovat com ha sigut una temàtica
molt recurrent i rellevant en les primeres manifestacions gràfiques i plàstiques, juntament al
paper que ha ocupat la pràctica agrària en els
moviments artístics posteriors fins a centrar-se
en l’art contemporani. Per tant, amb el seu estudi
Celia ha pretés donar a conèixer les possibilitats
que ofereix l’art, utilitzant estratègies artístiques i
estètiques per a fomentar les pràctiques agrícoles
sustentables.
Per això ha fet ús d’una metodologia qualitativa i d’investigació a través de l’art amb l’elecció d’un repertori de projectes artístics i la seua
anàlisi. Per últim, la doctora bocairentina ha
elegit cinc projectes o casos d’estudi actuals on
es treballa a la vegada l’art i l’agricultura des de
diferents vies d’investigació per analitzar-los amb
més profunditat.

D

esprés de pràcticament dos
anys sense poder gaudir
dels Cabolos als carrers de
Bocairent –a causa de la pandèmia
de la Covid-19–, el passat diumenge
24 d’octubre van tornar amb motiu de la celebració de la Mostra de
Nanos i Gegants Valencians que promovia la Federació Valenciana de
Gegants i Nanos i l’Institut Valencià
de Cultura.
Unes setmanes després, el 7 de
novembre, els Cabolos visitarien la
ciutat veïna d’Alcoi (l’altra Capital
Cultural Valenciana de 2021), per
participar a la Mostra organitzada
allí. La de Bocairent va començar
a les 11 del matí amb el muntatge,
exposició i visita per part del públic
dels gegants i nanos participants,
que finalment foren de sis colles
participants: Ador, Alcoi, Benetússer, Borriana, Daimús i Ontinyent, a
més dels Cabolos de Bocairent.
En un dia de sol radiant i un ambient de festa immillorable, la Plaça
de Bous va anar omplint-se a poc a
poc per gaudir d’un matí de festes i
tradicions com ja no es recordava
després de tant de temps. Els Majorals de Sant Agustí, que van organitzar la Mostra de Bocairent amb
el suport de la Federació i també
de l’Ajuntament de Bocairent, van
incorporar també una dansà de les
Danses de Bocairent, que va ser
molt emotiva també i que va comptar amb la col·laboració organitzativa del Grup de Danses Cardaors i
amb la col·laboració dels Xirimiters
i Tabaleters de Sant Agustí. La Cap
de Dansa va ser Trini Bacete i la va
treure a ballar el president dels Majorals, Quique Reig. També es van

El 27
es falla
el 2n
concurs
Joan
Antoni
Martínez
Organitzat pel Grup de Xirimiters
i Tabaleters l’Aljub de Bocairent,
amb el patrocini de l’Ajuntament
de Bocairent i la col·laboració de la
Federació Valenciana de Dolçainers
i Tabaleters i l’Institut Valencià de la
Música, el Teatre Avenida acollirà
el proper dissabte 27 de novembre
el concert del 2n Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i
Percussió “Joan Antoni Martínez”.
QUATRE OBRES FINALISTES

sumar a la celebració el Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent i la Banda Jove de l’Associació Unió Musical Bocairent.
Totes les colles i entitats participants van estar presentades una a una i
van actuar a la Plaça de Bous i posteriorment va eixir en passacarrer fins
a la plaça del Regne, on tindria lloc el final de la celebració i el lliurament
de detalls als participants. També hi van col·laborar a fer possible aquesta
Mostra, el grup de voluntaris i voluntàries de la Capitalitat Cultural de
Bocairent i Protecció Civil Bocairent.
Quan va finalitzar el passacarrer a la plaça del Regne, les colles participants van desmuntar els gegants i nanos i els van carregar de nou als vehicles, per a tot seguit gaudir d’un magnífic dinar de germanor a la Plaça
de Bous, per al qual es va comptar amb la col·laboració dels cuiners de la
Filà de Marrocs, que va preparar les paelles per al dinar.
La celebració va finalitzar amb música tradicional i alguna dansà improvisada de les danses d’altres poblacions. Una Mostra que va possibilitar la
tornada de les nostres danses i dels nostres Cabolos.
Diumenge 7 de novembre, els Cabolos acompanyats pels Xirimiters i
Tabaleters de Sant Agustí, van participar en la Mostra de Gegants i Nanos
d’Alcoi, també en un magnífic ambient festiu. Ara la Junta de Majorals de
Sant Agustí comença a preparar les properes festes d’estiu a Sant Agustí
de 2022

