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Nerea López va fer partícip del
seu “regnat” com a fallera

Millora de les xarxes
d’aigua i clavegueram

La fallera major infantil de València 2022 va visitar Bocairent amb la
seua Cort d’Honor en un acte molt vistós i inèdit al poble

L’Ajuntament està a punt d’iniciar aquestes dos actuacions amb un pressupost per damunt dels 300.000 euros
BLAI VANYO VICEDO

2022 comença
amb una
important
baixada de l’atur
Pàgina 3

Aquest mes de març porta camí de
batre tota classe de rèrcords en quant
a pluja caiguda. De fet està sent el més
plujós des de 1990. Són més de 310 litres de mitjana recollits en les diferents
estacions del poble i el total del mes
acumulat se stiua en 374 de mitjana.
L’altra conseqüencia associada a aquest
temporal ha sigut la caiguda d’una casa particular a la zona de Sant Joan.
Es tracta d’un immoble que no estava
habitat i de titularitat particular situat
a la pujada Mossén Hilari-Sant Joan.
Pàgina 3

Març plujós

La meravellosa història
de Javier Cantó al Txad
Pàgines 8 i 9

Toni Beneito
recupera les
varietats de vins
autòctones de la
zona
Pàgina 20
Creada la
primera Escola
de Ciclisme
local amb
alumnes de
totes les edats
Pàgina 17
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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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L’Ajuntament
destinarà més
de 300.000 €
en millorar les
xarxes d’aigua i
clavegueram

L

’Ajuntament està a punt d’iniciar
dues actuacions importants per
a millorar les xarxes d’aigua i de
clavegueram. En el primer cas, es tracta
d’una intervenció per a augmentar la
pressió en la part alta del poble mitjançant una ampliació de la canalització
del tram Canaleta-Derrota. Les obres
estan valorades en 145.449,57 euros
i es troben ja adjudicades; per tant, es
preveu que s’inicien en les pròximes
setmanes.
La segona actuació afecta el clavegueram i consisteix en la renovació integral del tram que discorre pel carrer
Sant Miquel. El projecte té un import de

173.843,35 euros, procedents tant de la
Diputació de València com de l’Ajuntament de Bocairent. L’obra està en fase
d’adjudicació, la qual es completarà en
els pròxims dies, ja que l’execució ha
d’estar acabada al mes de juliol.
El regidor d’Obres, Jose Vicente
Sanz, assenyala que “es tracta de dos
actuacions importants i pendents des
de fa temps, ja que generen molèsties
importants al veïnat de les zones afectades”. En aquest sentit, Sanz indica
que “l’Ajuntament ha fet un esforç per a
prioritzar els projectes i dotar-los de recursos econòmics per a dur-los a terme
pròximament”.

Caiguda d’un immoble
particular a la zona
de Sant Joan del barri
Medieval
El fort episodi de pluges continuades que viu la Comunitat Valenciana i en
especial la Vall d’Albaida, s’ha deixat sentir de moltes maneres diferents, unes
molt bones per al camp i els aqüífers i altres no tan bones, com ha passat al
barri Medieval.
Una conseqüència associada ha sigut la caiguda d’una casa particular a la
zona de Sant Joan. Es tracta d’un immoble de titularitat particular situat a la
pujada Mossén Hillari-Sant Joan.
L’enfonsament de l’estructura va tindre lloc a la matinada del passat diumenge
20 com a consequüència del temporal de pluja. Afortunadament la vivenda no
estava habitada. L’oficina tècnica municipal ja s’ha posat en contacte amb la
propietat i aquesta està actuant en les restes de l’edifici.

Es destinaran
300.000 € a la
reurbanització del
carrer Baixada
del Tint

Una altra actuació que està prevista dur a terme al nucli històric és la
reurbanització del carrer Baixada
del Tint. Va ser el Ple municipal de
gener el que va aprovar per unanimitat el conveni entre el consistori
i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. L’actuació està valorada en
300.000 euros, que aportarà íntegrament la Generalitat. Per la seua part,
l’Ajuntament assumirà la redacció
del projecte, així com la licitació i
la contractació de les obres. Aquesta
acció forma part de la rehabilitació
integral del Barri Medieval que l’administració autonòmica va començar
als anys noranta.
En concret, correspon a la fase 2B2, l’última de les previstes en aquell
pla d’actuacions que tenia per finalitat millorar tot l’espai públic del
nucli històric del poble, declarat
Bé d’Interés Cultural.L’alcalde Xavi
Molina no ha dubtat a assenyalar que
“es tracta d’una notícia magnífica
per a Bocairent”.
En aquest sentit, Molina explica
que “després de vora vint-i-cinc

anys, la Generalitat, complirà el seu
compromís de rehabilitació integral del
Barri Medieval de Bocairent”.
El primer edil destaca també la sensibilitat de l’actual Consell per a desbloquejar la qüestió i reactivar aquestes
inversions després de tant de temps:
“No ha estat fàcil aconseguir-ho, però
hem treballat intensament de la mà de
l’associació veïnal i, a més, hem trobat
molta sensibilitat en la Direcció General
de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència
Energètica, que sabia que tenia un deute
pendent amb el nostre municipi”.
Les obres de reurbanització de la
baixada del Tint se sumaran a les de la
fase 2B-1, que estan en execució actualment.
En el cas de la fase 2B-1, l’actuació
està suposant la reforma del carrer
Mossén Hilari i l’habilitació d’una zona
verda al voltant de la torre dels Portuguesos.“Amb l’actuació que tenim ara
en marxa i la que acabem de conveniar,
aconseguirem completar la reurbanització dels carrers que perimetren el
Barri Medieval i, per tant, millorarem
la qualitat de vida del veïnat del nucli
històric”, conclou l’alcalde.
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2022 ha
començat amb
una baixada
de l’atur al
poble

Març està sent el mes més L
plovedor des de 1990
quest mes de març porta camí
de batre tota classe de rècords
quant a pluges es refereix. De fet
és el més plujós des de fa més de tres
dècades, en concret des de 1990. Des
que va començar el temporal s’ha recollit més de 310 litres de mitjana en les
diferents estacions del poble i el total
acumulat se situa en 374.
Contrasten aquestes dades amb l’anticicló sobre la península amb el qual es
va començar l’any, el qual no va facilitar
l’entrada de fronts atlàntics i per això les
pluges van ser molt escasses.

’any ha començat amb bones
perspectives pel que fa referència
a les dades d’ocupació a Bocairent. Si 2021 va concloure amb la taxa
d’atur més baixa de l’última dècada, la
tendència que portem des que va començar 2022 confirma una progressiva milloria a la baixa, segons dades del
SERVEF (Servei Valencià d’Ocupació).
Si Bocairent va tancar 2021 amb 218
aturats, quaranta-un menys que en
2020, va començar 2022 amb 213 pel
que fa al mes de gener i ha tancat febrer
amb 201.
Suposa cinquanta-nou aturats menys
respecte al mes de febrer de 2021, que
va acabar amb 260 aturats.
Fent una comparativa del mes de febrer de 2021 amb 2022, fa un any eren
173 dones aturades per 135 al mes passat i 87 homes per 66.

CANVI DE TENDÈNCIA

SERVEIS, EL SECTOR MÉS CASTIGAT

Al gener només van caure 6 litres i al
febrer van ser 9,3 litres. Una tendència
que va canviar una vegada que l’anticicló es va situar més al nord, propiciant
que arribaren borrasques.
En l’actualitat les borrasques entren

Per sectors, els 201 del passat febrer,
dos pertanyen a l’agricultura, quinze a
la construcció, setanta-sis a la indústria,
cent sis al sector serveis i set estaven
sense treball anterior.
Cal recordar que 2021 va concloure

A

pel golf de Cadis i en arribar al Mediterrani fa que ploga molt en la zona.
Aquestes pluges han sigut molt benefi-

La sisena
edició de les
ajudes a la
rehabilitació
tindrà una
dotació de
60.000 euros
Les ajudes municipals per a la rehabilitació d’immobles particulars
del Barri Medieval es convocaran
pròximament. Serà la sisena edició
i estarà dotada de 60.000 euros, la
convocatòria de l’Ajuntament amb
més recursos econòmics assignats.
Hi podran optar els titular d’edificis situats al nucli històric i podran
dur a terme qualsevol actuació
destinada a millorar tant l’interior
com les cobertes o les façanes de
les construccions.

Per a donar a conéixer els termes
de la convocatòria d’enguany, es
va celebrar una reunió informativa el passat 19 de febrer al saló de
plens. Durant la sessió es va explicar al veïnat interessat els terminis
estimats, el procediment establert
i la documentació necessària.
Està previst que, en les pròximes
setmanes, s’inicie el període de
sol·licitud a través de la presentació d’instàncies al registre general
de l’Ajuntament.

cioses per al camp, coincidint amb
l’eixida dels cereals i que la terra
estava molt seca.
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Els 201 aturats
del passat febrer
suposen
cinquanta-nou
persones menys
que al mateix
mes de 2021
amb els nivells d’atur més baixos d’últim decenni seguint la tendència iniciada en 2017 després d’anys de constant
creixement de l’atur.
PROGRESSIVA BAIXADA

Els pics més importants els trobem
el 2012, quan Bocairent va arribar als
520 aturats al desembre d’aquell any.
En 2017 la xifra va baixar fins als 277,
en 2018 va haver-hi un xicotet repunt
fins als 286, per a millorar la tendència
en els següents anys amb 271 aturats en
2019, 259 en 2020 i apleguem a eixos
218 de desembre de 2021.

