Novembre 2022

Setmana Cultural de
l’Associació de Jubilats

Obert un nou espai públic al
voltant del campanar

Alta participació i nombroses activitats en aquesta tradicional celebració que ha complit la seua 33 edició.

Les obres d’impermeabilització de la coberta del Museu Arqueològic han permés que la població guanye un nou espai públic.
BLAI VANYÓ VICEDO

Millorar el parc de la
Cantereria és un dels
quinze projectes finalistes
en la primera edició
de DecidimXBocairent,
la iniciativa municipal
amb la qual es pretén
que el conjunt del
veïnat puga decidir els
projectes d’inversió en
el pròxim pressupost
de l’Ajuntament. Durant
la fase de presentació
de propostes, se’n van
recollir un total de 37,
de les quals 12 van
ser descartades per
la comissió tècnica
municipal. Els projectes
seleccionats van ser
presentats en una sessió
oberta que va tindre lloc
a la sala Joan de Joanes
a finals d’octubre passat.
Van ser l’alcalde, Xavi
Molina, i el regidor Sergio
Gandia els encarregats
de donar a conéixer
les propostes finalistes.
Pàgina 3
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La ciclista Mª
José Silvestre,
millor esportista
local 2022

25 projectes
Fran Jordá i Virginia
Gisbert, dos joves
emprenedors que
han tornat al poble
Pàgina 16
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Torna a
celebrar-se en
Setmana Santa
de 2023 el Pas
de l’Hort
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Proposta per
a implantar
un grau mitjà
de fusteria
metàl·lica
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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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La Generalitat millorarà
els accessos de la CV-81
a les zones industrials i
residencials
La Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat està en procés de licitació de la redacció del projecte per a millorar la seguretat viària
i reordenar els accessos de la CV-81 al
seu pas pel terme municipal de Bocairent.
Amb aquest projecte es pretén donar
un millor servei davant la creació de
noves zones industrials i a les àrees residencials de la localitat. El termini de
presentació d’ofertes va acabar el passat
15 de setembre i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat té previst invertir més de 195.000
euros.
L’alcalde Xavi Molina es va desplaçar
el passat 15 de setembre fins a València
per a mantindre una reunió de treball
amb la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, a la qual també va assistir la
directora general d’Obres Públiques i
Mobilitat, Roser Obrer.
Damunt la taula, les necessitats de Bocairent en matèria de mobilitat. Des de
la Conselleria van mostrar la seua predisposició a intervindre per a millorar
les comunicacions del poble.
Tal com va destacat la consellera Rebeca Torró, “es tracta d’una actuació
important per a Bocairent i tots els mu-

S’estima que, una
vegada finalitzat el
nou polígon industrial
dels Oms, el trànsit
s’incremente en 589
vehicles al dia

sible augment de trànsit per la posada
en marxa d’un nou polígon industrial a
Bocairent”.
En un any està previst que el trànsit
d’aquesta carretera puga augmentar
i aconseguir més de 5.000 vehicles
diaris. Xavi Molina, per la seua part,
va voler agrair l’esforç i l’interés de la
Generalitat en aquesta actuació, que segons les seues paraules, suposarà “una

El projecte preveu un
enllaç a diferent nivell
El projecte plantejarà l’execució
d’un enllaç a diferent nivell, aproximadament en el punt quilomètric
19, per a atendre el trànsit que
prové del nou polígon industrial,
les edificacions disseminades de la
zona, l’estació de servei existent en
les proximitats i les vies de servei. En
el disseny de l’enllaç s’haurà d’optimitzar la tipologia estructural de
l’obra de pas, ja siga un pont o un
pas inferior.
En el plantejament de les alternatives es tindrà en compte l’existència
de la via Cordel-Assegador del Pla

de Sant Jordi. El pas d’aquesta via
pecuària d’un costat a un altre de la
CV-81 haurà de quedar garantit.
D’una altra banda, el projecte
també abraçarà el condicionament
de les vies de servei existents i/o la
construcció de noves vies, la futura
duplicació de la carretera CV-81 i la
consideració de l’existència de diversos llits en la zona d’actuació, com el
del riu Clariano o el Vinalopó. Totes
les actuacions es projectaran d’acord
amb la normativa vigent i minimitzant
al màxim l’afecció al medi ambient i
la seua integració en l’entorn.

solució integral al tram de la CV-81 al
seu pas per Bocairent perquè millorarà
la seguretat viària i els accessos al futur
polígon dels Oms i les zones residencials dels seus voltants”.
Aquesta carretera, en el tram d’estudi,
té una calçada bidireccional de 7 metres d’ample i vorals d’1,50 metres. Es
caracteritza per tindre control d’accessos mitjançant vies de servei que ixen a
quatre glorietes partides, amb excepció
de l’accés i eixida a la gasolinera la connexió de la qual és directa a la carretera
CV-81. Les vies de servei laterals i els camins d’accés a les propietats confrontants tenen un ample que varia entre 4
i 6 metres.
Actualment, el tram presenta interseccions tipus glorietes partides que impliquen encreuaments de la calçada de
la carretera CV-81 partint de velocitat
zero. A més, aquest tram de carretera
no compta amb elements que facen que
els vehicles que discorren per la via
principal disminuïsquen la velocitat en
els voltants d’aquestes interseccions i es
preveu que el trànsit augmente a causa
de la proximitat de nous polígons industrials. En aquest sentit, s’estima que el
trànsit de la via, una vegada finalitzat el
nou polígon industrial dels Oms, s’incremente en 589 vehicles al dia.

Aprovades noves bonificacions
fiscals de llarga durada
En el Ple municipal del passat 29
de setembre es van aprovar per unanimitat dues noves bonificacions en
l’ordenança de l’impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana. La
proposta formulada per la Regidoria de Recursos Econòmics es dirigia a les instal·lacions de consum
energètic, per un costat, i a l’inici
o l’ampliació de l’activitat econòmica, per l’altre. En el primer cas,
l’IBI es reduirà un 20% durant set
anys a aquells immobles particulars
que produïsquen un mínim del 10%
del consum energètic anual de la
vivenda a partir d’instal·lacions per
a l’aprofitament d’energies renovables. En el segon cas, l’IBI es bonificarà el 50% durant quatre anys per
la posada en marxa d’un nou negoci
o l’ampliació d’un ja existent.
Per a Vicent Silvestre, regidor
responsable en matèria econòmica, aquestes bonificacions són una

mostra més “de l’aposta de l’equip de
govern per impulsar iniciatives que afavorisquen la sostenibilitat ambiental i la

promoció econòmica de la localitat”.
En aquest sentit, Silvestre considera
que “la present legislatura ha estat molt

profitosa, ja que ha suposat l’aprovació de set bonificacions fiscals que
no existien abans de 2019”.
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25 projectes
finalistes en la
primera edició de
DecidimXBocairent
El passat mes de setembre es va iniciar
el procés per a completar la primera
edició de DecidimXBocairent, la iniciativa de la Regidoria de Transparència,
Comunicació i Participació que pretén
que el conjunt del veïnat decidisca projectes d’inversió en el pròxim pressupost de l’Ajuntament.
Així, durant la fase de presentació de
propostes, se’n van recollir un total de
37, de les quals 12 van ser descartades
per la comissió tècnica municipal.
En aquest sentit, el regidor Sergio
Gandía explica que “les propostes
descartades responen fonamentalment
a dos motius, o bé superar els 25.000
euros que havia de ser el cost màxim de
cada iniciativa, o bé ser actuacions que
ja compten amb finançament garantit
per altres vies”. No obstant això, el responsable municipal assenyala que el
consistori fa una valoració positiva tant
del nombre de projectes presentats com
de la quantitat de projectes finalistes.
EXPLICACIÓ EN UNA SESSIÓ OBERTA

Aquests últims es van donar a conéixer el passat 28 d’octubre per l’alcalde, Xavi Molina, i el mateix Sergio
Gandía. Durant la sessió oberta celebrada a la sala Joan de Joanes, el regidor
de Transparència, Comunicació i Participació va explicar cada una de les 25
propostes finalistes:
-Actuació per a facilitar l’accés de
vehicles de transport a zones del Barri
Medieval
-Convocatòria municipal d’ajudes per
a la posada en valor de coves urbanes
de propietat particular
-Reforma de les instal·lacions del bar
de la Joventut
-Il·luminació de la coneguda com a
“ruta del colesterol”
-Renovació de les cortines del pavelló
municipal

És la primera vegada
que la ciutadania
de Bocairent té
l’oportunitat de triar
directament els
projectes d’inversió
per al pròxim
pressupost municipal
-Millora del parc de la urbanització el
Regadiu: jocs infantils, bancs…
-Millora de la il·luminació, del mobiliari urbà i del manteniment tant de la
ruta fluvial de la Canaleta al pont de Mitja Calça com de la zona de la passarel·la
-Canvi de fanals per un model més
eficient al pont de Sant Blai, avinguda
Espanya i Batalla de Lepanto
-Col·locació de taules de fusta amb
seients en zones com la Torre dels Portuguesos, el parc de la Cantereria, la
font d’en Ferrís…
-Condicionament de la zona de pàrquing del cementeri
-Creació d’un espai de treball compartit per a persones emprenedores
-Campanya per a incentivar l’empadronament i la residència permanent
a Bocairent
-Habilitar uns banys d’accés des de la
porta principal a la Plaça de Bous
-Millores al parc de la Cantereria:
mobiliari urbà, renovació de paviment i
condicionament d’espai sense ús
-Augment de la il·luminació als carrers de la zona dels Vilars
-Condicionament del camí de la font
d’en Ferrís a la Via per davall de la carretera
-Servei municipal de trituració de restes agrícoles per a particulars
-Millora estètica del punt de conteni-

dors a l’accés de Sant Antoni – els
Corrals
-Adequació d’un espai a la Biblioteca destinat als estudis i les investigacions locals
-Col·locació de “semiesferes” als
pilars de les baranes del pont de Sant
Blai
-Condicionament de la rotonda de
la CV-81 que dona accés a la serra i
al polígon industrial
-Augment de la subvenció per al
Campionat de l’Esportivitat
-Retirada dels armaris sense ús a
la fase 1 de rehabilitació del Barri
Medieval
-Incorporació d’un/a auxiliar més
a la residència Sagrado Corazón de
Jesús
-Augment d’activitats i aparells per
a les persones de la residència de la
tercera edat
VOTACIÓ OBERTA

“Com es pot comprovar, hi ha una
gran quantitat i diversitat de propostes, i totes elles responen a necessitats del municipi”, afirma Gandía.
Per això, el responsable municipal
agraeix la participació en la fase de
recollida de projectes i anima ara a
votar a tot el veïnat major de 16 anys:
“Per primera vegada, la ciutadania té
l’oportunitat de decidir directament
projectes i inversions en un pressupost municipal i cal aprofitar-la”.
Així, el regidor responsable de
DecidimXBocairent assenyala que la
votació va estar oberta fins al passat
dilluns 14 a través de la plataforma
jotriebocairent.es. Igualment, el consistori va tindre obert dos punts de
votació presencial, un a les oficines
municipals en horari d’atenció al públic, i l’altre al mercat, els dissabtes
de matí.