Les Falles també es
van deixar sentir
La Diputació de València i el Gremi
d’Artistes Fallers van posar en marxa
una campanya per a donar suport a
aquesta festa de referència per a les
valencianes i els valencians.
La campanya consistia a plantar falles en municipis que no tenen aquesta
celebració, de manera que es complia
un doble objectiu: per un costat, donar
suport als artistes amb el patrocini del
monuments per part de la institució
provincial i, per un altre costat, acostar la festa a localitats sense tradició en
aquest món. Així, Bocairent va ser un
dels municipis seleccionats de la província. En concret, la falla es va plantar
el dia 8 d’octubre i es va poder visitar a
la plaça de Bous fins al dia 11 d’octubre, quan es va cremar davant l’atenta
mirada d’un bon nombre de públic.

El monument tenia com a eix inspirador el cinema i no defugia el component satíric i crític propi d’aquesta
manifestació cultural.

El jurat, que estarà format per
Antoni de la Asunción Andrés, Xus
Gandia Navarro, José Rafael Pascual
Vilaplana i Pilar Vañó Bacete (presidenta del jurat), triarà entre les
quatre obres finalistes quina serà la
guanyadora.
L’obra guanyadora s’emportarà
un premi de 1.000 euros, patrocinat
per l’Ajuntament de Bocairent. Durant el descans, serà el públic el que
triarà el guanyador del segon premi,
amb una dotació de 500 euros i patrocinat també per l’Ajuntament de
Bocairent.
La Menció d’Honor del concurs,
sense dotació econòmica, serà
triada pels membres del Grup de
Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de
Bocairent.
OBRA GUANYADORA L’ANY 2019

En la primera part del concurs,
l’Aljub amb la direcció del seu director titular, l’ontinyentí Vicent
Gabriel Casanova Martínez, interpretarà l’obra guanyadora en la
primera edició del concurs que va
tindre lloc el desembre de 2019.
Es tracta de la peça ‘L’Aljub de
Bocairent’, composada per Carlos
Ferrero Alcázar. Després s’interpretaran les quatre obres finalistes:
‘Cercavila de la recerca’, ‘Clamaj’,
‘El carrer de les Voltes’ i ‘Tradició,
Dolçaina i Percussió’. Finalitzada la
primera part del concert i mentre el
jurat es retira per deliberar i triar
l’obra guanyadora, el públic podrà
votar el segon premi del concurs i
tot seguit gaudir de la segona part
del concert, que serà a càrrec del
grup Dolç Tab Jazz.
Per concloure el concert, hi haurà
el lliurament dels premis i els agraïments.
Els membres de l’Aljub tornaran
als carrers del poble la vesprada
del 24 de desembre, la Nit de Nadal,
animant les festes a ritme de nadaletes, com és tradició cada any i amb
la participació també dels alumnes
de l’Escola de Música Tradicional
de l’Aljub.