Hui,
xarrada
al voltant
del canvi
climàtic
La Sala Joan de Joanes serà escenari
aquesta vesprada, des de les 19,30 hores, d’una interessant xarrada al voltant
d’un tema de molta actualitat com és
el canvi climàtic. Es tracta d’una activitat emmarcada dins del Dia Mundial
de la Meteorologia. Comptarà amb la
participació de Blai Vanyó (fotògraf
d’AVAMET), Adrià Revert (president
d’AVAMET i meteoròleg d’À Punt) i Eloi
Ferrando (tècnic de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Bocairent).Aquesta
xarrada té una segona part, més didàctica, de la qual es vol fer partícip els
centres escolars de la població. Per tal
motiu, fins al 17 d’abril podrà visitar-se
una exposició de fotografies sobre fenòmens meteorològics de Blai Vanyó.
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L’Ajuntament adquireix
un immoble del nucli
històric per a convertir-lo
en centre cívic
D
Millores en
tres fronts dins
del polígon
industrial
En els últims mesos, l’Ajuntament
de Bocairent ha dut a terme diverses actuacions per a millorar el polígon industrial del Regadiu.
El finançament d’aquestes ha estat
a càrrec de la convocatòria 2021
impulsada per l’Institut Valencià de
la Competitivitat Empresarial (IVACE) per a inversions destinades a
les àrees industrials de la Comunitat
Valenciana.
Aquesta ajuda ha servit per a actuar en tres àmbits: zones verdes,
senyalització viària i xarxa de distribució d’aigua. En el primer cas,
una àrea s’ha dotat d’una font i de
jocs infantils i una altra s’ha netejat
i condicionat.
En el segon cas, s’ha reforçat la
senyalització tant horitzontal com
vertical; a més, s’han instal·lat directoris de les empreses situades al
polígon.

I, en el tercer cas, s’ha posat en
funcionament una vàlvula reguladora de la pressió per a garantir
el bon funcionament del subministrament d’aigua.Per al regidor Jose
Vicente Sanz, “millorar les zones
industrials és una línia d’acció important”.
En aquest sentit, el responsable
d’Obres, Espai Públic i Serveis Municipals explica que l’Ajuntament
ja ha preparat els projectes per a la
convocatòria de l’IVACE per a 2022
i que se segueix treballant amb els
organismes implicats per a aconseguir la nova línia elèctrica que el
polígon del Regadiu necessita des
de fa anys. Igualment, Sanz anticipa que el nou contracte de neteja
viària i jardineria posarà èmfasi,
entre altres aspectes, en el manteniment de les àrees industrials del
municipi.

es de mitjan febrer, la casa
situada a la placeta de Sant
Vicent número 1 és de propietat municipal. Una setmana abans,
l’Ajuntament va formalitzar l’operació
de compravenda entre la família propietària i el consistori.
Aquesta adquisició té per finalitat convertir l’edifici en centre cívic després de
procedir a la seua rehabilitació.
L’acció, per tant, s’emmarca dins de
les iniciatives compartides per l’Ajuntament amb l’Associació Veïnal del Barri Medieval per a revitalitzar el nucli
històric.
Cal recordar que l’immoble es troba
al cor del municipi i té un component
singular per a Bocairent, ja que va ser
antic ajuntament i, des del seu balcó,
es va proclamar sant Blai com a patró
l’any 1632.
“La localització i el valor simbòlic de
l’edifici fan que l’espai siga idoni per a
convertir-lo en referent sociocultural
d’aquesta part del poble”, indica l’alcalde, Xavi Molina.
AMB FONS MUNICIPALS

A més, Molina explica que la compra
s’ha fet íntegrament amb fons municipals i que la corporació treballa ja per
a aconseguir vies de finançament que
permeten la intervenció de posada en
valor.
Des de l’Ajuntament es destaca que
tindre un centre cívic al nucli històric
de Bocairent és un objectiu conjunt del
consistori i l’Associació Veïnal del Barri
Medieval, amb la finalitat de millorar la
qualitat de vida dels residents.
COMISSIÓ ESPECÍFICA

Per tal motiu, l’entitat participarà
activament en la definició dels usos

L’edifici va ser antic
ajuntament i, des
del seu balcó, es va
proclamar sant Blai
com a patró l’any
1632
i en la redacció del projecte de rehabilitació. De fet, ja s’ha creat una comissió específica al si de l’associació i s’ha
produït una primera reunió monogràfica

entre els membres d’aquesta i representants municipals. Xavi Pascual,
president de l’Associació Veïnal del
Barri Medieval, valora molt positivament el projecte i destaca la importància d’aquest: “Volem que siga un
lloc de referència per als residents
del nucli històric i també un lloc de
retrobament permanent amb la resta
del veïnat de Bocairent”.
A més, Pascual assenyala que l’entitat
segueix treballant de manera coordinada amb l’Ajuntament “per fer un Barri
més habitable i habitat”.

Bocairent va ser
escenari d’una
concentració de
vehicles Triumph de la
Comunitat Valenciana
Aprofitant el potencial turístic de
Bocairent i que un dels propietaris
d’aquests clàssic de la competició
anglesa en circuits és d’ací, es va organitzar el passat 19 de febrer una
concentració d’aquests cotxes d’alta
gama molt populars a Anglaterra en
el poble.
Van ser propietaris de la Comunitat

Valenciana, entre els quals estava Javier Cantó, propietari d’un TR 3, un
dels més valorats de la marca. En total van participar deu Triumph i dos
clàssics d’altres marques que van
voler sumar-se a aquesta concentració. Durant tot un matí van recórrer
diversos pobles de la zona fins a aplegar a Alcoi i tornar una altra vegada a

Bocairent. Els cotxes participants van
poder veure’s a la Plaça de Bous i cap
a migdia, a la plaça de l’Ajuntament,

on van fer parada per a dinar. Durant
la seua estància a Bocairent, els propietaris d’aquest vehicles clàssics van

fer un recorregut turístic pel poble. La
pròxima concentració serà de caràcter
nacional i tindrà lloc a Granada.
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El projecte d’aprofitament
de la biomassa presentat en
un congrés a Barcelona
E

l projecte compartit entre els
municipis Banyeres de Mariola,
Agres, Alfafara i Bocairent per a
l’aprofitament de la biomassa procedent de treballs de prevenció d’incendis forestals va estar present al congrés
XXXXX celebrat a Barcelona entre els
dies 15 i 17 de març passat. La iniciativa
formava part de l’ETU Initiative com un
cas especial i per això va ser-hi convidat
a prendre part de la cita.
Fins allí es van traslladar l’agent de
desenvolupament local de SOPROVA,
l’empresa pública de la Mancomunitat
de Municipis de la Vall d’Albaida, Ramón Gómez, i l’exregidor de Medi Ambient de Bocairent, José M. Beneyto, ja
que ambdós van ser els enllaços amb el
programa europeu durant el darrer any

Unides i de la Comissió Europea així
com organismes com l’OSDE també hi
van intervenir en el debat sobre el futur energètic del continent, un tema de
màxima actualitat en el context actual.
La delegació de la serra de Mariola
va aprofitar l’ocasió per a establir-hi
contacte amb altres projectes de cara
a implantar-hi vies de col·laboració que
puguen materialitzar-se, per exemple,
en la constitució de partenariats entre
diferents països per a participar en línies d’ajudes econòmiques convocades
per la Unió Europea, ja que un dels requisits sol ser-hi la presència de socis
de diferents països. De fet, la participació en la mateixa taula rodona amb dos
actuacions gregues va permetre fixar
aquest punt de partida.

Va ser l’exregidor
de Medi ambient,
José M. Beneyto qui
va exposar aquest
projecte comarcal
amb presència d’altres
països mediterranis
de treball conjunt.
El fòrum en el recinte modernista de
l’antic hospital de Sant Pau de la Ciutat
Comtal va aplegar representants d’altres propostes desenvolupades en països mediterranis com ara Grècia, Itàlia
o Croàcia. A més, agències de Nacions

Avancen els treballs
d’execució de franges de
seguretat a la serra de Mariola
La brigada forestal municipal, subvencionada per la Generalitat a través del
programa d’ocupació EMERGE, treballa
des del mes d’octubre per a reduir el
risc i l’impacte d’incendi en l’àmbit del
parc natural de la serra de Mariola.
Les actuacions tenen per objecte habilitar les franges de seguretat previstes
en el Pla Local de Prevenció d’Incendis
Forestals, una línia d’acció que ha tingut continuïtat per part de l’Ajuntament
de Bocairent durant els últims anys.
Les franges de seguretat aprofiten
camins i ramals com a espais de decapatge sense vegetació, sobre els quals
s’executen les bandes de desbrossament a un costat i un altre amb reducció de matolls i arbres (pins).
Per a dur-les a terme, la brigada municipal compta amb la col·laboració
d’una empresa privada de gestió forestal, encarregada d’atendre els punts
més inaccessibles per als operaris de
l’Ajuntament. La intervenció d’aquesta empresa no té cost i és a canvi de la
valorització del residu en energia mitjançant la biomassa que s’extrau.
Fins al moment, aquesta campanya ha

tingut per objecte la zona de la finca del
Buixcarró, el massís de Benfarraig i el
camí de l’ermita de sant Antoni Abat, a
més d’actuacions puntuals en barrancs
i sendes dels voltants del nucli urbà o de
la zona esportiva.
Per a Sergio Gandía, “són actuacions
necessàries per a reduir el combusti-

ble forestal i, per tant, reduir la perillositat i la transmissió dels incendis
forestals”.
Igualment, el regidor de Medi Ambient
destaca que “aquests treballs permeten
millorar les condicions de seguretat
dels mitjans i recursos d’extinció en les
seues intervencions i maniobres”.

L’Institut Valencià de
Conservació restaurarà
tres manuscrits de la
Cort del Justícia de
1529-1564
L’Ajuntament reprén les restauracions de la documentació
històrica que conté l’arxiu municipal. En concret, el passat 22
de febrer, l’alcalde entregava a
l’Institut Valencià de Conservació,
Restauració i Investigació tres

manuscrit de la Cort del Justícia
de 1529-1564.
L’objectiu és revertir els efectes
dels insectes, la humitat i l’oxidació que han deteriorat uns documents valuosos per a conéixer
millor el segle XVI bocairentí.
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L’Ajuntament vol que les festes
locals siguen declarades d’interés
turístic de la Comunitat
L

’Ajuntament ha iniciat el procés de declarar les festes locals
d’interés turístic de la Comunitat
Valenciana. El primer pas donat va ser
que el ple municipal sol·licitara el reconeixement a la Generalitat.
Des de la Regidoria de Festes i Tradicions, el passat 3 de desembre es va
presentar la documentació a la Generalitat instant el Consell perquè la festivitat
de Santa Bàrbara fora declarada festa
d’interés turístic local de la Comunitat
Valenciana.