Completat el procés participatiu
per a la reforma dels parcs
L’Ajuntament de Bocairent té previst
dur a terme la reforma integral dels
parcs del carrers Cervantes, del carrer
Dos de Maig i del de la Derrota a través del pla d’inversions de la Diputació
de València. Amb aquesta finalitat, s’ha
dut a terme un procés participatiu que
pretenia “ajustar els projectes el màxim
possible a les necessitats dels usuaris i
les usuàries de cada parc”, segons afirma l’alcalde, Xavi Molina.
Aquest procés participatiu ha tingut

tres fites que s’han desenvolupat en els
últims mesos: les sessions obertes amb
el tècnic redactor de les propostes, Jose
Vicente Revert; el període d’exposició
pública dels avantprojectes, i el treball
al si del CEIP Lluís Vives i del Plenari
Infantil de Bocairent. En el primer cas,
es van dur a terme tres jornades amb
el veïnat que va voler assistir-hi, una en
cada parc que es reformarà, durant la
segona quinzena de setembre.
En el segon lloc, es va obrir un perío-

de d’exposició pública en què qualsevol ciutadà o ciutadana va poder
fer les seues aportacions fins al 2
d’octubre.
I finalment, al llarg de la segona
quinzena d’octubre, els avantprojectes s’han treballat al si de l’alumnat
de l’escola i a la sessió del dia 29
del Plenari Infantil de Bocairent.
D’aquesta manera, els xiquets i les
xiquetes també han sigut part activa
en aquest procés participatiu.

3

BLAI VANYÓ VICEDO

La reurbanització de
la Baixada del Tint, en
execució fins al final d’any
El 3 d’octubre van començar les obres
de reurbanització del carrer Baixada
del Tint, que estan previstes que acaben
abans de finalitzar l’any. Aquesta actuació forma part del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament,
en el marc de la fase 2B-2 de la rehabi-

litació del Barri Medieval.
Aquest conveni comporta 300.000
euros de finançament procedent de la
Vicepresidència Segona i Conselleria
d’Habitatge, i en la qual el consistori
bocairentí és el responsable de la contractació i l’execució del projecte.

Aprovat el pla
“Bocairent Horitzó 2030”
La sessió plenària de l’Ajuntament
del passat mes de setembre va aprovar,
amb els vots favorables del PSPV-PSOE
i Compromís i l’abstenció del PP, el pla
“Bocairent Horitzó 2030”.
Aquest és un document de planificació estratègica que analitza els reptes i

les debilitats principals del municipi i
traça un pla d’acció fins a l’any 2030,
en correspondència amb els ODS. El
document és el resultat d’un procés
de participació ampli i d’un treball
conjunt entre els grups polítics municipals.

Renovats els banys de
l’escenari del teatre
Avenida
El progressiu augment d’activitat al
teatre Avenida de Bocairent s’ha acompanyant també de millores en les instal·lacions i l’equipament. En aquest
sentit, el mes passat, va finalitzar l’actuació per a renovar la zona de banys
situada al lateral de l’escenari, que dona
servei als artistes que hi actuen.
Aquests banys eren de mides reduïdes,
resultaven poc funcionals i estaven en
un estat de deteriorament avançat pel
pas del temps. És, per això, que l’Ajuntament de Bocairent va presentar un
projecte de renovació integral a la convocatòria de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport de subvencions per a la
reforma i la modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics
existents.
La resolució d’aquesta, publicada en
el DOGV 9321, va concedir una aju-

da de 8.321,25 euros per a l’execució de les obres, amb un cost total de
14.383,88 euros. En conseqüència, el
57,85% del projecte ha estat finançat
per fons de la Generalitat i la resta,
6.062,63 euros, per recursos municipals. L’actuació ha redistribuït l’espai
lateral de l’escenari per a habilitar dos
banys d’artistes més amplis i amb un
equipament complet que inclou dutxes,
que fins ara no hi havia. Igualment, s’ha
renovat tant la porta exterior com el
corredor d’accés i s’ha reorganitzat el
magatzem de cadires i materials adjacent als banys.
Per a l’alcalde i regidor de Cultura,
“era una actuació necessària i pendent,
ja que el teatre Avenida cada volta acull
més espectacles i la reforma d’aquesta
zona no s’havia pogut incloure en millores anteriors de les instal·lacions”.
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Segona edició del
projecte per a la
inserció laboral de
dones en atur
La Regidoria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives ha iniciat la segona edició
del programa formatiu en matèria
d’orientació i recerca laboral per a
dones aturades del municipi.
Aquest programa vol donar una
continuïtat al projecte que es va començar l’any passat i que va tindre
molta acceptació per part de les dones participants.
L’objectiu és millorar l’ocupabilitat de les dones en situació d’atur
de llarga durada, a més d’empoderar-les i dotar-les de recursos per a
poder afrontar amb èxit la inserció
en el món laboral.
La duració del programa serà de
tres mesos: novembre, desembre i
gener. Se seguirà, així, el model de
la primera edició, que va ser molt valorada per les dones participants. Es
realitzaran dues sessions setmanals,
de quatre hores cada dia.
FASE DE SELECCIÓ DE
CANDIDATES

Actualment s’està en la fase de selecció de candidates, ja que aquest
curs està destinat a un màxim de
deu dones, i està previst iniciar el
curs les últimes setmanes del mes
de novembre. El programa consta de
tres grans blocs: per una banda, sessions formatives d’autoestima i empoderament. Els objectius d’aquest
bloc són: reforçar l’autoconfiança,

l’autoconeixement de les potencialitats pròpies i sobretot l’augment de
l’autoestima. Aquesta acció la durà a
terme Coto Talens.
El segon dels blocs està format per
sessions formatives de recursos i
habilitats per a la recerca de treball,
mitjançant l’ús de les TIC. Es tracta
de donar a conéixer les fonts, els instruments i els procediments per a la
recerca de treball.
Aquesta acció vindrà de la mà d’Inma Guillem. L’últim dels blocs, molt
valorat en l’edició anterior, es tracta
de dissenyar plans d’intervenció individualitzada per a cada una de les
dones participants.
Així, es dissenyaran itineraris personalitzats per a cada dona inscrita i
s’acompanyarà durant un mes i mig
en els intents de recerca de treball.
De nou, aquesta acció serà Inma
Guillem qui la desenvolupe.
La Regidoria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives aposta per donar continuïtat al programa que es va iniciar
l’any passat i que va tindre molta
acceptació entre les dones destinatàries.
Així, es reafirma que la formació és
molt necessària i que és fonamental
oferir aquest curs formatiu, per suplir les necessitats detectades entre
les dones del poble i es dona compliment a una de les accions recollides
en el Pla Municipal d’Igualtat vigent.

Àmplia programació
amb motiu del
25N, Dia contra la
Violència de Gènere
L’Ajuntament ha programat un any
més una sèrie activitats coincidint
amb el dia per a l’eliminació de la
violència de gènere que es commemorarà el 25 de novembre.
Les activitats impulsades des de
la Regidoria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives van des d’una obra de
teatre-monòleg porta per nom ‘Sobrevivint a l’adolestrenta’ que va tindre lloc el passat 5 de novembre al
Teatre Avenida, fins a una passejada
saludable contra aquesta violència
de gènere o la lectura del Manifest
que tindrà lloc el mateix 25 de no-

vembre.
També el mateix dia hi ha convocada una manifestació de repulsa
contra aquesta xacra a la plaça de
l’Ajuntament a les 12 hores.
En totes aquestes activitats s’ha
buscat implicar agents interns de
l’Ajuntament com són les regidories
amb agents externs com els centres
educatius o entitats que defenen la
igualtat.Per suposat no faltarà una
iniciativa molt visual i a la vegada
reivindicativa com és il.luminar de
morat de l’emblemàtica figura de
l’Home de la Manta.

E

l passat 4 de novembre, el director general de Formació
Professional i Ensenyaments de
Règim Especial, Manuel Gomicia, es va
desplaçar a Bocairent per a mantindre
una reunió amb diversos agents locals
i comarcals.
L’objectiu era analitzar conjuntament
la necessitat d’implantar al municipi un
cicle formatiu de grau mitjà en matèria
de fusteria metàl·lica.
La proposta naix de la necessitat de
mà d’obra qualificada en un sector en
què la localitat compta amb empreses
de referència, unes empreses que s’amplien encara més si es té present el teixit
econòmic de la zona.
A més, l’IES Bocairent disposa a hores
d’ara de la Formació Professional Bàsica de Fabricació d’Elements Metàl·lics,
de manera que la implantació del grau
mitjà ampliaria aquesta formació.
La meta que es va plantejar en la sessió de treball és que l’institut de secundària de Bocairent fora el centre de referència de la zona en aquesta matèria i
que el programa acadèmic que es formulara disposara d’un enfocament plenament dual per tal de donar resposta
al perfil requerit per les empreses.
Així, a partir d’ara, s’obri un període

Proposta per a
implantar un grau
mitjà de fusteria
metàl·lica
La proposta naix de la
necessitat de mà d’obra
qualificada en un sector en
què Bocairent compta amb
empreses de referència
en què els agents reunits treballaran conjuntament una proposta que puga ser avaluada definitivament per la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments
de Règim Especial.
Segons afirma el seu responsable, Manuel
Gomicia, “anem a valorar la proposta, inte-

resantíssima de l’Ajuntament, el centre i
el sector privat, d’una formació professional de grau mitjà i bàsica relacionada
amb les empreses de la localitat”.
En aquest sentit, el director general
assenyala que “hem adquirit el compromís d’oferir la millor solució al sector
empresarial i a la ciutadania de Bocairent i la comarca”.
Al seu torn, per a l’alcalde del municipi, “aquest projecte és molt important
perquè pretén donar resposta a una
necessitat del teixit productiu local i
perquè la implantació del grau mitjà enfortiria el nostre institut, el nostre teixit
empresarial i el nostre poble”.