ESPORTS

Dotze
esportistes
reben
l’ajuda
municipal
La Regidoria d’Esports ha posat en
marxa, per tercer any consecutiu,
una sèrie d’ajudes per als esportistes de la població valorades en 3.000
euros en total. Aquesta iniciativa va
nàixer l’any 2018, es va repetir en
2019, però en 2020, a causa de la
pandèmia, es va decidir dedicar
aquesta quantitat de diners a la lluita
contra el coronavirus.
Va ser el passat 9 de setembre quan
es van convocar aquestes ajudes per
a esportistes nascuts o empadronats
a Bocairent. L’últim dia per a presentar aquestes sol·licituds va ser el 22
d’octubre i un total de 12 esportistes
van preparar tota la documentació
requerida. Seguidament el 2 de novembre una comissió de baremació
va procedir a valorar aspectes com la
documentació aportada, la participació en competicions, els mèrits per
classificacions o les despeses, entre
altres aspectes, procedint a avaluar la
puntuació de cadascun dels esportistes que es van presentar per a rebre
una quantitat major o menor de diners segons els aspectes puntuats per
la comissió baremadora.
Així el llistat d’aquests, per ordre
alfabètic, amb el club i la seua modalitat esportiva, és aquest: el pilot Miguel Aparicio Castelló (Nicogass), la
nadadora Paulina Belda Ferre (Club
Natació Ontinyent), el ciclista de BMX
Josep Blasco Vañó (Club Ciclista Bocairent), el jugador de pilota Simón
Doménech Carpena (Club Pilota
Ontinyent), el pescador José Miguel
Juan Alcaraz (Club de Pesca Bocairent), l’atleta Lourdes Palao Belda
(Centre Excursionista), el nadador
Pau Rojas Cantó (Club Natació Ontinyent), el pilot Pedro Sanchis Beneyto
(Gracia Racing Club de Motociclisme), el pilot Óscar Sanchis Mora
(Gracia Racing Club de Motociclisme), l’atleta Cristina Sanchis Puerto
(Club Atletisme Bocairent), la ciclista
María José Silvestre Garrigós (Club
Ciclista Dones Bicibles) i el futbolista
Marc Terol Belda (Hércules CF).
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El futur, en
les seues
mans

S

imón Doménech va arribar un
dia per casualitat a la pilota i
ho va fer per a quedar-se. Han
passat huit anys d’aquell primer moment, mitja vida per a tota una promesa d’aquest esport autòcton, que en
té ara 16 i compta amb un futur ple
de certeses. Aquella primera vegada
va ser un taller al col·legi. Va ser l’espurna que va encendre la flama del
que al principi va ser un simple joc,
després va derivar en una afició i ara
en un projecte de futur com a jugador
de raspall.Començava un llarg viatge
que el va portar fins a clubs d’Agullent,
Ontinyent i Càrcer, on s’ha assentat definitivament.
La seua vida més enllà dels estudis
com a alumne de primer de batxillerat a l’IES Bocairent transcorre entre
aquesta localitat de la Ribera Alta, distanciada de Bocairent en uns 45 quilòmetres, Llosa i els pobles de la zona on
hi haja partides.
La seua formació com a jugador de
pilota transcorre entre el CP Càrcer i
l’Escola de Tecnificació que promou la
Federació de Pilota i la Generalitat, el
tècnic de la qual és el jugador professional José Francisco García ‘El Moro’,
el mateix entrenador que té en el CP

Blai Carbonell
participa a
l’Europeu d’Hongria
L’equip bocairentí Tot Globo València
Turisme i el seu pilot, Blai Carbonell,
han tornat a portar el nom de Bocairent
a nivell internacional i ho han fet participant en el Campionat d’Europa de
globus aerostàtics que va tindre lloc a
la localitat hongaresa de Szeged, com
a únics representants de la Comunitat
Valenciana entre els més de 80 participants. Van acabar en la zona mitjana

de la classificació, però sobretot Blai
Carbonell fa un balanç molt positiu
d’aquesta competició, més enllà del
resultat final, per considerar aquesta participació com “una experiència
molt enriquidora”. Poc després, aconseguien la segona posició en el Campionat de Catalunya i ja estan preparant-se
per a disputar la XXII edició de la Copa
del Rei a Sevilla al desembre.

Simón Doménech,
amb 16 anys, està
considerat com una
de les més fermes
promeses del raspall,
campió del circuit
autonòmic en Sub’18
Càrcer. En aquest 2021 es va proclamar campió del circuit valencià en la
categoria Sub’18 al costat dels seus
companys Josep Vallés ‘reste’ i Andrés
Canet ‘mitger’. Simón Doménech va
actuar com ‘punter’. El seu objectiu
de cara a 2022 és poder jugar el circuit com a ‘mitger’, la posició en la
qual més còmode se sent. Si la traslladàrem a altres esports com el futbol,
seria la d’organitzador, el jugador que
proporciona el joc perquè el ‘punter’
sume els punts. “Més que destacar
per algun punt fort, crec que soc més
un jugador que domina diverses facetes del joc. Defensivament em defense
bé, potser he de millorar el meu joc
de palma”, ha explicat Simón Doménech sobre el seu joc.
SER PROFESSIONAL