La Generalitat
ha reconegut la
festivitat de Santa
Bàrbara com a festa
d’interés turístic
local i l’acord ja ha
sigut publicat en el
Diari Oficial

El passat 4 de febrer, en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana eixia publicada la resolució de la Direcció General
de Turisme, que feia constar que “després de l’estudi de la documentació”
s’acordava “resoldre favorablement la
concessió de l’esmentada distinció”. Per
tal motiu, passava a atorgar-se el “títol
honorífic” a la festivitat de Santa Bàrbara
com a “festa d’interés turístic local de la
Comunitat Valenciana” i la seua inscripció en el Registre especial de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals

d’interés turístic.
Aquesta declaració de la festivitat de
Santa Bàrbara, que recordem que se
celebra el primer diumenge de desembre, és el primer pas d’un procés que
l’Ajuntament de Bocairent vol encetar
per tal que les festes més significatives
de les ermites siguen declarades també
d’interés turístic.
AL PRÒXIM PLENARI

En el plenari del pròxim dia 31, un
dels punts en l’ordre del dia és precisa-

ment iniciar els tràmits perquè la festivitat de Sant Jaume, que se celebra l’1 de
maig, també tinga aquest reconeixement
per part de la Generalitat.
El procés encetat continuaria al mes
de maig amb la festivitat de Sant Antoni
de Pàdua. “En moltes d’aquestes festes
–assenyala l’alcalde, Xavi Molina– hi ha
elements propis i característics, com
ara els punts de foc. Amb aquesta declaració volem garantir que no es perda
l’essència de les nostres tradicions ni
cap tret d’aquestes festes populars”.

Mor amb 96 anys
l’exalcalde Vicent
Colomer Boronat

La desfilada dels
Espanyoletos fa que les
festes tornen als carrers
Després que la situació sanitària fera
impossible celebrar de nou les festes
de Moros i Cristians al febrer passat, la
millora d’aquesta situació, amb el descens del nombre de casos de contagis
de coronavirus, ha permés que les festes
tornen als carrers del poble a poc a poc.
Així el passat 5 de març de vesprada van
desfilar els components de la filà dels
Espanyoletos pels carrers del nucli urbà.
Els Granaders està previst que isquen
el 2 d’abril a les 23.00 hores, després
de la celebració de la missa del Panellet,
mentre que el 7 de maig els Contrabandistes celebraran també el Panellet i la
desfilada. D’aquesta forma, es pot dir
que el nou cicle fester va començar el
passat 5 de març després de l’aturada
obligada per la pandèmia.
FIRA DE PASQUA I FESTA DEL BARRI
DE LA SANTA CREU

El mateix 2 d’abril, a la mitjanit del
dissabte al diumenge, tindrà lloc una
esperada cordà. A més, l’Ajuntament

també vol recuperar dos celebracions
suspeses per la pandèmia: la Fira de
Pasqua, que després de dos anys tornarà als carrers del poble des del Divendres Sant fins al Diumenge de Glòria,
és a dir, del 15 al 17 d’abril.
I l’altra commemoració que es vol re-

Bocairent va perdre el passat gener el seu exalcalde Vicente Colomer
Boronat. Tenia 96 anys i era una persona molt volguda al poble. Va ser
alcalde durant quatre anys, des de
1987 fins a 1991, amb les sigles del
Partit Popular. Anteriorment, també
va ser alcalde en els últims anys de
la dictadura. Farmacèutic de professió, va regentar el negoci que va inaugurar el 1956 i que actualment és

propietat del seu fill, Vicent Colomer,
actual secretari del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de València.
L’enterrament va tindre lloc el 26
de gener a la parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora de Bocairent.
L’Ajuntament, en senyal de respecte
i consideració, va fer arribar una corona de flors i va promoure una declaració institucional en el Ple d’eixa
setmana.

Bona resposta dels
tallers infantils al
Mercat Municipal

cuperar és la festa del Barri de la Santa
Creu, que enguany serà el 30 d’abril.
En aquest cas, la Regidoria de Festes i
Tradicions i la Parròquia treballen perquè hi haja, de matí, activitats per als
xiquets; de vesprada, missa i processó, i
a la nit, sopar de germanor.

El Mercat Municipal ha tornat a
posar en marxa una sèrie de tallers
per als més menuts que han tingut
una gran acceptació per part de les
famílies. Així mentre que els familiars fan les seues compres en les
diferents parades del mercat, els fills
i les filles estan perfectament atesos i
al temps molt entretinguts fent originals manualitats com flors o estrelles

de colors.
Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Dinamització Comercial de
l’Ajuntament de Bocairent per a ajudar als comerciants del Mercat Municipal, més encara en una situació sanitària tan complicada com l’actual,
encara que en les últimes setmanes
ha millorat prou amb un descens important del nombre de contagis.
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La Vila acull
un encontre
comarcal de
vent fusta
La seu de la Societat Musical Vila de Bocairent va acollir el passat 5 de març
un dels encontres musicals que organitza Joventuts Musicals del Comtat, entitat
que acull l’Escola de Música Francisco Belda.
L’encontre de vent fusta va suposar un dia de convivència entre alumnes
de l’escola de música de la Vila i de les altres localitats que conformen les
Joventuts Musicals, amb joves músics d’Alfafara, Agres, Alqueria d’Asnar, Muro
i Planes.
El dia de formació va començar amb una classe magistral del professor convidat, Rafael Albert Soler, i a continuació es van formar diferents grups amb el
professorat de l’escola de música, que van preparar i treballar diferents obres
col·lectives.
El dinar de germanor va precedir a l’audició amb la qual va finalitzar l’encontre i on es van poder posar en pràctica els ensenyaments i les tècniques
treballades al llarg del dia.
A banda de l’encontre celebrat a Bocairent, Joventuts Musicals del Comtat
ofereix altres jornades formatives, com la que va tenir lloc el dissabte 12 a
l’Alqueria d’Asnar, de percussió, o la del 26 de març a l’Alqueria d’Asnar per a
pianistes, amb la participació del professor convidat, Juan Antonio Recuerda.
El mateix 5 de març també van tindre lloc els encontres musicals de metall, a
Cocentaina, i el de cordes, a Muro. En tots aquests encontres també van participar alumnes de l’escola de música de la Vila.
Aquesta escola continua ampliant les activitats formatives i promovent la
cultura musical entre els joves músics de la població.

Demà, cita amb el
circ i les titelles al
Teatre Avenida
Demà, dissabte, la programació regular del teatre Avenida oferirà l’espectacle familiar “Emportats”. Una oportunitat perquè menuts i grans gaudisquen
de la proposta de circ i titelles de la companyia La Trócola.
La cita és a les 18.30 hores al teatre Avenida i la compra d’entrades es pot fer
al Centre d’Informació Juvenil o al mateix teatre des d’una hora abans.

La gran
història de
Javier Cantó

D

iuen que darrere de cada persona hi ha una gran història. Moltes tarden a descobrir-la, altres
ni ho aconsegueixen. La història de Javier Cantó, optometrista de professió va
començar fa quatre anys, en 2018, quan
Jaime Javaloy, un metge amic d’Alacant,
li va proposar formar part d’una expedició humanitària a un lloc llunyà i res
que vore amb tot el que estava acostumat a vorer i fer: el Txad.
Aquest país de l’Àfrica central és un
dels més pobres del continent i, per
tant, del món. Allí trobar metges especialistes és molt complicat, especialment
a les zones rurals. Qüestions tan quotidianes com són unes cataractes, molt
fàcils de tractar en el denominat primer
món, són motiu de ceguesa.
Per tal de previndre alguna cosa tan
evitable es van crear les ONG Iluminafrica i Visió sense fronteres, en el sud
del Txad, amb aquest bocairentí com un
dels pilars d’aquest voluntariat. Per a Javier Cantó ha sigut la tercera vegada que
participa en aquesta expedició humanitària. En 2019 va tornar, 2020 i 2021 no
va haver-hi voluntariat per la pandèmia
del coronavirus global i el punt de tornada va ser el passat 30 de gener.
UNA SETMANA ABANS

Aquest dia una primera expedició formada pel mateix Javier Cantó, juntament
amb Jordi Torró, productor audiovisual
d’Ontinyent, i el voluntari Albert Moya,
fent tasques de logística, van arribar
a Djamena, la capital d’aquest país de
l’Àfrica central. La missió dels tres, jun-

tament amb Oumar, un jove txadià que
havia estudiat medicina a Cuba i que
feia de traductor amb la població autòctona, va fer una primera aproximació a
una sèrie de pobles del voltant per convocar-los a les cirurgies que devien fer
els oftalmòlegs que havien d’aterrar uns
dies després.
Així, Javier Cantó i la resta de components de la primera expedició van visitar

Kélo Bere, Lai, Dérésia i Guidari. El destí final d’aquest pacients era l’Hospital
de Saint Michael, a Dono Manga, únic
lloc amb quiròfans, res a vore amb les
instal·lacions perfectament equipades i
amb totes les mesures d’higiene de la
nostra societat.
Molts d’ells havien de desplaçar-se
fins 200 quilòmetres per a ser operats.
Per aquest motiu, el Bisbat va facilitar
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Correus posa
en circulació
un mata-segells
dedicat a la
Capitalitat
Correus va posar el passat divendres 17 de març en circulació en
l’oficina de Bocairent, un mata-segells commemoratiu de la Capital
Cultural 2021. El mata-segells està
disponible en l’oficina durant el seu
horari d’obertura, des de les 8.30
hores fins a les 14.30 hores, de dilluns a divendres.
Aquest mata-segells ha sigut dissenyat perquè filatèlics i clients puguen cancel·lar els seus enviaments
postals amb aquesta imatge, en què
es llig el motiu del mata-segells, el
nom de l’oficina postal i la data de
l’enviament.
En l’empremta també es reprodueix el símbol de la Capitalitat
Cultural. Els segells col·laboren
amb la difusió dels esdeveniments