El taulell en record a Vicente
Casanova Payá ja està a la
font del carrer Ereta de Penya

DAMIÁN SAMPEDRO

El passat mes d’abril la consellera de
Memòria Democràtica, Rosa Pérez Garijo, va fer entrega d’un dels taulells en
record als valencians deportats als camps
de concentració nazis a la família del bocairentí Vicente Casanova Payá.
Al mes de setembre, el mes del seu
naixement, es va celebrar a Bocairent
l’acte de col·locació d’aquest mateix taulell en el lloc on Vicente vivia amb la seua
dona, Flora Vañó Blasco, quan amb poc
més de 30 anys va partir cap al front, per
combatre en la Guerra Civil i, més tard,
acabar tràgicament la seua vida en el
camp de concentració nazi de Mauthausen. En concret, aquest taulell comme-

moratiu es pot trobar damunt de la font
del carrer Ereta de Penya. Allí va deixar la
seua dona Flora i els seus dos fills, Vicente, de dos anys, i Conchita, de dos mesos, i
ja mai hi va tornar.
Amb motiu de la col·locació d’aquest
símbol de la lluita per la llibertat i dels valors democràtics de Vicente, qui pel contrari va ser víctima de la barbàrie, es va
organitzar un senzill i emotiu acte en què
va participar gran part de la seua família,
dels seus descendents.
Així, primer els seus nets, besnets i un
rebesnet van depositar una rosa damunt
d’una xicoteta taula mentre sonava el
‘Cant dels ocells’. Posteriorment una de

les seues netes, Júlia Molina, va fer un
xicotet discurs recordant la seua figura i
la de tots aquells que van viure la tragèdia dels camps d’extermini, mentre que
l’acte el va tancar l’alcalde, Xavi Molina,
al temps que tornava a sonar el ‘Cant
dels Ocells’.
Per últim, baix del taulell es van fer
la foto de família els nets de Vicente,
Mario, Juanma, Flora, Júlia i una altra
Flora; els besnets, Aarón, Mario, Cristina, Sandra, Sara, Miquel i Tamara, i el
rebesnet i fill d’aquesta última, Àngel,
de dos anys d’edat, amb les respectives
parelles, i dos nebots de la iaia Flora,
Paqui i Toni.
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Les obres al voltant
del campanar obrin
un nou espai públic
L
es obres d’impermeabilització de
la coberta del Museu Arqueològic
Municipal Vicent Casanova que
van començar a finals de setembre passat permetran que la població guanye
un nou espai públic. Així ho ha confirmat, Jose Vicente Sanz, regidor d’Obres,
qui ha explicat que “a més de resoldre
un problema que teníem, guanyarem un
espai per al veïnat en un entorn únic,
als peus del campanar i amb unes vistes precioses a l’ermita del Sant Crist”.
Aquestes obres han consistit en una
nova pavimentació amb lloses de pedra
per tal d’evitar filtracions a l’interior de
l’espai expositiu i, de forma indirecta, a
la Parròquia de l’Assumpció de la Nostra Senyora, ubicada al lateral.
La zona de la coberta que serà oberta
al públic és la coneguda popularment
com el Retén i fins ara ha estat tancada.

BLAI VANYÓ VICEDO

Campanya
per a
promoure
els valors
cívics
entre el
veïnat

L’actuació contempla un tancament de forja per al recinte, la instal·lació de mobiliari urbà i la incorporació
d’elements de jardineria. El cost d’aquestes actuacions i
les d’impermeabilització tenen un cost de 63.187 euros,
els quals seran finançats amb els diners aconseguits per
l’Ajuntament amb motiu de una ajuda en la convocatòria
de març passat destinada a grups d’acció local LEADER
2014-2020.

Els programes d’ocupació
ofereixen treball a dotze persones

En els últims mesos, l’Ajuntament ha
incorporat nou personal a través de
l’adhesió als programes d’ocupació impulsats per LABORA, el Servei Valencià
d’Ocupació i Formació.
En concret, es tracta de dotze persones adscrites a les iniciatives següents:
EMPUJU, EXPLUS, EMDODA i EMERGE.
Aquestes incorporacions responen a
perfils diferents: en el cas d’EMPUJU,

s’ha sumat una persona vinculada a
l’àmbit de gestió cultural i patrimonial.
Pel que fa a EXPLUS, es tracta de dos
peons d’usos múltiples. En el programa
EMDONA, hi ha dos peons d’usos múltiples, una auxiliar de turisme i una auxiliar administrativa. I, en l’EMERGE, s’ha
contractat un capatàs i quatre peons
per a tasques forestals. Per a Vicent
Silvestre, regidor de Recursos Humans,

“comptar amb aquests programes és
prioritari tant per a l’Ajuntament com
per a les persones a qui es dona una
oportunitat laboral”.
Per tal motiu, Silvestre assenyala que
“l’equip de govern treballa per aconseguir el màxim de subvencions en un
àmbit així” i destaca que, en 2022, el
consistori bocairentí ha estat beneficiari
tant dels programes anteriors com de

noves iniciatives de la Generalitat.Així, el
responsable municipal explica que també hi ha en marxa un servei que orienta
a deu persones aturades de llarga durada i més de 45 anys a través d’itineraris
individualitzats. Igualment, Silvestre indica que, al llarg del mes de novembre,
s’iniciarà un taller d’ocupació d’atenció
sociosanitària, que oferirà formació remunerada a altres deu alumnes.

A principis d’octubre passat,
l’Ajuntament va posar en marxa
una campanya per a promoure
actituds i comportaments cívics
entre el veïnat amb el títol de “Bocairent és ta casa”. Amb aquesta
iniciativa es vol incentivar aspectes com, per exemple, el respecte
entre particulars, el bon ús dels
espais públics i del mobiliari urbà, el foment de les pràctiques de
sostenibilitat ambiental, l’aparcament adequat, entre altres qüestions. La campanya s’articula en
diferents línies d’acció, entre les
quals destaquen les activitats als
centres educatius, les jornades de
sensibilització i els elements de difusió, tant per xarxes socials com
a través de cartelleria. “L’objectiu
és arribar al màxim de població,
ja que el civisme ha de ser un valor transversal”, assenyala el regidor Jose Vicente Sanz, regidor de
Convivència, Seguretat i Trànsit.
Sanz afig que “la iniciativa pretén
evidenciar que el poble és de totes i de tots, i que, per tant, l’incivisme perjudica el conjunt del
veïnat”. El responsable municipal
de Convivència, Seguretat i Trànsit
té clar que la immensa majoria de
la ciutadania és conscient d’aquest
principi; no obstant això, “cal fer
vore que recriminem i aïllem socialment aquells comportaments
que alteren la convivència i el benestar col·lectiu”.
CAMPANYA PREMIADA

La campanya “Bocairent és ta
casa”, elaborada pel consistori de
la mà de la consultoria Sequoia, va
rebre la màxima puntuació en l’última convocatòria de la Diputació
de València per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social en municipis de menys
de 50.000 habitants. D’aquesta
manera, el consistori ha rebut una
aportació de 4.780,71 euros.
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Presentat
el servei
d’assessorament
i les ajudes
municipals
a persones
emprenedores
El passat 20 d’octubre es va presentar a la sala Joan de Joanes el
servei d’assessorament a persones
emprenedores, impulsat per la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, i el programa Bocairent
Emprén, amb el qual es vol incentivar l’activitat econòmica al poble.
En l’acte va intervindre l’alcalde,
Xavi Molina, a més d’Eva Silvestre,
l’agent d’ocupació i desenvolupament local encarregada del seguiment de qui decidisca posar en
marxa un negoci a la població.
Silvestre va explicar que aquest
servei té com a funció principal
acompanyar l’emprenedor o emprenedora tant en la gestació del
projecte, generant un pla d’empresa, com en l’obtenció de recursos
que garantisquen la viabilitat tècnica
i econòmica.

Es tracta d’un servei impulsat per la
Federació Valenciana de Municipis i
Províncies en col·laboració amb els
ajuntaments de localitats de fins a
5.000 habitants. En el cas concret del
consistori bocairentí, l’adhesió a la
iniciativa se suma a la convocatòria
d’ajudes municipals per l’inici d’activitat econòmica, dins del programa
Bocairent Emprén, que obrirà el termini de sol·licitud en les pròximes
setmanes.
D’aquesta manera, tota aquella persona que haja iniciat un negoci al poble fins a la data de presentació d’instàncies podrà optar a una ajuda de
1.000 euros, en la modalitat general,
o de 1.500 euros, en la modalitat específica. Aquesta segona està destinada a emprenedores i emprenedors de
fins a 35 anys, de més de 55 anys o de
activitats situades al Barri Medieval.