Un altre objectiu per a 2022 serà
el circuit individual en la categoria
Sub’17. “Mai em vaig imaginar jugar
a pilota valenciana. Ara el raspall forma part de la meua vida. No sé si fins
al punt d’arribar a ser professional.
Si no ho aconseguisc no passarà res,
però sí que és veritat que és una aspiració de cara al futur”, confessa. La
pilota cada vegada és més important
en el seu dia a dia fins al punt d’haver
desplaçat a la seua altra gran passió,
que és la guitarra, de la qual va cursar
fins a 4t de professional, per a prioritzar els seus estudis de batxillerat –la
seua intenció és ser enginyer informàtic– i intentar fer el salt al professionalisme com pilotari.
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El CB Patronat
torna a tindre equip
sènior femení

El Club Bàsquet Patronat de Bocairent ha iniciat la temporada 2021-22
d’allò més il·lusionant amb la presència de fins a quatre equips més una
àmplia base dels més menuts dins de
l’escola. La principal novetat d’aquest
campanya la trobem en la tornada de
l’equip sènior femení després de dos
anys sense haver-se pogut formar.
El conjunt està entrenat pel tàndem
format per Àlex Vercher i Juan Vañó
i milita en la categoria autonòmica
de la Federació Valenciana dins
del Grup C. Els rivals són el Rolser
Predreguer, el Torrent, l’Adesavi B
i l’Eset Ontinet. L’objectiu és mantindre aquesta primera posició, ja
que les jugadores tenen moltes ganes d’aconseguir-ho després de dos
temporades d’absència de les pistes
representant al bàsquet femení sènior de Bocairent, que té una llarga
tradició al darrere.Juntament amb
el primer equip, l’estructura del Patronat té altres tres conjunts. Així, hi

ha un cadet femení que està dirigit
també per Juan Vañó i Álex Vercher
que juga en el nivell 3 de la Federació
Valenciana de bàsquet en el Grup J
i competeix davant el Mutua Levante NB Alcoi, el CB Banyeres, el CB
Teixereta d’Ibi i el CD Onil. Trobem
en aquesta nova etapa del club dos
equips alevins, un de femení i un de
masculí, que en aquest cas juguen en
la lliga dels Jocs Esportius d’Alcoi. El
conjunt femení està entrenat per Patri
Gutiérrez i el masculí per Pere i Javi
Vañó.
Per últim, el club es completa
amb l’escola, que està formada per
xiquets i xiquetes de fins a 8-9 anys d’edat. Donada la gran demanda
s’han hagut de formar dos grups, i
tots dos estan dirigits per Mar Cantó. La funció de l’escola és aprendre
les nocions bàsiques d’aquest esport
mentre es diverteixen amb els companys, passant una bona estona amb
un baló de bàsquet a les mans.
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Una nit per
al record

N

it per al record la que
es va viure el dimecres 10 amb motiu de
la tercera eliminatòria de La
Nostra Copa. El CE Bocairent
rebia la visita del CF Ciudad
Alcoy de Primera Regional.
Els d’Isidro Borderia van
fer un partit molt redó i van
guanyar 5-0 i van superar
així, per la porta gran, un
rival de superior categoria.
Tots els gols van pujar al
marcador en el tram final de
l’eliminatòria. En cap de moment es va notar que davant
tenia un equip d’una categoria superior, jugant-li de tu a
tu des del primer temps. La
primera part va acabar sense
gols després que al terreny
es vera molta igualtat.
No va ser fins a la meitat de
la segona part quan el partit
va començar a decantar-se a
favor dels locals. En el minut
66, Javi Romero va marcar el
primer dels dos gols consecutius que van desequilibrar
el partit.
El segon des del mig del

Els Reis Mags
tornen el 4 de
desembre amb la
bústia reial
Tot i que es mantindrà enguany la
bústia reial dels Reis Mags d’Orient,
des del 4 fins al 12 de desembre a la
plaça de l’Ajuntament, els emissaris
de SSMM els Reis Mags d’Orient han
comunitat a l’Ajuntament i a la Comissió de la Festivitat que ja tenen
programada la seua visita a Bocairent per al proper diumenge 12 de
desembre, a l’hora que habitualment solen vindre –al voltant de les
13.00 hores–. Des de la Casa Reial
d’Orient, els Reis han fet una crida
a la col·laboració de totes i tots per
a fer possible aquesta visita, garantint la seguretat de totes i tots davant
la Covid-19, recomanant evitar les
aglomeracions i demanant que tothom porte posada la mascareta.