L’optometrista
bocairentí va
participar durant dos
setmanes en una
expedició humanitària
a l’Àfrica central per
atendre 900 pacients i
fer unes 260 cirurgies
de cataractes
alguns vehicles per a poder viatjar, en
cas contrari hauria sigut impossible.
Aquest treball de reclutament va culminar una setmana després amb l’aplegada dels tres oftalmòlegs: els alacantins
Jaime Javaloy i José Valls i el valencià
Tomás Moya, a més de les infermeres
Ana de Miguel i Ivana de la Torre.
Cantó recorda que van ser dos setmanes, des del 30 de gener fins al 13 de
febrer, molt intenses. Durant aquests
dies calcula que va passar consulta a
uns 900 pacients d’uns 200 pobles diferents, dels quals uns 260 van ser cirurgies, les quals es van fer en cinc dies en
jornades esgotadores que començaven
ben prompte, a les 8 del matí, i que es
prolongaven fins a les 11 i les 11.45,
fins i tot.
TORNAR AL NOVEMBRE

“Van ser jornades molt dures i intenses, de molta càrrega emocional”, re-

corda el l’optometrista bocairentí, que
no dubta en tornar. “Si tota va bé, volem
tornar al novembre d’aquest any. És una
experiència que recomane a tot el que
em pregunta. És molt enriquidora humanament, però dura i intensa a nivell
de treball. Qüestions que en el nostre
món no tenen més importància, al Txad
se sobredimensiones per la falta de
mitjans i professionals. Va ser com un
repte. La idea era atendre quants més

malalts millor. L’experiència d’anar una
setmana abans va ser molt productiva i
va facilitar que poguérem fer més cirurgies”, explica.
Tot el material audiovisual gravat al
llarg d’aquests dos setmanes es convertirà en un documental de tres capítols
que està previst difondre a través de les
plataformes audiovisuals i fer també
una exposició per visibilitzar el treball
fet amb aquesta expedició humanitària.

importants de les diferents localitats
a través dels enviaments postals.
En aquest cas, s’ha tractat de
destacar el fet que Bocairent fora
seleccionat com a Capital Cultural
Valenciana per a un municipi de
menys de 5.000 habitants, gràcies
a la seua aposta per a fer accessible
la cultura a tota mena de persones.
L’origen dels mata-segells respon a la inutilització de la taxa de
franqueig, però al llarg dels anys ha
adquirit un altre valor pel seu rellevant impacte en el col·leccionisme
filatèlic, en representar la seua empremta una comunicació dels grans
esdeveniments, els valors i els assoliments de la nostra societat, que reforça la imatge i presència del segell
de Correus.

Diumenge, acte
de cloenda de
la Capitalitat
Cultural de
Bocairent 2021
Aquest diumenge 27 és el dia designat per a dir adeu a la Capitalitat
Cultural de Bocairent. Per a tal motiu,
s’ha preparat a la sala Joan de Joanes
un acte senzill amb el qual, de manera
simbòlica, s’acomiadarà un any en què
Bocairent es va situar com a epicentre
cultural.
Durant aquest acte de clausura es

farà un breu repàs a les activitats, les
entitats i les persones que han fet possible i han format part del projecte de
la Capitalitat.
Hi haurà una segona part, en la qual
s’aprofitarà per a descobrir una placa
commemorativa. D’aquesta manera,
Bocairent donarà per tancada la seua
Capitalitat Cultural 2021.
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Loli Espinós presenta la seua
tesi doctoral als 64 anys
C

om sol dir-se mai és tard per
a aprendre, mai és tard per a
seguir estudiant i millorant el
nostre currículum. Així ho ha fet María Dolores Espinós Vañó, Loli Espinós,
que als 64 anys ha presentat la seua tesi
doctoral.
Loli Espinós ha sigut durant 34 anys
empleada de banca fins que es va prejubilar fa 7 anys i des d’eixe moment
va reprendre els seus estudis universitaris.
Loli ja tenia la diplomatura de Ciències Empresarials per la Universitat de
València i després va obtindre la llicenciatura de Gestió Econòmica Financera
per la Universitat Catòlica de València,
on va aconseguir el reconeixement al
millor expedient de la Comunitat Valenciana per la Conselleria d’Educació.
Posteriorment, Loli Espinós va continuar amb els seus estudis i va fer un

màster de Direcció Financera i Fiscal
per la Universitat Politècnica de València i en acabar-lo, l’any 2016, es va matricular per tindre el doctorat d’ADE en
la UPV.
Aquest doctorat el finalitzava el 12
de juny de 2019 amb una puntuació
d’excel·lent cum laude gràcies a la tesi que porta per nom ‘El concepto de
empresa ética o socialmente responsable y su importancia en el diseño de
productos de inversión socialmente
responsable”.
El director d’aquesta tesi va ser el professor titular del Departament d’Economia i Ciències Socials de la UPV, Fernando García.

d’investidura fins al passat 4 de febrer
de 2022, quan aquest estava programat
per a març del 2020. És a dir, de la mateixa manera que començàvem aquesta
notícia: mai és tard i amb paciència tot
arriba.
Sols cal dir que la tesi doctoral de la
bocairentina Loli Espinós tracta d’analitzar el procés utilitzat per a discriminar empreses ètiques de la resta, ja
que en l’actualitat el problema està en
les poc transparents metodologies que
s’utilitzen per a aquest fi.
També cal dir que durant els tres anys
de realització de la tesi, Loli va publicar 9 articles en revistes especialitzades
i actes en congressos internacionals
de prestigi, així com va estar un temps
investigant en el Departament d’Enginyeria Financera de la Universitat de
Vilnius, Lituania, sota la direcció de la
doctora Rima Tamôsiumienê.

DOS ANYS D’ESPERA

Tot i tindre feta, llegida i puntuada
amb la màxima nota la tesi, a causa de
la pandèmia, no va poder fer-se l’acte

BLAI VANYÓ VICEDO

Virtu Benito fa una
exposició retrospectiva
amb una vintena
d’obres de gran format
BLAI VANYÓ VICEDO

Xelo Ferre presenta el seu
primer llibre en solitari

L’artista plàstica Virtu Benito Mira va exposar
del 19 de febrer al 6 de març una mostra de
les seues obres amb el títol ‘Retrospectiva en
Bocairent’ a la Sala Joan de Joanes.
Virtu, tot i no ser natural de la localitat, porta
vivint en ella 30 anys, justament des de 1992.
En aquell moment se li va comentar que anava
a formar-se una associació de pintors amateurs
i ella es va apuntar sense pensar-s’ho. Era Art92. Així forma part de la mateixa des dels seus
orígens.
Durant tots aquests anys ha participat en
nombroses exposicions col·lectives i també
ha format part de la iniciativa cultural ‘Paraules Pintades’, per a la qual ja ha aportat quatre obres i està immersa en l’elaboració de la

quinta.
VINT-I-SET ANYS DESPRÉS

Aquesta és la segona exposició individual que
realitza després d’una que va fer en 1995. Encara que es defineix com a autodidacta, sí que
va fer cursos de formació de dibuix i pintura
al Port de Sagunt en 1988. Després, durant la
seua trajectòria, ha anat aprenent i formant el
seu propi estil. Ara vol centrar-se en la seua trajectòria com a pintora i anar creant més obres.
En aquesta ocasió ha presentat 18 quadres de
gran format, així com dos teles amb les quals
ha participat en ‘Paraules pintades’. La seua
tècnica és l’acrílic sobre llenç i algun oli sobre
llenç.

Xelo Ferre ha presentat el seu primer llibre, un
poemari que té per títol ‘Converses amb la mare
lluna’, dins d’un acte que va tindre lloc al Teatre
Avenida emmarcat en la programació del ‘Dia
de la Dona’ el passat 12 de març.
Ferre va estar acompanyada per l’alcalde, Xavi
Molina, durant aquesta presentació. Xelo escriu
i recita poemes amb assiduïtat i regala els seus
versos a qui vol llegir-los i gojar-los i ara s’ha
decidit a fer aquesta recopilació d’alguns d’ells
en forma de poemari.
En els últims temps ha rebut reconeixements
com el segon premi del certamen internacional de poesia ‘Poeta M. Paz Sanz Angulo’ o el
tercer premi de l’Ateneo Parnaso d’Alacant. A
més, ha participat en el llibre col·lectiu ‘Versos en femení singular. Antologia poètica de
dones de Bocairent’, publicat per l’Ajuntament
bocairentí.
La portada del llibre és una fotografia de Paco
Esplugues. Segons l’autora, Xelo Ferre, aquesta
presentació i aquesta obra és un somni complit per a ella: “És una realitat viscuda, plena de
bons desitjos, un llibre que s’ha estat gestant

entre pandèmies i pedres que la vida et posa al
camí. És una obra que esperava un temps de
bonança i de sentiment més fresc. En la meua
opinió ‘Converses amb la mare lluna’ és com un
cant a la vida, a l’esperança d’un món millor; és
un cant a la pau i la bona voluntat de totes les
persones”.
Ferre afig que “la lluna i jo sempre estem en
contacte; és com la meua confident. La meua
gran amiga; m’escolta, em mira i calla. Però
també em dona molta pau interior”, revela.
“Per això la necessite com l’aire que respire,
me l’estime i l’admire. Fins i tot en l’acte de
presentació semblava que estava present entre
nosaltres, com una convidada més”, destacava l’autora del llibre, que vol donar les gràcies
“a l’Ajuntament en general i a l’alcalde, Xavi
Molina, en particular per la seua col·laboració
i presentació, ja que en la seua intervenció no
ha pogut retratar millor el que jo sentia i el que
passava pel meu cap. També voldria donar les
gràcies a totes les persones que han estat al meu
costat tot aquest temps, perquè ni ella ni jo ho
oblidarem mai”.