El barceloní Juan
M. Aznar guanya
el XX Concurs de
pintura ràpida
El jurat de la XX edició del concurs de pintura ràpida Joan de
Joanes de Bocairent va decidir
que Juan Manuel Aznar, natural de
Barcelona, fora el guanyador del
certamen i així s’emportara un primer premi dotat amb 1.000 euros
i patrocinat per l’Ajuntament de
Bocairent.
Els premis especials amb 350
euros van recaure en Maria Teresa Durà d’Elx, guardó patrocinat
per l’empresa Inelbo Eiffage Energia; Miguel Soro de Xàtiva, en un
premi patrocinat per Helioprint

SA; Sergio Rocafort de Torrent,
guardó patrocinat per Durplastics SA, i Federico López amb un
premi patrocinat per la Fundació
Mutua Levante. Al mateix temps, es
va atorgar un accèssit patrocinat
per l’Ajuntament de Bocairent per
l’obra de Francisco Antón. Aquests
dos últims premiats són naturals
de Bocairent. Els guardons s’entregaran el pròxim 26 de novembre
a la sala Joan de Joanes i alhora
s’inaugurarà una exposició amb
les obres presentades. El número
de participants va ser de 36.

L’AUM Bocairent
participa en el programa
“Bona vesprada” d’À Punt
Entre les activitats en què ha participat l’Associació Unió Musical Bocairent cal destacar
la seua presència en directe al programa de
televisió d’À Punt, concretament “Bona vesprada”, en què un grup de músics va interpretar el pasdoble “Febrer” de Juan Calatayud.
Tampoc cal oblidar la presència de l’AUM,
prop del seu centenari, en la Fira de Comerç, en la qual col·labora desinteressadament des dels seus inicis.

En aquesta edició amb una desfilada
de més d’un centenar de músics, omplint els carrers del poble fins a la plaça
de bous. A més, una xaranga de l’agrupació va amenitzar amb molt de ritme
el matí.
Per últim, cal recordar que novembre sempre és un mes molt especial
per a l’AUM Bocairent amb el concert
de Santa Cecília, el qual porten assajant

els seus membres des de després de
l’estiu sota la batuta del director Toni
Úbeda Soler.
El concert està previst el pròxim
dissabte 26 al Teatre Avenida, que
és un dels actes principals de la Festa a Santa Cecília. Aquest any i per
quart edició, també se celebrarà el
concert de cambra, que tindrà lloc
el dia 12.

La Banda Jove torna amb
dos concerts a Banyeres i
el Teatre Avenida

La Banda Jove de l’Associació Unió Musical Bocairent va reprendre l’activitat amb
força després de l’estiu amb la celebració
de dos concerts dins la campanya d’intercanvis de Bandes Joves.
El primer d’ells va tindre lloc la vesprada
del dissabte 17 de setembre, al Teatre Principal de Banyeres, mentre que un dia després, el diumenge 18, ara al Teatre Avenida

de Bocairent, va celebrar el segon sota
la batuta de Toni Úbeda Soler.
Un cap de setmana intens amb molta
música i jornades d’assajos i convivència entre els músics de la Banda Jove de
l’AUM Bocairent i la Banda Jove de “La
Nova” de Banyeres.
A més, el passat 15 d’ octubre, la Banda Jove s’encarregava d’inaugurar la Fi-

ra de Comerç amb l’acompanyament
de la desfilada del pregó, que suposa
el tret d’eixida al cap de setmana de
Fira, recorrent els principals carrers
del poble.
A hores d’ara, la Banda Jove es
troba assajant per al seu proper
concert, que se celebrarà al mes de
desembre.
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U

na de les dites més populars a
Bocairent després de les festes
de Moros i Cristians de Sant
Blai, prop de Setmana Santa, és dir “Enguany toca”. L’afirmació que amb molt
d’orgull es repeteix en moltes converses
entre famílies, amics o veïns es refereix
a la proximitat de la celebració del Pas
de l’Hort, la representació amb la qual
s’escenifica la mort i resurrecció de Jesucrist pels mateixos veïns i que s’encarrega d’organitzar i coordinar el grup
de teatre L’Arcà. A començament d’octubre passat es va dur a terme la primera reunió de la comissió organitzadora
del pròxim Pas de l’Hort, en la qual es
va acordar que en la Setmana Santa de
2023 hi haurà representació.
Per tant, a l’any que ve sí que toca, els
veïns i veïnes de Bocairent podran dir
ben fort que aquesta tradició popular
torna a cobrar vida després de cinc anys
sense celebrar-se.

DES DE 1950

Es tracta de la representació teatral
més important de Bocairent i porta fent-

Enguany sí, enguany
toca Pas de l’Hort
se d’una manera discontinuada des de
1950 i fins 2018, l’últim any que es va
celebrar. Una tradició local que va córrer el perill de perdre’s en la dècada
dels 70 però la intervenció de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia
va fer que es tornara a representar i ja
en l’any 2000 es va prendre l’acord de
celebrar-la cada tres anys.
Els textos de la representació són els
del llibret “Estampas de la Pasión y
Muerte de nuestro Señor Jesucristo”,
obra de Luis Fernández Ardavin. La representació no soles atrau els veïns de

La comissió
organitzadora va
acordar que en la
Setmana Santa de
2023 torne aquesta
representació després
de cinc anys sense
celebrar-se
Bocairent i de pobles del voltant, també
nombrosos turistes volen presenciar

aquesta original versió teatralitzada
en diferents escenes del que va ser la
passió, mort i posterior resurrecció de
Jesucrist. En 2018 es va representar per
primera vegada l’escena de “Les tres
Maries”. Hi ha nou escenes que s’han
representat en totes les edicions celebrades: “Entrada a Jerusalem”, “Despedida mare i fill”, “Ban”, “Les trenta
monedes”, “Hort de Getsemaní”, “Jesús i Caifàs”, “Jesús i Pilat”, “Carrer de
l’amargura” i “Calvari”.
MÉS DE 200 PERSONES IMPLICADES

Són uns 60 personatges amb paper,
xifra a la qual cal afegir la gran quantitat de figurants participants en l’obra,
a més de la gent que hi ha darrere del
vestuari, escenaris i música, motiu pel
qual les xifres es disparen fins a més
de dues-centes persones implicades de
manera directa i indirecta.
El Diumenge de Rams, després de la
missa de 12, tindrà lloc a la placeta de
Sant Vicent la representació de les dues
primeres escenes, mentre que la resta
tindrà lloc la nit del Divendres Sant a la
plaça de bous.

La SM Vila
celebra demà
el concert de
Santa Cecília

“Viu la biblio!” reconeix
les persones més lectores
Durant una setmana, l’Agència
de Lectura de Bocairent va programar un ampli ventall d’activitats amb motiu de la programació
“Viu la biblio!” coincidint amb el
24 d’octubre, Dia Internacional de
les Biblioteques. Va ser una setmana d’activitats per a totes les edats
amb l’objectiu de posar en valor la
importància de la biblioteca i de les
persones que donen sentit a aquest
espai: els professionals que les
atenen, d’un costat, i les persones
usuàries, de l’altre.
L’edició d’enguany va arrancar el
mateix 24 d’octubre amb l’entrega de detalls, així com l’inici de la
campanya de llibres solidaris organitzada amb AFAB i la votació dels
concursos d’eslògans i microrelats.
El dimarts 25 va ser el torn de la
sessió de biblioteràpia dirigida per
Laura Molina i el dimecres 26, de
la tertúlia al voltant de “Fadrines, el
procés de no casar-se en la societat
valenciana”, amb presència de la
seua autora, Raquel Ferrero.
El dijous 27, l’activitat es va traslladar a la sala Joan de Joanes, de
la mà del projecte “Lletres de por,”

que impulsa el Consell Local del Llibre i
la Lectura: contacontes i cercavila amb
el Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub, amb els monstres valencians com
a protagonistes. Al llarg de tots aquests
dies, també es va poder vore en aquest
mateix espai, l’exposició de la Fundació
Bromera “Llegim?”, una iniciativa que
posa en valor la importància de la lectura en família.
La clausura de “Viu la biblio!” va tindre lloc el divendres 28 amb el reconeixement a les persones més lectores:
en la modalitat d’adults, María Ángeles
Reig Belda, María del Carmen Calabuig
Calabuig, Jairo Vañó Reig i Lluís Beneyto
Galiana, i en la modalitat infantil i juvenil, Vladislav Lapov, Elia Sánchez Cerdá,
Inés Reig Vañó i Lola Vañó Amorós.
La bibliotecària, Pepa Sempere, i l’alcalde, Xavi Molina, els van lliurar el diploma acreditatiu i el val per a compra
de llibres en establiments locals.
Igualment, l’acte va servir per a conéixer la identitat de les guanyadores
del VII Concurs d’eslògans per al foment de la lectura i del VI Concurs de
microrelats “Bibliocontes”: Laura Molina Vañó i Rebeca Reig Puerto, respectivament. Per al primer edil, “aquesta

programació és una mostra més
de l’objectiu que perseguim des
de fa anys: que la biblioteca pública municipal no només siga
un conjunt de prestatgeries amb
llibres, sinó també un espai d’activitat i de sociabilització”.
En aquest sentit, Molina destaca
que l’agència de lectura de Bocairent compta amb una programació regular, amb dues propostes mensuals com a mínim, de la
mà dels “Divendres de biblioteca”, “Viu la biblio!” i el grup de
tertúlia literària.

La Societat Musical Vila de Bocairent
celebra demà el concert de Santa Cecília
amb la novetat que el cartell anunciador
ha sigut triat entre els dissenys presentats al concurs que es va convocar entre
l’alumnat de l’Escola de Música Francisco Belda Ferre.
Cal recordar que la SM Vila va tindre
una intensa activitat a finals de setembre
i principis d’octubre. En tres setmanes
va oferir dos concerts, el diumenge 25

el d’intercanvi amb la Unió Musical
d’Aielo, mentre que amb motiu del 9
d’Octubre, tot el protagonisme va recaure amb la música d’Ángel Bernat.
Cal recordar que, gràcies a la família Bernat, la SM Vila va enregistrar en
juliol un disc amb música del mestre
bocairentí.
Al concert, la formació va interpretar
alguna de les peces del CD, més algunes obres per a piano.