camp al veure que el porter visitant estava
avançat. En el 71 va pujar un gol en pròpia
porta, mentre que en el 75 David Molina marcava el tercer de falta directa. Va ser Fernando
qui va completar la ‘maneta’ fent el quint del
CE Bocairent en el 90.
Amb aquest històric marcador, els d’Isidro
Borderia es classifiquen per a la quarta eliminatòria de La Nostra Copa, en la qual entren
en escena els equips de Regional Preferent.
L’eliminatòria es jugarà el dimecres 8 de
desembre, suposadament davant l’Ontinyent

1931 de Regional Preferent, però caldrà esperar al sorteig i a l’oficialització per part de
la Federació Valenciana. Per cert, que el seu
president, Salvador Gomar, va estar presenciant l’eliminatòria davant el CF Ciudad Alcoy
juntament amb l’alcalde, Xavi Molina; el regidor d’Esports, Vicent Silvestre, i el president
del CE Bocairent, Ramón Francés.
Cal recordar que el CE Bocairent va deixar
fora en la primera eliminatòria l’Agullent en
els penals i el SB Ontinyent en la segona, després de guanyar 2-1.

ENCESA DE L’ENLLUMENAT

L’Ajuntament i la Comissió de la
Festivitat ja han programat les celebracions del Nadal i Reis Mags que
s’encetaran el dissabte 4 de desembre amb l’acte de l’encesa oficial de
l’enllumenat de Nadal, la presentació de la bústia reial i de la decoració nadalenca de la plaça de l’Ajuntament. Tot tindrà lloc a les 18.30
h i estarà amenitzat un any més per
la Banda Jove de l’Associació Unió
Musical Bocairent. Als balcons de
la plaça i del Ravalet, lluiran de nou
les pintures, dibuixos i fotos amb
motius nadalencs i de la festivitat
dels Reis elaborats pels components
de l’Associació Art 92.
Les celebracions continuaran
diumenge 12 de desembre amb la
visita dels emissaris de SSMM els
Reis Mags d’Orient, que vindran a
Bocairent per recollir les cartes de
les xiquetes i xiquets per a Melcior,
Gaspar i Baltasar i que obsequiaran
els més menuts amb un caputxo de

llepolies.
El moment més esperat i més especial de les celebracions es viurà
la vesprada màgica del 5 de gener,
quan enguany tornarà a haver-hi Cavalcada de Reis, amb la participació
i acompanyament de les tres societats
musicals locals: Societat Musical Vila de Bocairent, Grup de Xirimiters i
Tabaleters l’Aljub de Bocairent i Associació Unió Musical Bocairent, a més
dels Heralds, seguici dels Reis Mags,
ball del Grup de Danses Cardaors i els
patges.
Per a evitar aglomeracions, el recorregut serà més llarg que altres
anys i la benvinguda de les autoritats als Reis Mags tindrà lloc davant
l’Escalinata –només arriben els Reis
a Bocairent–. Després la Cavalcada
es reprendrà pel carrer Batalla de Lepanto, Cervantes, Joan Beneyto Bernácer i seguirà en la seua part final el
trajecte tradicional d’altres anys.
Donades les circumstàncies no hi
haurà cap celebració al final de la
Cavalcada, de la mateixa manera que
tampoc estan previstos parlaments,
ni entrega de llepolies als més menuts. Els Reis Mags, només finalitzar
la Cavalcada, seran acompanyats en
distints cotxes i s’acomiadaran així
de Bocairent fins a l’any vinent. Tant
des de la Comissió de la Festivitat dels
Reis Mags com des de l’Ajuntament
s’està treballant en aquest recorregut,
per garantir que es puga gaudir de la
Cavalcada de la manera més segura
per a totes i tots, i evitar així en tot
moment les aglomeracions.
També s’està treballant perquè la
Cavalcada es televise en la Tele Local,
fet que facilita que les persones majors i a les persones malaltes puguen
gaudir igualment d’aquesta celebració tant entranyable per a tothom.