ACTUALITAT
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CIS Bocairent, l’Associació de
Comerciants i Serveis de Bocairent, té una activitat realment intensa. Els seus 32 associats han vist com
tenen una nova imatge corporativa, més
moderna i original, que es pot veure,
per exemple, en tasses o en la portada
d’una nova guia comercial, de la qual
s’han fet prop d’un miler d’exemplars
per a distribuir-los per tota la localitat.
En aquestes guies podem trobar informació detallada dels diferents establiments com direcció, telèfon, e-mail, correu electrònic, pàgina web, facebook,
etcètera, així com una xicoteta història
de la seua trajectòria i dels productes
que oferten, amb una frase com a lema i
fotografies de l’establiment.
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ACIS Bocairent estrena
imatge corporativa i llança
prop d’un miler de guies

XEC DE BENVINGUDA

Al temps s’acaba de presentar la segona edició de la campanya ‘Xec de
Benvinguda’, també conegut com a
Xec bebé, per al 2022. Es tracta de la
possibilitat de gastar 250 euros en establiments associats a ACIS per a famílies
que acaben de ser pares en despeses
vinculades al seu fill recent nascut.
L’any passat el xec era de 200 euros
i aquest any s’ha augmentat a 250. Les
famílies han de complir una sèrie de
requisits per a poder optar a aquesta
ajuda. En la presentació de la campanya, l’alcalde, Xavi Molina, i la regidora de Comerç, Begoña Perigüell, han
acompanyat el president i vicepresident
d’ACIS.
Al respecte, la regidora Begoña Perigüell afirma que “la intenció de l’Ajuntament és consolidar progressivament
el Xec i, per això, hem volgut augmentar l’aportació econòmica per a l’any
2022”.
Igualment, la responsable municipal
de Dinamització Comercial incideix en
la importància dels dos àmbits que atén
la iniciativa: la consolidació demogràfi-

ca, per un costat, i la promoció econòmica, per un altre.
Per a Vicente Vañó, president de
l’Agrupació de Comerços i Serveis de
Bocairent, la segona edició del Xec de
Benvinguda suposa “una satisfacció, ja
que donar continuïtat a qualsevol iniciativa de promoció econòmica local
és una bona notícia”. En aquest sentit,
Vañó afig que “l’augment de població

està relacionat directament amb un comerç viu i competitiu, cosa que, al seu
torn, es tradueix en servei i benestar per
a poble”.
TERCERA EDICIÓ DEL ‘RASCA’

Una altra campanya en què estan treballant és en la tercera edició del ‘rasca’
que tan bona acollida ha tingut fins ara.
A més es busca potenciar-la amb regals

Segona sessió formativa
per a entitats locals de
l’Escola d’Associacions
L’Ajuntament va organitzar una segona sessió formativa
per a les entitats locals. Si la primera jornada va estar dedicada a la documentació pròpia d’un col·lectiu sense ànim
de lucre, la segona va tindre per objecte el règim econòmic.
Aquesta es va celebrar el passat 19 de febrer a la sala
Joan de Joanes i va reunir representants d’associacions de
l’àmbit cultural, fester, veïnal, mediambiental, educatiu i
esportiu. Igualment, el dia 15 de març, les entitats van estar

convocades pel consistori a una reunió informativa sobre
les subvencions municipals 2022, que ascendeixen a un
total de 187.840 euros.
L’objectiu de la convocatòria, que va comptar amb la
presència de l’alcalde, va ser informar del procediment i
els terminis per a fer ús de les assignacions econòmiques
previstes en el pressupost de l’Ajuntament per a cada una
de les associacions.

directes i amb el sorteig de regals, a
més dels premis.
FIRA DE COMERÇ

Aquesta iniciativa seria ja per al mes
de maig. Per últim, ja per a octubre i
sempre esperant la milloria de la situació sanitària per aquell mes, es recuperaria la Fira de Comerç, amb més
protagonisme del comerç local, un es-

deveniment suspés els últims dos anys
per la pandèmia. A més cal dir que s’està potenciant les xarxes socials, en especial facebook i instagram, amb la incorporació d’una sèrie de post de forma
periòdica, en què es donen a conéixer a
poc a poc els distints establiments que
formen part d’ACIS i en especial ‘les cares’, és a dir, els comerciants que estan
al davant de cada comerç.
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Nerea López va fer partícip
Bocairent del seu “regnat”
com a fallera major infantil

REPORTATGE GRÀFIC: BLAI VANYÓ VICEDO

L

es Falles de València 2022 han
tingut un sabor especial per a Bocairent perquè una xiqueta, Nerea
López Maestre, amb fortes arrels al poble, va ser elegida fallera major infantil.
Des del primer moment del seu nomenament, Nerea López Maestre, va fer gala dels seus orígens i en cada entrevista
ho deixava molt clar: “soc de València i
també de Bocairent”.
Un missatge que sempre ha mantingut
durant aquests mesos i que va quedar
escenificat amb el reportatge que el
periòdic Levante-EMV va preparar al

La fallera major
infantil de València
va saludar des del
balcó de l’Ajuntament
i també va firmar en el
llibre d’or del municipi
voltant de la seua figura i que va poder
veure’s el passat dia 12 amb motiu de
l’Extra de Falles.
Nerea López i les dotze xiquetes que
han format part de la seua Cort d’Honor, van estar el passat 22 de febrer a
Bocairent vestides de falleres per participar en aquest reportatge. Durant la
jornada, es van poder veure escenes
mai vistes al poble i que van sorprendre tant els que passaven per la plaça
de l’Ajuntament com a aquells veïns que
van voler sumar-se a la recepció preparada pel Consistori per a aquest dia tan
especial. Nerea López va saludar des del
balcó de l’Ajuntament tots els presents,
a més de presentar, una per una, totes
les xiquetes components de la seua Cort
d’Honor.
També, la fallera major infantil de
València 2022 va firmar al llibre d’or
del municipi. Nerea López hi va escriure: “Moltíssimes gràcies a tots els bocairentins i bocairentines per tota l’estima
i afecte que ens heu mostrat a la meua
cort d’honor i a mi. És un honor i un
plaer per a mi tornar a casa”.
L’Ajuntament li va fer entrega d’un
obsequi i, a continuació, tota la Cort
d’Honor i Nerea López van recórrer el

barri medieval, on es van fer les fotos
que s’han pogut vore en l’Extra de Falles
d’aquest periòdic.
En tot moment, la fallera major infantil va estar acompanyada dels seus
pares, iaios i familiars residents a Bocairent i altres pobles del voltant com
Banyeres i Alfafara, d’on és la seua iaia

Mercedes.
Cal recordar que Nerea López, d’11
anys, és filla de Kiko López Herrero,
nascut a Bocairent i es va traslladar a
viure a València en 2008 per motius laborals. Ell és professor de clarinet en la
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí
de València, la Unió Musical de Picanya

i l’Acadèmia Ad Libitum.
També és solista de clarinet en l’orquestra simfònica Tiempo de Zarzuela,
a més de tocar en les bandes municipals
de Palma Mallorca i Alacant, l’orquestra de la Comunitat Valenciana i ha estat professor de clarinet i de música de
cambra als conservatoris professionals

de Mallorca i Menorca. Sa mare, Noelia
Maestre, és professora de música de
Primària. Nerea, que va ser batejada a
Bocairent i durant diversos anys va pertànyer a la filà Marrocs, toca el piano
i el violí. Va ser elegida entre les prop
de 500 xiquetes que representen a cada
una de les falles de la capital valenciana.
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La Unió Musical
dedicarà a la
dona el concert
de primavera
després d’ajornar
el fester
De nou la pandèmia de la covid-19 va tornar
a complicar la tornada a la normalitat de l’Associació Unió Musical. Amb el concert fester
preparat i el pavelló municipal d’esports condicionat amb tots els instruments i la logística
que comporta tota la preparació, es va decidir
suspendre el concert per l’alta incidència de
contagis a la localitat.
L’Ajuntament, la Junta de Festes i l’ Associació Unió Musical van prendre aquesta decisió
difícil però responsable per tractar de contribuir a fer que la taxa de contagis no pujara a
Bocairent.
També l’activitat d’assajos de la banda es va
haver de paralitzar fins que la situació fora

una altra i millorara.
PREVIST PER A MAIG

Ha sigut ara en març quan la Unió Musical
ha pogut tornar a la normalitat amb els preparatius del tradicional Concert de Primavera,
previst per al dissabte 21 de maig a la Plaça de
Bous i que, en aquest 2022 , portarà el títol de
“La Música en Femení”, on la Unió Musical té
previst interpretar obres de diferents compositores de renom.Mentrestant, i gràcies a la
millora de les condicions sanitàries, la banda
ha tornat a eixir al carrer amb la millora de les
condicions sanitàries i va acompanyar la filà
d’Espanyoletos al seu Panellet.

La Banda Jove prepara
el concert de la Mare de
Déu dels Desemparats
Després de recuperar la normalitat amb la millora de les condicions sanitàries, la Banda Jove de la
Unió Musical va reprendre la segona setmana de
març els assajos amb totes les mesures de seguretat
amb la motivació de, després de dos anys sense poder celebrar-lo, començar a preparar el concert de
la Mare de Déu dels Desemparats, el qual amb tanta
il·lusió preparen aquests joves músics.

L’últim concert que van oferir va ser el passat 28
de desembre sota la direcció de Toni Úbeda Soler.
Va ser un concert adaptat a les circumstàncies i dividit en dos ensembles de vent metall i vent fusta amb
percussió. Amb un repertori variat i amb molt de
treball darrere, els presents al Teatre Avenida van
poder gaudir d’una magnífica vesprada musical on
no van faltar dos Nadales amb molt de ritme.