L’exposició “Pintura musicada” de Miró
pot vore’s fins a gener al Museu Ferri
Antoni Miró és un dels pintors valencians contemporanis més coneguts i reconeguts. L’artista alcoià compta amb
una àmplia trajectòria que l’ha fet valedor de nombroses distincions, la més
recent l’Alta Distinció de la Generalitat
el passat 9 d’Octubre.
La vespra de la recepció d’aquest
reconeixement al mèrit cultural, Miró

inaugurava a Bocairent l’exposició
“Pintura musicada”, una proposta en
què les seues obres dialoguen amb
cançons de cantautors i grups musicals en la nostra llengua.
És el cas de Feliu Ventura, que va participar en l’acte d’inauguració, previ
al concert que va oferir al teatre Avenida. Aquesta proposta era una de les

cites destacades de la programació local
amb motiu del Dia del Poble Valencià.
Amb tot, “Pintura musica” es podrà visitar fins al pròxim 8 de gener a l’espai
temporal del Museu Municipal Antonio
Ferri. Així, aquesta sala continua oferint
exposicions de gran format després
d’haver acollit la retrospectiva de cartells de Sant Agustí, durant tot l’estiu.
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Alta participació i nombroses
activitats en la Setmana
Cultural de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes

La Parròquia
inverteix
60.000 euros
al Cementeri
Parroquial

Des de l’any 2019, la Parròquia
Assumpció de Nostra Senyora de Bocairent porta realitzant diverses inversions que ja estan prop dels 60.000
euros per a ampliar el Cementeri Parroquial, que està pràcticament ple,
ja que queden ja molt pocs nínxols
disponibles i fins i tot les osseres
comunes estan al màxim de la seua
capacitat.
Durant aquests anys, s’han adquirit
prop de 15.000 m² de terreny adjacent al cementeri actual, amb una
primera compra en 2019 i una altra
adquisició en 2022 per la necessitat
de complir tota la legislació vigent
relacionada amb l’ampliació de cementeris. Al mateix temps, s’ha iniciat
la redacció del pla especial que permetrà qualificar els terrenys adquirits
per al seu ús com a cementeri.
Actualment, la inversió realitzada
ronda els 60.000 euros, i inclou la
compra dels terrenys, així com els
honoraris de notaris i gestoria, hono-

L

’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Blai de Bocairent
han celebrat amb molt èxit la 33
edició de la seua ja tradicional Setmana Cultural, amb nombroses activitats
i una alta participació.
Així primer va tindre lloc una actuació de la Rondalla de Jubilats de
Bocairent, seguida per la representació teatral de l’obra ‘Al treballaor,
faena’, a càrrec del Grup d’Amics del
Teatre de la mateixa associació. Tots
dos actes van ser al Teatre Avenida
al principi de mes i com a preàmbul
dels dies centrals.
El primer d’ells, el 17 d’octubre va
tindre lloc una xerrada-taller em el
títol ‘Cervell actiu: moviments que
milloren la ment’ donada per Sagrario Puerto. Dimarts 18 va ser el torn
d’una sessió de gimnàstica, completada per una tast de coques i de timó.
Totes dos van tindre com a seu la mateixa llar de jubilats.
Dimecres 19 va ser el dia dedicat a una excursió, en aquesta cas a
Gandia per a veure la localitat en general i en particular el Monestir de
Sant Jeroni. Dijous 20 es va tornar a
la llar del jubilat per a una sessió de
zumba, acompanyada després també
per coques i timó. Ja en el tram final
d’aquesta Setmana Cultural, divendres
21 va tindre lloc un dinar amb ball en
el Maset dels Mosqueters i amb l’actuació del Dúo Púrpura.
Les dos últimes activitats es van organitzar dissabte 22 amb la participació a una trobada comarcal de les
associacions de jubilats i pensionistes de la Vall d’Albaida que va tindre
lloc a Atzeneta d’Albaida i la comèdia
musical ‘La fiesta’ amb la companyia
‘Siete comediantes’ que es va poder
gaudir al Teatre Avenida.
Encara el dilluns 24 va haver una
sessió informativa a càrrec de la
Guàrdia Civil de Bocairent on es van
donar recomanacions de seguretat
per a les persones majors en la mateixa seu de l’entitat, que va posar

colofó a aquesta llarga sèrie d’activitats.
VIATGE ALS PIRINEUS

Abans de la Setmana Cultural, en
el mes de setembre, l’associació va

organitzar un viatge als Pirineus, en
concret al Pirineu Aragonés, on es
van visitar localitats com Osca, Jaca,
Canfranc, San Juan de la Peña, Saragossa o llocs com el Monestir de
Leyre, entre d’altres.

9

raris de l’arquitecte en la redacció del
pla especial i estudis tècnics, entre altres qüestions. Els fons amb els quals
s’està afrontant l’ampliació provenen
directament de la Parròquia en el seu
apartat de cementeri parroquial.
Per part seua, l’Ajuntament de Bocairent està assessorant l’arquitecte
contractat per la Parròquia en el
procés de redacció del pla especial,
tràmit imprescindible per a poder
ampliar. “La nostra Parròquia té un
compromís ferm amb el poble de
Bocairent en molts àmbits, però especialment la gestió del Cementeri
Parroquial és un que està al servei de
tots, creients i no creients, pròxims i
allunyats, un servei al bé comú, una
necessitat fonamental per a tot nucli
de població i que la comunitat cristiana porta oferint durant més de dos
segles complint així amb l’obra de
misericòrdia corporal: enterrar els
morts”, expliquen des de la Parròquia.
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Èxit de visitants en
la tornada de la
Fira de Comerç
T

res anys després va tornar la Fira de Comerç. La crisi sanitària
va fer que Bocairent es quedara
sense poder celebrar una de les cites
més esperades al llarg de l’any. Una
absència que no va ser un obstacle perquè els carrers de la població s’ompliren de visitants.La quinzena edició de la
Fira de Comerç va fer que Bocairent visquera un dels caps de setmana més intensos de l’any. Els nombrosos visitants
que es van apropar al poble no soles
van tindre l’oportunitat de gaudir d’un
ampli ventall de productes artesans i de
la seua oferta comercial, també d’una
programació que va omplir tant tot el
dissabte 15 com el diumenge 16 fins a
la vesprada. La programació preparada per l’Ajuntament va començar amb
el pregó a càrrec de l’alumnat del CEIP
Lluís Vives i la banda jove de l’Associació Unió Musical de Bocairent a les
10:30 del matí. Mitja hora després, va
tindre lloc la inauguració oficial amb el
reconeixement de les persones que han
treballat per la Fira de Comerç al llarg
d’aquests quinze anys. Aquesta edició
comptava amb la novetat de l’ampliació
de l’itinerari de punts de venda respecta
d’anys anteriors, de manera que es connectava la plaça de l’Ajuntament amb la
plaça de bous.
Aquest segon punt es va convertir durant tot el cap de setmana en espai musical, amb servici de restauració i seu
de les actuacions musicals previstes: el
dissabte 15, amb el grup Lampedusa,
Xavi Sarrià, Grupo Eñe i Dj Tremor. El
“tardeo” de la vesprada va estar amenitzat per l’Associació de Balls amb
balls llatins a la plaça de l’Ajuntament
i la participació Muixeranga de Xàtiva
“La Socarrà” amb L’Aljub amb una cercavila. El diumenge 16 es van reobrir
els punts de venda a les 11 del matí. La
gran quantitat de visitants que va rebre
el poble al llarg de tota la jornada va
poder disfrutar tant de productes tradicionals, com de menjar i d’una àmplia
oferta comercial tant de Bocairent com
d’altres localitats dels voltants.
A tota aquesta oferta se li van sumar

dos de les manifestacions populars més
importants de Bocairent, com són els
Cabaolos, acompanyats dels Xirimiters i
Tabaleters de Sant Agustí, i les festes de
Moros i Cristians de Sant Blai, en aquesta
ocasió representades pels més menuts,
amb una desfilada infantil de totes les filaes i l’acompanyament de l’Associació
Unió Musical de Bocairent.
Tampoc van faltar en la vesprada del
diumenge 16 les actuacions musicals.
Van pujar a l’escenari de la plaça de
bous: Dj David Blasco Cantó, Xaranga’s

Band AUMB, Claudia Vanyó i Vila Esemble
de Bocairent. Perquè no faltara de res, a
la plaça Julián Herrero va tindre lloc un
espectacle teatral.
Begoña Perigüell, regidora de Dinamització Comercial, va voler destacar “el
gran esforç organitzatiu, amb més itinerari i més activitat que l’última edició. Arribar a les quinze edicions de la Fira és un
èxit col·lectiu que ha permés consolidar
una proposta que genera un dels caps de
setmana amb més persones als carrers de
Bocairent”.