Un grup de músics de la Unió Musical va interpretar el pasdoble
“Nerea” moments abans de la mascletà del dia 13 a València
Un grup d’amics músics dels pares de la Fallera
Major Infantil de València 2022, Nerea López,
es van desplaçar fins a València per assistir el
diumenge a la Mascletà disparada a la plaça de

l’Ajuntament i alhora donar-los una sorpresa
amb la interpretació del pasdoble “Nerea”, compost pels seus pares, Kiko López i Noelia Maestre.
Una jornada carregada de moments molt emotius

i inoblidables per a tots, especialment quan els
amics músics de la Unió Musical de Bocairent estaven davall del balcó tocant i, com no, quan es va
interpretar “Nerea” a la plaça de l’Ajuntament. En

dues ocasions va sonar el pasdoble: primer davall
del balcó i després, quan la comitiva encapçalada
per la Fallera Major Infantil es va col·locar a peu
de plaça, una vegada finalitzada la mascletà.
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L

a festivitat del 8 de març, el Dia
Mundial de la Dona, ha tornat a
generar una programació específica a Bocairent al llarg de tot el mes de
març. En total són tretze propostes planificades de l’1 al 27 de març. En el moment de realitzar aquesta notícia més
de la meitat d’elles s’havien ja celebrat.
Entre les iniciatives que s’han portat
avant hi ha hagut activitats educatives,
culturals, esportives i reivindicatives.
“Totes elles tenen com a objectiu comú
donar visibilitat a la causa de la igualtat
de dones i homes, que, per desgràcia,
encara no és una realitat efectiva en

La programació amb
motiu del Dia de la Dona
s’allarga durant tot el mes

El 8 de març,
dia central de la
commemoració,
es va llegir un
manifest de forma
simultània davant
de l’Ajuntament i del
Centre de Salut, així
com a l’interior dels
centres escolars

molts àmbits”, apuntava Begoña Perigüell, regidora d’Igualtat i Polítiques
Inclusives.
Així, els dies 2, 3 i 4 de març es van
organitzar una sèrie de tallers didàctics
per a l’alumnat tant del CEIP Lluís Vives
com de l’IES Bocairent, mentre que el
cap de setmana del 4 al 6 va ser complet
amb contacontes el divendres, taller de

Torna a ferse l’acte
d’imposició
dels crismos
i panyoletes
als Júniors
Sant Blai
El passat diumenge 13, a l’Església Parroquial, es va recuperar la
tradició després de dos anys sense
poder-se fer aquest acte per la pandèmia d’imposar els crismos i les panyoletes als xiquets de Pacte i Identitat
de Júniors MD Sant Blai de la localitat. També van rebre les panyoletes el
rector i el vicari.

clown el dissabte i cinema el diumenge.
El dia central, el 8 de març, es va llegir
un manifest al migdia de forma simultània davant de l’Ajuntament i del Centre
de Salut, així com a l’interior dels centres escolars.
Per una altra part, el dia 10 va tindre
lloc una eixida al Teatre Chapí de Villena per a presenciar l’actuació del grup

Las Karamba, un grup format per sis
dones procedents de Veneçuela, Cuba,
Argentina, Panamà i Catalunya, que barrejaven diferents músiques urbanes,
i el dissabte 12 de març, Xelo Ferre
va presentar el seu llibre de poemes
‘Converses amb la mare lluna’, del qual
parlem en una altra notícia d’aquesta
mateixa edició.

SEGONA QUINZENA DEL MES

Ja durant la segona quinzena del mes,
les propostes tampoc han faltat: una
marxa saludable per la igualtat o dues
activitats teatrals, una per a l’alumnat
de secundària i l’altra per a públic en
general amb l’obra ‘Cartes a Curie’, a
càrrec de la companyia Maquinant Teatre. L’última cita tindrà lloc el diumenge

27 amb l’espectacle musical ‘Los 60 son
nuestros’ amb el Grup de dones Clown
de Xirivella en una actuació organitzada
per l’associació Més que Dones al Teatre Avenida a les 18.30 hores.
A més, cal tindre present que, durant
tot el mes, l’emblemàtica escultura de
l’home de la manta ha estat i estarà il·luminada de morat i que també s’han pintat diversos bancs del mobiliari públic
d’aquest mateix color, per tal de donar
la màxima visibilitat a la commemoració.
Per últim, la regidora Begoña Perigüell destaca la quantitat i la varietat
de propostes: “Bocairent ha tornat a
posar de manifest que el 8 de març no
és una efemèride més; és una data significativa i una bona oportunitat per a
seguir fent present que encara queda
camí en el recorregut cap a la igualtat
real i efectiva”.
En aquest sentit, la regidora d’Igualtat
i Polítiques Inclusives agraeix la participació de tots els agents que s’han sumat a l’Ajuntament per a configurar la
programació local del Dia de la Dona
com són el Centre d’Informació Juvenil,
el CEIP Lluís Vives, l’associació Més q
Dones, l’IES Bocairent, el Fons Valencià
per la Solidaritat, el Centre de Salut, la
Xarxa de Municipis contra la Violència
de Gènere i el Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere.
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El bous tornen al poble el
2 d’abril amb exemplars
de Julio de la Puerta

taurí. Al mateix temps s’anunciava que
el festeig tindria lloc el 2 d’abril amb el
mateix cartell del passat 5 de març, amb
David Fandilla “El Fandi”, López Simón
i José Ruiz Muñoz, nebot net de Curro
Romero, com a toreros i amb bous de
Julio de la Puerta. La presentació de la
temporada taurina de 2022 a Bocairent
va tindre lloc el dissabte 12 de febrer
al Teatre Avenida amb la presència del
torero Paco Ureña, que va acudir amb
el seu apoderat, el rellonejador Pablo
Donat; els periodistes taurins Carlos
Bueno, Andrés Verdeguer i Vicente Sobrino; el president de la Peña Taurina
Esplá, Juan Molina; el ramader local Paco Martí; l’empresari Gregorio de Jesús,
i l’alcalde de Bocairent, Xavi Molina.
A més de donar a conéixer la correguda que finalment se celebrarà el pròxim
2 d’abril, es va anunciar la correguda
mixta del dissabte 28 de maig amb dos
caps de bestiar dels germans Serrano
per al rellonejador ontinyentí Pablo

Donat i quatre bous de Nuñez del Cuvillo per als toreros Paco Ureña i Andrés
Roca Rey.
En setembre, en concret el dia 10,
s’ha preparat una correguda de rellons
amb bous de Moura Caetano per a Pa-

ls bous tornen a Bocairent el 2
d’abril amb sis exemplars del
prestigiós ramader sevillà Julio
de la Puerta. Aquesta correguda estava
prevista per al passat 5 de març però la
pluja caiguda va deixar la Plaça de Bous
en un estat impracticable i els corrals
negats per l’aigua. Després de parlar
amb els toreros, es va decidir ajornar-la
a pesar que la decisió fora “complicada” i es va prendre “pensant en el
benestar dels animals i dels toreros”,
segons el comunicat difós per l’empresa
Bous al Carrer SL i la Ganadería Paco
Martí, organitzadors de l’esdeveniment

blo Hermoso de Mendoza, Guillermo
Hermoso de Mendoza i en què està
previst donar l’alternativa al jove torero
Pablo Donat.Amb motiu d’aquesta històrica alternativa a la Plaça de Bous de
Bocairent, el torero navarrés Guillermo

Rafa Belda
presenta el llibre
benèfic contra
l’Alzheimer
L’escriptor ontinyentí Rafa Belda va donar a conéixer la publicació “Cuide su
cerebro, su memoria y su salud”. Com les anteriors publicacions, es tracta d’un
títol benèfic destinat a la lluita contra la malaltia de l’alzheimer. Aquest és el cinqué llibre que escriu l’autor, que ha presentat els tres últims a Bocairent.

Hermoso de Mendoza ha dit en mitjans
taurins que “em fa moltíssima il·lusió.
Primer perquè serà el meu debut a la
província de València. En segon lloc,
perquè l’escenari m’han dit que és dels
més peculiars i bonics d’Espanya, i en

tercer lloc, perquè és un cartell que
per a mi és dels més il·lusionants de la
meua carrera. Eixe dia seré testimoni
de la meua primera alternativa concedida pel meu pare i al nostre gran amic i
company Pablo Donat”.
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L’Ajuntament organitza
una recollida de
material per a Ucraïna
A

mb el lema “Bocairent amb la
pau, Bocairent amb Ucraïna”,
el municipi va posar en marxa
una recollida de materials emmarcada
dins de la iniciativa que els consistoris
estan coordinant amb la Generalitat i
la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.
Així, des del dimarts 8 i fins al divendres
11 de març, el veïnat va tindre la possibilitat de donar productes sanitaris i d’higiene, aliments no peribles, peces tèxtils, etc.
Igualment, el divendres 11 de nit va
tindre lloc a la plaça de l’Ajuntament
una emotiva concentració encapçelada
per veïns amb arrels ucraïneses. L’objectiu de la concentració no era un altre
que condemnar la invasió ordenada pel
govern de Rússia i solidaritzar-se amb el
poble ucraïnes.
Per a Xavi Molina, “és moment de contrarestar la monstruositat de la guerra
amb la solidaritat de tot el món”.
En aquest sentit, el primer edil agraeix
la bona resposta de les veïnes i els veïns,
que han participat activament tant en la

PROGRAMACIÓ
SETMANA SANTA
I PASQUA 2022
recollida municipal com en les iniciatives impulsades per altres agents locals.
“La immensa majoria no entén el pati-

ment que està generant el govern rus i,
per això, empatitza amb el poble ucraïnés”, va concloure l’alcalde.

DIUMENGE DE RAMS.
Dissabte, 9 d’abril
18 hores: Concert de Setmana
Santa a càrrec de la Societat
Musical Vila de Bocairent. Lloc:
Església Parroquial.
Misses de vespra.
18.30 hores: Santa Creu.
20 hores: Església Parroquial.
DIUMENGE DE RAMS.
Diumenge, 10 d’abril
Misses
8.30 hores: Monestir.
10 hores: Santa Creu.
11.30 hores: Processó de Rams
des de la Residència.
12 hores: Església Parroquial:
Solemne Missa de Rams.
DIMECRES SANT, 13 d’abril
20 hores: Celebració del
Sagrament de la Reconciliació a
l’Església Parroquial.

Amas de Casa Tyrius recull
material solidari per a Ucraïna
Bocairent també ha volgut sumar-se a la recollida de material solidari per a Ucraïna. Va ser mitjançant la iniciativa
de l’associació Amas de Casa Tyrius, a començament de
mes, només esclatar el conflicte bèl·lic. Durant tres dies a
la seua seu van arreplegar menjar i roba donada pels veïns
de la localitat per portar-la posteriorment a Ontinyent, on
també s’havia fet una acció similar.

a Ontinyent també d’una forma desinteressada.Fins i tot
una empresa local va donar cent mantes. La presidenta
d’Amas de Casa Tyrius, Esther Balsalobre, es mostrava molt
satisfeta per la resposta obtinguda: “Quan vam veure que
Ontinyent anava a portar avant aquesta iniciativa solidària
amb Ucraïna, nosaltres vam decidir també fer la nostra
aportació i es vam quedar molt contentes per la gran resposta rebuda per part dels nostres veïns de Bocairent”.

DOS CAMIONS I UNA FURGONETA

L’èxit de la convocatòria fa ser absolut i es van poder omplir fins a dos camions i una furgoneta amb roba de dona,
roba d’home, roba de xiquet, calçat i menjar. Les mateixes
mestresses de casa es van encarregar de separar en eixos
cinc apartats cada una de les donacions dels particulars
i posar-les en caixes i bosses, per després posar-les en
els tres vehicles que els van proporcionar per al transport

TAMBÉ MENJAR

Balsalobre afig que “en les imatges es pot veure la gran
quantitat de roba i menjar arreplegat en la nostra seu, que
ens va permetre omplir fins a dos camions i una furgoneta. Donem les gràcies al poble de Bocairent per una nova
mostra de la seua solidaritat, en aquest cas amb els ucraïnesos”.

DIJOUS SANT, 14 d’abril
Missa del Sopar del Senyor
16 hores: Monestir.
18 hores: Santa Creu.
20 hores: Església Parroquial.
23 hores: Hora Santa davant del
Monument a l’Església Parroquial.
DIVENDRES SANT, 15 d’abril
7 hores: Obertura de l’Església
Parroquial.
11 hores: Via Crucis a l’ermita del
Sant Crist (estarà oberta durant tot
el matí).
17 hores: Sants Oficis de la Passió
a l’Església Parroquial.
20 hores: Processó del Sant

Enterrament.
DISSABTE SANT, 16 d’abril
9 hores: Ofici de Tenebres a
l’Església Parroquial.
23 hores: Solemne Vigília Pasqual
a l’Església Parroquial.
DIUMENGE DE PASQUA DE
RESURRECCIÓ, 17 d’abril
8.30 hores Monestir.
10 hores: Santa Creu.
12 hores: Església Parroquial.
Després de la missa, benedicció de
mones i repartiment als xiquets de
Catequesi, Júniors MD Sant Blai i
joves de Confirmació.
SEGON DIUMENGE DE
PASQUA, 24 d’abril
PASQUA DEL MALALT
8.30 hores: Monestir.
9.30 hores: Santa Creu.
10.15 hores: Processó dels
Combregants
12 hores: Església Parroquial.
Durant la missa, unció de malalts.
Les famílies de persones malaltes
que desitgen que el rector duga el
Santíssim a les seues cases en la
Processó de Combregants, poden
sol·licitar-ho a les visitadores de
l’equip de Pastoral de la Salut de
la nostra Parròquia. També poden
demanar-ho enviant un whatsapp
al número 639835593.
SANT VICENT FERRER, 25
d’abril
9.30 hores: Monestir.
19.30 hores: Processó de Sant
Vicent Ferrer i tot seguit Santa
Missa a l’Església Parroquial.

Càritas Bocairent arreplega
2.300 euros per a Ucraïna

C

àritas Bocairent a través de la
Parròquia ha volgut sumar-se a
la proposta de l’Arquebisbat de
València de fer una col·lecta extraordinària en totes les misses dels dies 19

i 20 de març per a destinar-la a ajuda
humanitària a Ucraïna.
La Parròquia de Bocairent va recaptar el passat cap de setmana un total de
2.300 euros per a aquest fi.
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Creada la primera Escola de Ciclisme
local amb alumnes de totes les edats
E

l buit que hi havia en l’esport
local amb la falta d’una escola que ensenyara les xiquetes i
els xiquets del poble a iniciar-se en la
pràctica del ciclisme ha aconseguit implementar-se amb la iniciativa del Club

L’Escola porta en
funcionament des del
setembre passat i ja
ha participat en cinc
proves puntuables de
l’Open de la Comunitat
Valenciana
Ciclista Dones Bicibles i la seua cap visible, Mª José Silvestre, amb la primera
escola local que porta el nom d’Escola
Bicible Bocairent.
L’escola porta en funcionament des
del setembre passat. En aquest primer
mig any en marxa un total de catorze
xiquetes i xiquets del poble –de moment els xiquets guanyen les xiquetes
en nombre d’alumnes– han començat
a rebre els ensenyaments de Mª José Silvestre, que aprofitant el confinament de
2020 es va traure el carnet de directora
esportiva de nivell 1, que és la titulació
mínima per a portar una escola.
Les classes estan obertes a alumnes
entre tres i setze anys, si bé actualment
el major té tretze anys. “Estic molt contenta de la resposta d’aquest primer
curs i catorze és una bona xifra per a
començar. En el poble mai s’havia dut
avant una iniciativa d’aquestes característiques i que un grup com aquest de
xiquetes i xiquets s’interesse pel ciclisme és a tindre en compte, ja que tenen
moltes altres possibilitats al seu abast”,

quants ja estan competint en l’Open de
la Comunitat Valenciana d’Escoles de
Ciclisme. Han participat en les cinc carreres puntuables, una de les últimes va
tindre lloc en la xicoteta localitat castellonenca de Cervera del Maestrat, situada a casi 250 quilòmetres de Bocairent.
EVA BENEYTO, SEXTA

A pesar de la distància, les ganes per
a aprendre i millorar van fer que quatre
membres del club estigueren presents

ha explica Silvestre.
Els alumnes de l’Escola Bicible Bocairent estan citats tots els dimecres i
divendres de vesprada. Durant hora i
mitja reben els consells i els ensenya-

ments de Mª José Silvestre. La cita és al
parc dels Vilars.
Molts dels alumnes van començar
amb rodetes estabilitzadores al darrere.
A poc a poc han anat evolucionat i uns

Presentat el cartell de
la VI Marxa Cicloturista
Dones Bicibles
Aprofitant que març és un mes reivindicatiu del
paper de la dona en la nostra societat, Dones Bicibles van voler sumar-se als actes al voltant del 8M
amb l’organització el diumenge 20 del ‘Mig Any Bicible’.
Estava previst que al llarg d’eixe matí tinguera lloc
una marxa comarcal que finalment no es va poder
celebrar per la pluja. Amb aquesta eixida, el Club
Ciclista Dones Bicibles va voler reprendre la seua
activitat després de la pandèmia. Anava a fer-se una
ruta circular de 82 quilòmetres i un desnivell positiu
de 1.300 metres
En canvi sí que va poder celebrar-se la presentació
del cartell de la sisena edició de la Marxa Cicloturista Dones Bicibles, que després de no celebrar-se en
2020 i 2021 –va ser una edició virtual– per la pandèmia, torna el 16 de setembre al calendari nacional
de carreres de dones ciclistes amb un recorregut de
105 quilòmetres i tres ports de muntanya –El Moro,
Biar i Canalís a Biar–. Des de l’organització estan
fent-se gestions perquè puga passar-se pel parc de
Mariola com a novetat.

en aquesta prova puntuable dins de
l’Open BTT-XCO d’escoles de la Comunitat.
Així, Eva Beneyto va quedar en la sexta
posició en la categoria de Promeses de
Primer Any, Joan Calvo va acabar en el
lloc 15 també en la categoria de Promeses de Primer Any. Just en el lloc 15
es va classificar Aitor Vives en Aleví de
Segon Any i, per últim, en la posició 18
va finalitzar la prova Joel Vives en Principiant de Primer Any.
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El CE Bocairent
enfila la recta
final de la
temporada en
huité lloc

El CB Patronat participa en
un torneig a Marina d’Or
amb equips de tot Espanya

E

l CB Patronato de Bocairent continua amb la seua intensa activitat
vinculada l’esport de la cistella.
Si comencem pels més menuts, els
components de l’Escoleta, aquests
continuen entrenant i preparant-se per
a preparar un torneig que jugaran en
Pasqua.
Si continuem amb la resta d’equips, els
alevins estan en la fase de la Copa després de quedar tercer l’equip masculí i
primer el femení en la fase de grups.

Per la seua part, el cadet femení està lluitant per a entrar en els encreuaments de la Segona Zonal, amb 7
victòries i 3 derrotes, després de quedar-se a només una victòria de pujar a
Primera Zonal.
I per últim, el sènior femení està disputat la fase d’ascens a la Primera Divisió, en la qual ocupa la sisena posició
amb un balanç de tres victòries i set
derrotes en deu partits. En el seu grup
comparteixen el primer lloc el San Blas

d’Alacant i el CB Il·licità. El diumenge,
a les 5 de la vesprada, juga a Alacant a
casa del Lucentum
EN SETMANA SANTA

Si parlem de futur, tant l’aleví femení
com el cadet femení disputaran en Setmana Santa un torneig a Marina d’Or
amb equips de tot Espanya de les seues
respectives categories. Està previst que
es juguen un mínim de cinc partits en
només quatre dies.