Es posa en
marxa la nova
“Ruta dels
Molins”

Els ajuntaments d’Ontinyent i Bocairent cooperen en la imminent
posada en marxa d’una nova ruta
senderista, la “Ruta dels Molins dels
barrancs dels Tarongers i de la Fos”,
que travessa part dels termes d’ambdues localitats. Amb aquesta iniciativa
de dos posar en valor els dotze molins hidràulics dels segles XVIII i XIX
existents entre els dos termes, com a
elements claus en l’origen de la indústria tèxtil a la zona. Els alcaldes
de tots dos municipis, Jorge Rodríguez i Xavier Molina; la regidora de
Turisme d’Ontinyent Sayo Gandia; i la
proposant d’aquest projecte al procés “Ontinyent Participa 2022” (on
va resultar finalista) en base al seu
Treball Final de Màster, Irene Ribera,
participaven el dijous 20 en la presentació als mitjans del recorregut.
Aquest comptarà amb senyalització
horitzontal; postes de seguiment en
fusta; mobiliari i panells on es podrà
accedir a codis QR per a descàrrega
del track de la ruta; fullets informatius en valencià, castellà i anglès; o
accés a continguts multimèdia; equipaments tots ells que es preveu que
estiguen a punt als propers dies.
Els alcaldes d’Ontinyent i Bocairent

Claudia Vañó va
sorprendre amb les
seues versions en
anglés
Dins de l’ampli ventall d’actuacions amb motiu de la Fira de Comerç cal destacar la
presència a l’escenari de la
plaça de bous de Claudia Vañó,
jove cantant local que, amb 13
anys, va fer la seua presentació
davant del gran públic. Vañó,
amb una veu greu i molta desimboltura, va enlluernar amb
les nou versions cantades en

anglés que va oferir. Claudia
Vañó cursa segon curs al conservatori d’Ontinyent a més de
segon curs de cant modern.
L’estiu passat va debutar com
a solista en la coral de Bocairent i en l’AUMB en el concert
de primavera cantant “Mareta”.
També va ser seleccionada per
a participar en el concurs de
prodigis de la Vall d’Albaida.
BLAI VANYÓ VICEDO

coincidien a destacar la importància de la cooperació entre administracions, que, en paraules de Jorge
Rodríguez, “són una mostra que els
límits entre poblacions es difuminen a l’hora de fer front a objectius
comuns, en aquest cas optimitzar
aquest espai que va a ser un recurs
turístic més. Una de les actuacions
proposades a Ontinyent Participa
2022, totes ja executades o en execució, que presentem en la setmana en
la que s’obri el termini per a presentar propostes per a l’edició de 2023”,
assenyalava.
Xavier Molina, per la seua banda,
mostrava la seua alegria “per poder
col·laborar en un projecte que és un
nou exemple de col·laboració entre
els dos municipis, que ja hem trobat
espais de cooperació en altres àmbits com l’empresarial, ara amb una
actuació patrimonial de molt d’interès, que posa en valor l’entorn dels
barrancs dels Tarongers i la Fos, un
nexe d’unió dels dos municipis vinculat a l’inici de la tradició tèxtil. Un
projecte que també té interès com a
mostra de transferència del treball
acadèmic universitari a la societat;
i com a reflex d’un procés com és
Ontinyent Participa que serveix de
referent per a altres municipis com
el nostre, on enguany posem en marxa la iniciativa DecidimXBocairent”,
manifestava.
Sayo Gandia explicava que el nivell
de dificultat de la ruta és baix ja que
“no es planteja com un espai d’activitat esportiva sinó com un passeig
natural que transita per paratges
d’alt valor ecològic, mediambiental
i paisatgístic, que permet descobrir
el passat del tèxtil en la comarca i
posar en valor estos molins i l’entorn
on es troben”. Per últim, Irene Ribera, graduada en Història i Turisme i
proposant del projecte a Ontinyent
Participa, explicava que el mateix està basat en una identificació i anàlisi
previs realitzats al seu Treball Final
del Màster Universitari en Patrimoni
Cultural de la Universitat de València.
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Els premis 9 d’Octubre
reconeixen a Vicente
Vañó i el Patronat
B

ocairent va commemorar el Dia del
Poble Valencià amb una extensa
programació, que va tindre com a
acte central la gala del dia 8 de lliurament
dels premis 9 d’Octubre al teatre Avenida.
Aquest premi, creat en 2009 i que en
2022 va complir la seua catorzena edició,
va reunir a premiades i premiats, representats institucionals, teixit cívic i públic
en general en una gala conduïda per Xelo
Ferre i amb l’actuació del jove ballarí Marc
Perigüell Frías.
Després de l’entrega dels diplomes als
millors expedients acadèmics de l’alumnat
de primària, secundària i batxillerat, l’acte
va seguir amb el lliurament de les distincions individual i col·lectiva dels premis

9 d’Octubre 2022. En l’apartat individual,
tot un veterà de la festa, amb una àmplia
trajectòria en els Moros i Cristians com
Vicente Vañó Vañó, va ser el premiat a proposta de l’Associació de Festes de Moros i
Cristians a Sant Blai.
Vañó es va estrenar com a sergent major
de les festes en 1983 i trenta-nou anys després segueix ostentant aquest càrrec amb
tant de simbolisme. Amb aquest premi se
li ha volgut reconéixer la seua llarga trajectòria al servei de l’organització dels Moros
i Cristians.En l’apartat col·lectiu, el premi
en aquesta edició ha sigut per al Patronat.
Va ser l’associació cultural FESTASA la que
es va encarregar de presentar la seua candidatura. El Patronat és una entitat molt

arrelada a nivell local, amb quasi 125 anys
de presència en diferents àmbits de la societat bocairentina, no soles la religiosa
(catequesi i dels moviments apostòlics i
espirituals), també amb iniciatives culturals, formatives, lúdiques i esportives al
municipi.En la seua intervenció, Xavi Molina assenyalava la importància d’aquestes
distincions, que “posen nom i, per tant,
posen en valor els esforços de persones
i entitats importants per a la nostra localitat”.En el seu discurs, l’alcalde de Bocairent no va dubtar a afirmar que “crear
els premis 9 d’Octubre va ser un encert,
consolidar-los era una obligació i prestigiar-los ha estat una línia de treball per a
nosaltres al llarg dels últims anys”.

Cinc alumnes reben
el premi al millor
expedient acadèmic
La primera part de la gala dels premis 9
d’Octubre 2022 va tindre com a protagonista l’alumnat local amb les distincions acadèmiques als millors expedients de primària,
secundària i batxillerat del curs 2021/2022.
En total van ser cinc els alumnes distingits en
aquests premis extraordinaris al rendiment
que volen reconéixer el talent local.
En la modalitat de primària van recaure en

Mara Silvestre Vañó, Júlia Prieto Jover i Joan
Beneyto Jordà; en la de secundària obligatòria,
en Rebeca Reig Puerto, i en batxillerat, en Estela Tormo Sanchis.La regidora d’Educació,
Vanesa Doménech, i l’alcalde, Xavi Molina,
van ser els encarregats d’entregar els diplomes
acreditatius. Tots dos van fer extensiu el seu
reconeixement a les famílies i als equips educatius del CEIP Lluís Vives i de l’IES Bocairent.

Tonet Bordera,
guanyador de
la Marató de
Fotografia Jove
La Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut ha organitzat
la VII edició del Marató de Fotografia Jove que va tindre una
bona resposta de participants.
El guanyador del primer premi,
dotat amb 150 euros, va ser per
a Tonet Bordera, per la fotografia
titulada ‘Àurea’.
El segon premi, dotat amb 75
euros, va recaure en Lucía Alarte
per la imatge que portava per títol
‘Pont del Sant Crist’.
La cita va tindre lloc dissabte 17
de setembre i hi van participar

un bon grapat de joves fotògrafs,
mentre que el jurat es va reunir
el 22 del mateix mes per decidir
els guanyadors dels dos premis.
Aquest jurat va estar format per
membres de l’Associació Fotogràfica Bocairent, AFB. Precisament, dins de la programació
cultural vinculada al 9 d’Octubre
per part de l’Ajuntament de Bocairent, es va inaugurar al Parc
dels Vilars una exposició amb un
recull dels treballs presentats en
aquella VII Marató de Fotografia
Jove.
BLAI VANYÓ VICEDO
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D

esprés de recuperar la normalitat al juliol de 2021, amb
l’homenatge als festers més veterans de 2021 i 2022, el dissabte 17 de
setembre va ser la data elegida per l’Associació de Festes de Moros i Cristians
de San Blai per a retre homenatge als
festers i festeres que en 2023 celebraran els seus 75 i 50 anys en actiu.
Un acte que, més que mai, va recordar
que s’ha activat el compte enrere de la
tornada de les festes després de tres anys sense organitzar-se per la pandèmia
i que tindran lloc del 3 al 8 de febrer
de 2023.
Aquest any, per la incertesa de les previsions meteorològiques, l’Associació de
Festes de Moros i Cristians de Sant Blai
va decidir canviar d’ubicació i buscar
un recinte cobert, en este cas el pavelló
d’esports, que va substituir el tradicional escenari de la plaça de bous.
L’acte va córrer a càrrec de Mari Luz
Pascual i Joan Albert Silvestre. Després
de la introducció dels dos presentadors,

Homenatge als
veterans de la festa

BLAI VANYÓ VICEDO

es va donar pas a l’entrega de diplomes
als homenatjats pels seus 75 i 50 anys
de trajectòria festera. En total, tres amb
setanta-cinc anys i vint-i-nou amb mig
segle fent festa.
TRES FESTERS AMB 75 ANYS

Els tres festers amb 75 anys d’antiguitat homenatjats van ser María Teresa Casa, Juan Bautista Molina i Pedro Bacete.
Pel que respecta a la llista de 50 anys
de trajectòria festera, van rebre el di-

ploma acreditatiu: 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.
Seguidament es va donar pas al concert fester, que aquest any complia la
seua 84a edició, a càrrec del Grup de
Xirimiters i Tabaleters l’Aljub sota la
direcció de Vicent Gabriel Casanova
Martínez.
En la primera part es va interpretar
el pasdoble “L’Aljub de Bocairent”, la
marxa cristiana “La Torre de Mariola”,
la marxa mora “Als Xafigueiros”, el pas
masero “Tabal i Saragüells”, la marxa

mora “Les Covetes dels Moros” i l’estrena del pasdoble “Febrer”.
Després d’un descans, el 84é concert
fester es va reprendre amb la segona
part amb tres peces: el pasdoble “Arrels”, la marxa cristiana “Molí de Lluna” i
la marxa mora “Stàrracos”. Les paraules del president de l’Associació de Festes, Ximo Carbonell, i de l’alcalde, Xavi
Molina, van servir de cloenda d’un acte
que va acabar amb la interpretació de
l’himne de Bocairent per l’Aljub.

María Durá
presenta l’exposició
“Mi naturaleza”

“Al color de les danses”
acaba amb la presentació
del catàleg commemoratiu
L’exposició que reunia els més de
vint-i-cinc anys de cartells de les festes d’estiu a Sant Agustí va finalitzar
el passat 25 de setembre amb la presentació del catàleg commemoratiu.
L’acte va servir de colofó als més
de dos mesos en què la mostra va
estar oberta al Museu Municipal Antonio Ferri, per tal d’oferir una visió

de conjunt de la imatge gràfica que ha
acompanya les Danses de Bocairent.
El catàleg editat per la Junta de Majorals de Sant Agustí i l’Ajuntament de
Bocairent ofereix una aproximació a
càrrec dels comissaris de l’exposició,
Vicent Ramon Pascual i Pablo Mestre,
i una reproducció de tots els cartells.
Cada un d’aquests compta amb un

apunt biogràfic del seu/a autor/a,
així com d’un xicotet text explicatiu en què l’artista explica la seua
proposta. En la presentació de la
publicació van intervindre tant els
comissaris com la clavariessa, M.
Amparo Molina; l’alcalde, i Manel
Santonja, en nom de la Junta de
Majorals de Sant Agustí.

La pintora natural d’Elx María Durá
va presentar un bon nombre d’obres
seues a la sala Joan de Joanes de Bocairent en una exposició amb el nom
de ‘Mi naturaleza’. Aquesta mostra es
va poder veure des del 30 de setembre
fins al 16 d’octubre i en l’acte d’inauguració es va comptar amb la presència
de l’alcalde bocairentí, Xavi Molina, així
com de nombrós públic, que va voler
acompanyar l’autora. Les obres de Durá
en aquesta proposta artística tenen les
plantes com a principals protagonistes
amb uns primers plànols plens de colorit i amb les palmeres o les falgueres
com a espècies més representades. I és
que, com la mateixa Maria va explicar

en la inauguració ‘Mi naturaleza’, és
un reflex de la natura que l’envolta en
el seu dia a dia i és que a Elx la palmera és el gran símbol de la localitat.
María Durá es va llicenciar en Belles
Arts per la Universitat Politècnica de
València l’any 2006. Després d’això
va continuar formant-se amb artistes
com Antonio López, Golucho o Andrés
García-Ibáñez, entre d’altres.
Ha participat en diverses exposicions
a nivell nacional i internacional, tant
individuals com col·lectives, al llarg de
la seua trajectòria. Alhora, també ha
participat en un bon grapat de certàmens de pintura, on ha obtingut molts
reconeixements a la seua obra.
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Xarrada i tast de vi a
càrrec de Javier Cerdá
Els Cabolos van participar
en l’Aplec d’Ontinyent

D

ins dels actes del 9 d’Octubre cal assenyalar un que
va tindre lloc en la vespra
d’aquesta commemoració a càrrec
de Javier Cerdá, gerent de Vinoteca
Bocairent-Mercacentro Gourmet.
Va ser una xarrada i tast de vins locals amb maridatge de productes
típics fets a la zona.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Xavi Molina, que va
fer la introducció a la intervenció
de Javier Cerdá, qui es va centrar
principalment a xarrar de dos cellers locals: un més antic i amb un
ampli bagatge com es el Celler Gui-

lella, que produeix vi amb varietats
franceses com és el pinot noir, el
cabernet sauvignon i el syrah, tipus
de raïm que s’ha adaptat molt bé a
l’altitud de Mariola, per damunt dels
700 metres, mentre l’altre celler del
qual va parlar és més jove, es tracta
del Celler de Toni Beneito, que, amb
ceps vells, elabora vins de varietats
autòctones com bonicaire i tortosí.
El tast d’aquests vins locals va estar acompanyat amb maridatge de
productes de 53 Covetes Bocairent,
salaons transformats en crema de
bacallà i moixama, a més de pericana, paté d’oliva i formatges de Llosa.

Els Cabolos de Bocairent van participar el diumenge 30 d’octubre en l’Aplec
de Gegants i Cabets d’Ontinyent, juntament amb altres colles geganteres de la
Comunitat Valenciana i Catalunya.
Els Cabolos de Bocairent són els únics
que han participat en totes les edicions
de l’Aplec d’Ontinyent, per la qual cosa tenen un protagonisme destacat
en aquest encontre, el qual va tindre
l’acompanyament de molta gent, amb
carrers plens de gom a gom, especial-

ment en el trajecte pel carrer Major fins
a la plaça de l’Ajuntament, on va tindre
lloc el final de festa. Els Majorals van
rebre de mans de l’alcalde d’Ontinyent,
Jorge Rodríguez, un detall commemoratiu. L’edició d’enguany de l’Aplec de
Gegants i Cabets d’Ontinyent va finalitzar amb un dinar de germanor per a
totes les colles participants. A l’octubre
de 2026 tindrà lloc una nova edició
d’aquest encontre, que és tot un referent
a la Comunitat Valenciana.
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David Belda i
Beatriz Román
guanyen el Trail

ACIS presenta
nova directiva i la
campanya de Nadal
i Reis 2022
L’Associació de Comerciants i
Serveis de Bocairent (ACIS) ha
completat el procés de renovació de la seua junta amb el nomenament de la nova directiva.
A finals de setembre passat,
Vicente Vañó es va convertir en
el primer president d’aquesta
entitat que repeteix càrrec.
El següent pas ha sigut nomenar junta, la qual s’ha renovat
en la seua totalitat. El nou vicepresident passa a ser Rubén
Molina (Visita Bocairent); tresorera, Maite Ribera (Electricidad Ribera); secretària, Tere
Cabanes (Acadèmia Avança),
i com a vocals, Blai Sanchis
(Embotits Blai), Inés Sanchis
(Clínica Podològica Inés) i Manel Ferre (Mobles Ferva).
Es va aprofitar l’assemblea
en la qual es va constituir la
nova directiva per a formalitzar la campanya de Nadal i Reis
2022 d’ACIS per als pròxims
mesos de desembre i gener en
compres en els 31 comerços
associats.
En total seran 1.500 euros en
premis per comprar en algun

d’aquests establiments, amb un primer premi de 500 euros, un segon de
300 i quatre de 100 euros. A més hi
haurà tres premis joves de 100 euros
per a clients entre 18 a 35 anys. També es convoca el concurs d’aparadors
nadalecs.

Serà després de Reis quan es farà el
sorteig dels diferents premis. Cal dir
per últim que Vicent Ramón (Estudi
Vicent Ramón) és l’autor del cartell
que es podrà veure en les botigues associades.

L

’entorn de Bocairent ha sigut seu de la
VII edició del Trail de Bocairent, una
competició que tornava a celebrar-se
després de dos anys de parèntesi per la pandèmia. I la tornada va ser exitosa tant a nivell
organitzatiu com de participació. La prova
s’ha dividit en tres modalitats, un Trail de 23
quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu, un Sprint Trail de 13 quilòmetres i 585
metres de desnivell positiu i una Marxa senderista, no competitiva, de 10 quilòmetres i 100
metres de desnivell positiu.
L’organització d’aquesta cita esportiva ha
estat a càrrec del Club d’Atletisme Vila de Bocairent, del Centre Excursionista de Bocairent
i de l’Ajuntament. No s’ha d’oblidar la participació de nombrosos voluntaris, fins a 70, que
han fet possible aquesta gran cita esportiva,
amb l’ajuda d’efectius de Policia Local, Protecció Civil de Bocairent i Banyeres de Mariola, Creu Roja, Ràdio Bocairent, Paco Pascual
Esplugues, així com les imatges recollides
per Blai Vanyó o els mateixos treballadors de
l’Ajuntament.
Amb les inscripcions completades una setmana abans de disputar la prova, aquesta es
va desenvolupar el diumenge 30 d’octubre
amb una temperatura perfecta per a córrer
o caminar i amb nombrós públic durant el
recorregut i en especial en l’eixida i arribada,
ubicades al parc de l’Estació.
Així, si parlem de la prova reina dels 23 quilòmetres del Trail, el guanyador en categoria
masculina va ser David Belda García, exciclista professional i fill del mític Vicente Belda,
del Club Les Llebres de Muro, amb un temps
d’1 hora 57 minuts i 27 segons. En categoria
femenina es va imposar Beatriz Román Soriano del Club Fondistas de Yecla amb un registre de 2 hores 26 minuts i 22 segons.

Pel que fa als guanyadors locals en
aquesta modalitat, en xics va ser Pau
Pascual Doménech i en xiques, Claudia
Moltó Terol. Pel que fa al Sprint Trail
de 13 quilòmetres, el guanyador va
ser David Pérez Reig del Club Esportiu
Quatre Gats de Ròtova amb un temps
d’1 hora 7 minuts i 43 segons. En xiques la primera en la general i també la
primera corredora local va ser Carmen
Baldó Vicedo amb un temps de 1 hora
22 minuts i 38 segons. El primer corredor local, en esta segona modalitat, va
ser David Puig Cantó.Com a curiositat
tot i ser els dos corredors locals, Pau
Doménech corre amb el club amfitrió,
el Vila de Bocairent, i David ho fa en el
Club Atletisme Ontinyent.

Blasco,
primer a
la Copa
d’Espanya
Pep Blasco segueix destacant
a nivell nacional i recentment
va tornar a pujar al més alt del
podi en la principal competició
per proves del calendari nacional de BMX com és la Copa d’Espanya.A la localitat granadina
d’Almuñecar va tornar a l’acció
després d’una xicoteta parada,
aconseguint el primer lloc de la
seua categoria, homes de 40 a 49
anys. En la primera mànega del
dissabte va ser tercer, amb molta igualtat de punts entre els tres
primers. En la segona mànega del
diumenge, Blasco ja va acabar
primer, a més amb un marge un
poc més ampli, el que li va permetre ser primer en la classificació general. Aquestes dos primeres posicions en la general i en
la segona mànega el distancien
en molts punts respecte al segon
en la general, i per tant li permet
disputar la final de la Copa d’Espanya al Campello amb una certa
tranquil·litat.

ESPORTS

BOCAIRENT, novembre 2022

15

Mikele, Vilaplana
i Ribes, campions
autonòmics

Mª José Silvestre,
millor esportista
H

a sigut l’any de Mª José Silvestre i així ho ha entés el jurat del
Consell Municipal de l’Esport,
que en l’elecció de millor esportista
local 2022 va decidir reconéixer el palmarés d’aquesta ciclista especialitzada
en llargues distàncies i donar-li el premi
durant la gala de la Festa de l’Esport,
celebrada el 24 de setembre al teatre
Avenida després de dos anys sense durla a terme per la pandèmia.
La primera part de la gala va servir per
a reconéixer els millors esportistes de
cada entitat, que van ser: Jairo Ferrero
Sanchis, pel Club d’Atletisme Vila de
Bocairent; Marta Silvestre Calabuig,
pel Club de Bàsquet Patronat; Clemente
Giménez Martínez, pel Club Billar Bocairent; José María Silvestre Mora, pel
Club Esportiu Caçadors Bocairent; els
xiquets i les xiquetes de l’Escola Bicible,
per l’Associació Dones Bicibles; Carlos

Pardo Ruiz, pel Club Deportivo Karate
Bocairent; Javier Romero Bodí, pel Club
Esportiu Bocairent Futbol, i Eduard
Blasco Vañó, pel Motoclub Nicogass.
La segona part de la gala va estar centrada en el lliurament dels premis a la
dedicació esportiva i a millor esportista
local 2022, tots dos proposats i votats
per les entitats que formen part del Consell Municipal de l’Esport.
En el primer cas, el guardonat va ser
Juan Bautista Molina, que ha desenvolupat una tasca fonamental des dels anys
setanta fins a l’actualitat a través dels
clubs locals de tenis, primer, i de billar,
després.
Quant al premi a millor esportista
local, les tres nominacions eren per a
Orestes Regal Fernández, Josep Blasco
Vañó i Mª José Silvestre, que va resultar guanyadora. A la ciclista bocairentina se li va recóneixer el palmarés del

cicle 2021-2022, en el qual consta el
subcampionat en 24h World Time Trial
Campionships, el campionat individual femení Événement Vélo (França),
el campionat 24 H Castelli de Feltre
(Itàlia) i el tercer lloc en 24h Rad am
Ring (Alemanya).
Els guardons a la dedicació esportiva i a millor esportista local 2022 van
ser entregats per l’alcalde de Bocairent,
Xavi Molina, i pel delegat municipal
d’Esports, Vicent Silvestre, que també
van tancar l’acte amb les seues intervencions. “Aquesta Festa de l’Esport
no només reconeix marques i classificacions, sinó que també posa en valor
l’esforç d’adaptació dels nostres esportistes durant uns anys en què la pandèmia ha alterat temporades i calendaris”,
indica el regidor. Per últim, cal recordar que l’acte va ser conduït per Javier
Cantó Vañó.

Javi Romero, homenatjat
en la gala de la FFCV
Javi Romero, davanter del CE Bocairent, va ser homenatjat en la gala
de la FFCV celebrada a Alzira el passat 30 de setembre. El de Banyeres
va rebre de mans del president de la
Federació Valenciana de Futbol, Salvador Gomar, un doble reconeixement: jugador revelació de la primer

edició de La Nostra Copa i màxim golejador del seu grup de Segona Regional amb 35 gols. Javi Romero, de 22
anys, va estar acompanyat per familiars
i membres de la junta directiva del CE
Bocairent amb el seu president, Ramón
Francés, al front.
A pesar de la seua joventut, ha passat

per equips como Villarreal, Alcoyano, Villena, Banyeres i actualment
és jugador del CE Bocairent. La seua
gran temporada no ha passat desapercebuda per als mitjans de comunicació presents i ha sigut entrevistat
tant per televisió com a ràdio i premsa escrita.

El Lluna de València amb tres bocairentins, campions autonòmics de
pesca amb ‘cebador’ Abel Vilaplana,
Mikele i Óscar Ribes, components
del Club de Pesca Bocairent, s’han
proclamat campions autonòmics de
pesca amb ‘cebador’ formant part de
l’equip Lluna de València.
Així aquesta primera posició els va
permetre participar en el Campionat
d’Espanya, que va tindre lloc a Toledo, a la localitat de Navalcan, on van
quedar quarts, molt prop del podi.
Per altra part, aquests mateixos tres
pescadors locals van prendre part en
una prova prestigiosa que va tindre
lloc a Mèrida, el III Trofeu Lusitania,

i on es van donar cita més de 50 participants. Óscar Ribes va obtenir una
destacada quarta plaça, mentre que
Mikele va acabar en el lloc 26, i Abel
Vilaplana, en el 30.
Per últim, cal dir que un altre component del club José Lopez participa
en la modalitat carpfishing, en què
està obtenint destacats resultats amb
exemplars de gran mida, mentre que
el club va organitzar la quarta edició
del seu concurs social a Bellús, després d’uns mesos sense organitzar
cap prova. El primer classificat va ser
José Juan Chaves; el segon, Gonzalo
Castelló Gisbert, i el tercer, José Antonio Carrión García.
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Tornar a casa

L’ÚLTIMA

T

ornar a casa!!! Però no amb
les mans buides, sinó amb un
projecte de vida. Eixa era la
cantarella, “la retailla” i, perquè no
dir-ho, el mantra que des de fa uns
anys perseguia, fins i tot turmentava a Fran Jordá i Virginia Gisbert,
dos joves emprenedors locals que
fa anys, molts anys, van abandonar
Bocairent per iniciar una carrera
universitària.

El 4 de
desembre,
bústia reial
a la plaça de
l’Ajuntament

Fran Jordá i Virginia
Gisbert són dos
joves emprenedors,
nascuts al poble, que
després de més de
deu anys fora han
decidit tornar amb un
projecte de vida
Aquells estudis van fer que aquella
estància fora del poble, del seu volgut poble, acabara allargant-se en el
temps. Primer cinc anys, després deu
per a iniciar la seua etapa laboral i,
en el cas de Fran, fins a díhuit anys,
mitja vida com reconeix, perquè ara
en té 36.
Ell va estudiar Magisteri a Conca i
ella, Publicitat a Barcelona. Els dos
van acabar a Catalunya. Fran va recórrer de sud a nord aquesta comunitat
com a professor de primària durant
dotze anys. Virginia no va tindre la
mateixa sort, perquè mai va aconseguir treballar de publicista.
CANVI DE VIDA

La tornada a Bocairent sempre era
un motiu d’alegria. El fet d’haver de
deixar els seus, un pes cada vegada
més difícil de portar. Va aplegar un
moment que els dos van tindre la
necessitat d’un canvi de vida, de dur
avant un projecte personal que els
omplira i què millor que desenvolupar-lo al seu volgut Bocairent, amb

els seus.
Dit i fet!!! Amb eixa voluntat, amb vocació
d’emprendre però de fer-ho a casa ha sigut
la motivació que va portar a Fran i Virginia,
Virginia i Fran, a tornar i que Bocairent es
beneficie del talent dels dos.
Fran Jordá ha obert Cal Xicue, que a la
mateixa plaça de l’Ajuntament agafa el relleu deixat per Tramuntana després de tancar les seues portes.
Amb aquest negoci al mateix cor de Bocairent vol recordar aquells primers viatges a Granada. Allí va conéixer a la seua
parella, Cristy, que també l’acompanya en
aquesta aventura emprenedora al poble.
En aquelles baixades fins a Granada es va
enamorar de la cultura de la “canya i tapa”.
“Sempre que tornava a Bocairent”, recorda
Fran, “veia que la demanda turística dels
caps de setmana i festius no es corresponia
amb l’oferta”.
Va ser la llumeta que li va fer donar

aquest pas endavant. Ara serveix esmorzars, té servei de cafeteria i tracta d’oferir una carta de menjars amb productes
locals de qualitat, fets al poble, barrejats
amb apostes personals com el pernil de
castanya de Pontevedra.
“Tots hem fet alguna bogeria en la vida i aquesta és la meua”, explica Fran,
que no vol oblidar-se de la seua verdadera vocació, que és la de tornar a ser
mestre, però mentre ixen les oposicions
per a exercir de docent a la Comunitat
Valenciana, té clar que “vull donar un
servei al poble”.
A pocs metres de Cal Xicue, al carrer
Bisbe Miró número 27, ha obert les
seus portes “Febrer”, el projecte personal de Virginia. I “Febrer” perquè
com ella mateix diu, “a Bocairent té un
significat molt especial, són les festes de
Moros i Cristians i per al poble és alegria”, justifica al mateix temps que en

el logo de la tenda es veu un sable,
en homenatge al seu iaio Eduardo,
fester molt conegut al poble.
Virginia, que ara té 34 anys i en
portava dotze a Barcelona, reconeix que necessitava “un canvi en la
meua vida. M’abellia tornar al poble,
però amb un projecte baix del braç i
va eixir aquesta idea”, seguint també
el fil de la seua última etapa a Barcelona, on va treballar com a decoradora i attrezzo per a escenografia
i rodatges.
“Estic molt contenta de l’acolliment que he tingut. No vull que siga una botiga a l’ús, que la gent del
poble que vinga puga trobar idees
per a regalar, apostant pel disseny,
l’artesania i l’originalitat. Coses fetes
a mà que donen eixe valor afegit i,
més avant, voldria fer tallers mensuals”, explica Virginia.

La instal·lació de la bústia reial a la
plaça de l’Ajuntament serà el primer
acte que ha preparat la Comissió
Festivitat Reis Mags juntament amb
l’Ajuntament amb motiu de la Festivitat dels Reis Mags. Després, el 10
de desembre, s’obrirà a les sis de la
vesprada el mercat nadalenc, novetat en aquesta celebració. Mitja hora
més tard, a les 18,30 tindrà lloc l’encesa oficial de l’enllumenat de Nadal
a la plaça de l’Ajuntament.
Aquest acte estarà amenitzat amb
l’actuació en directe de la Banda Jove de l’AUM Bocairent i amb les tradicionals nadales. Al dia següent, el
diumenge 11, a les 12.45 hores està
prevista l’arribada dels Emissaris de
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
a la plaça de l’Ajuntament. El dia
gran d’aquesta celebració, com és
costum, serà el 5 de gener amb la
Cavalcada des de les sis i mitja ja de
nit. En aquesta ocasió els Reis Mags
estaran acompanyats per la Societat
Musical Vila de Bocairent, el Grup de
Xirimiters i Tabaleters l’Aljub i l’Associació Unió Musical de Bocairent.