Després de l’aturada per la festivitat de San Josep, el futbol regional
torna a l’activitat i ho fa amb la disputa del tram decisiu de les diferents
categories.
DEU ÚLTIMES JORNADES

En el cas de la Segona Regional en
què milita el CE Bocairent, s’endinsa
en les seues deu últimes jornades del
campionat. El CE Bocairent ocupa la
huitena posició amb 36 punts, dos
punts menys que el Ciutat de Xàtiva que és seté i molt lluny del líder
Ontinyent 1931, que suma 57 punts
i només ha cedit una derrota en 22
trobades.
CINC JORNADES SENSE PERDRE

L’aturada ha arribat al CE Bocairent just en el seu millor moment de
la temporada després de cinc jornades sense perdre. L’última derrota
va ser el 30 de gener a casa davant
de l’Albaidense (1-3) i des de llavors
l’equip va iniciar una recuperació en
la taula que el va portar a sumar dos
empats i tres victòries, alguna d’elles

per golejada com el 9-0 sobre l’Enguera B.
VICTÒRIA EN ALCOI

Va empatar 1-1 a casa del Font de
la Figuera, després de l’esmentada
golejada d’escàndol sobre l’Enguera
B, es va guanyar 1-3 a Alcoi a l’Esides Caramanchel i després 3-2 al At.
Muro, sent el seu últim marcador
un empat a un a casa del Ciutat de
Xàtiva.
CALENDARI FINAL

Aquesta setmana li tocava jugar
a casa del Xella però es tracta d’un
equip retirat de la competició. La
resta de partits que ha de disputar
el CE Bocairent fins al final de la
temporada són els següents: a casa
han d’enfrontar-se a Canals Promeses, Ayorense, L’Olleria B, Vallada i
el líder Ontinyent 1931, últim com a
local. Pel que fa com a visitant, el CE
Bocairent se les veurà amb el Banyeres, Agullent, Olímpic B, Muro B
i tancarà la temporada visitant l’Albaidense.

La Sant
Silvestre
Solidària
tindrà
lloc
el mes
de maig

Laura Doménech i David Puig, tercers classificats
en el Trail de Quatretonda i el Trail de Lluxent
El corredor bocairentí David Puig,
component de la Secció de Muntanya
de Club Atletisme Ontinyent, va quedar
en una destacada tercera plaça en el

Trail Xio de Llutxent, dins de la seua
categoria màster.
Va ser una prova exigent amb un recorregut de 13 quilòmetres i un desni-

vell positiu de 450 metres. Per la seua
part, Laura Doménech també va ser
tercera en la general de la cursa que
porta per nom Avenc Trail i que va tin-

dre lloc a Quatretonda. L’atleta, tot i
no ser natural de Bocairent, fa ja uns
quants anys que està empadronada en
la localitat.

La 14 edició de la Sant Silvestre
Solidària Bocairent que no es va
poder disputar el passat 8 de gener per la situació sanitària s’ha
decidit que, si aquesta mateixa
situació sanitària ho permet, tinga lloc el pròxim 7 de maig.
PROVA BENÈFICA

Cal recordar que és una competició a benefici d’AFAB, Associació de Familiars i Amics de
Persones amb Alzheimer i altres
demències degeneratives de Bocairent, amb un euro d’inscripció per als menors i 3 euros per
als adults.
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Rosa Baldó, campiona
d’Espanya de 1.500 en
categoria màster
R

osa Baldó és la nova campiona
d’Espanya de pista coberta en
la distància de 1.500 metres en
la categoria màster. L’atleta bocairentina, que va estar a punt de no disputar
el Campionat d’Espanya, es va penjar la
medalla d’or en la competició celebrada a principis de febrer a València.
Rosa Baldó, que pertany al CAVA Ontinyent-Stocklogistic, va aconseguir el
millor temps a la categoria de les dones
majors de 40 anys.
El seu crono va ser de 4 minuts, 58
segons i 15 centèsimes, superant en 3
segons la segona classificada.
Per a Rosa Baldó va suposar el seu retorn a la competició després d’un temps
sense competir per la seua maternitat.

LA MÍNIMA, DOS SETMANES ABANS

Dos setmanes abans del Nacional, la
bocairentina va aconseguir la marca mínima per a classificar-se en el campionat provincial, també celebrat a València al Palau Lluís Puig.
Baldó va trencar la barrera dels cinc
minuts, amb un crono de 4’57’’93. En
aquesta mateixa distància, la seua ger-

mana Mari Carmen aconseguia la mínima per a anar al Nacional, en el seu cas
amb un temps de 4’59’’71.
No obstant això, Mari Carmen no va

poder acompanyar la seua germana Rosa per donar positiu en covid. Una llàstima perquè de segur que hagueren vist
les dos germanes Baldó en el pòdium.

José Pérez guanya la
primera prova del social
del Club de Pesca

El Club de Pesca Bocairent ha començat la temporada 2022 amb la
disputa del primer concurs social
que va tindre lloc al pantà de Bellús
en el sector C i que va tindre un total de 20 participants. Va ser un dia
nuvolat però amb poc vent i això va

permetre que les condicions per a la
pesca foren prou bones. El primer classificat d’aquest concurs va ser José Pérez
Vilaplana, que va aconseguir 10 quilos i
690 grams, mentre que segon va ser Blai
Sanchis fill amb 8 quilos i 600 grams, i
tercer Vicent Ferre amb 7 quilos i 420

grams.Ja fora del podi en quart lloc
es va classificar José Miguel Juan
‘Mikele’ amb 6 quilos i 640 grams i
quint Blai Sanchis pare amb 6 quilos
i 230 grams, per citar els cinc primers. La pròxima cita serà el 27 de
març a Fortaleny, al Riu Xúquer.

Pep Blasco
comença la
temporada com a
primer de la Copa
d’Espanya després
de dos proves
Pep Blasco ha començat de manera immillorable la temporada de BMX.
Després de dos proves és primer de la Copa d’Espanya en la seua categoria
d’Homes 40-49 anys. La primera cita va tindre lloc a Mazarrón, Múrcia, al
mes de febrer on va obtindre el primer lloc en los dos mànegues de dissabte
i diumenge. La segona prova va ser a Terrassa a inicis d’aquest mes de març i
en aquesta ocasió va ser segon el dissabte i primer el diumenge, resultats que
li ha permés mantindre eixa primera posició.
La pròxima carrera tindrà lloc a Alcoi els dies 26 i 27 també d’aquest mes de
març. Precisament el segon classificat és l’alcoià Kike Santonja. Pep també va
competir al mes de febrer en la segona prova de la Lliga Internacional IBR que
va tindre lloc al Campello, on va ser segon en la seua categoria, Homes 40-49,
en una carrera que va tindre una nombrosa participació internacional, fet que
va fer que el nivell de la competició fora molt alt.
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Toni Beneito recupera
les varietats de vins
autòctones de la zona
L

’ empresari tèxtil Toni Beneito

sempre ha sigut un apassionat
del vi, però no soles de gaudir-lo
en una taula i amb bona companyia,
també la seua afició el va portar a ser
un estudiós i somniar a poder algun
dia tindre la seua pròpia bodega, i fins
i tot, per què no, arribar a crear marca
pròpia.
Eixe vell somni d’apassionat del vi està a punt de fer-se realitat. Més bé, ja
porta un temps en marxa i en pròximes
dates eixiran a la venda les primeres

El celler de la Finca el
Cabeçó ha començat
la plantació de ceps
que utilitzaven els
nostres avantpassats
fa 200 anys en
la producció i la
comercialització del vi
botelles a través de la web, finestra
des d’on la seua nova clientela tindrà
l’oportunitat de degustar velles varietats de la zona i que ell ara ha recuperat
amb aquest projecte personal.
El celler de Toni Beneito naix de la
reconstrucció d’una antiga finca, que
els anteriors propietaris utilitzaven per
a guardar ramats d’ovelles i que aquest
empresari tèxtil de Bocairent va voler
recuperar sabent que, en aquelles instal·lacions, fa dos segles (en concret en
1880) segons es va descobrir després,
formaven part d’un antic celler.
La plaga de la fil·loxera va ser la causant que els productors de vi d’aquella
època decidiren arrancar els ceps autòctons per a introduir varietats afrancesades, que donaven millor rendiment
i eren més resistents a les malalties i les
inclemències climatològiques.
Una tendència que va suposar el final
i que varietats locals com el Tortosí –vi
blanc– i el Bonicarie o Trepat –negre–
acabaren per desaparéixer. Ara Toni
Beneito amb el seu projecte personal
vol recuperar tots aquells vins molt populars fa 200 anys i que es creien extingits.
Encara queden algunes xicotetes parcel·les que mantenen vinyes amb raïm
que els nostre avantpassats cuidaven i
llauraven amb animals i lliures de productes químics. Es poden trobar en propietats d’Ontinyent i Montaverner, en el
cas de la varietat Bonicaire o Trepat, i
a Bèlgida, Quatretonda o la Pobla del
Duc, en el Tortosí.
Dins dels projectes del nou celler
figura la plantació de ceps d’aquestes

varietats dins de les terres de la Finca
el Cabeçó, a la partida de Sant Antoni,
pensant en eixa recuperació totalment
perduda a Bocairent.

COMENÇAR A COMERCIALITZAR

Aquest mes de març és l’assenyalat
per a començar a comercialitzar els
primers vins blancs i negres amb el

segell personal de la Bodega Toni Beneito.
Un dels objectius del nou celler és situar els vins de varietats valencianes en

un lloc “especial” i “diferent”, segons
explica Toni Beneito, perquè “tots els
amants del bon beure i amb paladar
fi puguen guardar al seus cellers o les
seus prestatgeries particulars algunes
botelles especials per a moments especials”.
De moment, les compres només
podran fer-se a través de la web de
la bodega i amb un número d’unitats limitat. “Ací no es tracta de fer
la competència a ningú; eixa no és
la nostra batalla. La nostra filosofia és una altra completament. Ens
mou més la qualitat que la quantitat.
Volem que la persona que compre
una botella del nostre celler valore
que darrere hi ha una història i una
manera de fer vi que ens trasllada
a fa 200 anys, amb una elaboració
tradicional, com es feia abans, amb
barriques de fusta, i ceps que eren
els mateixos que cultivaven els nostres avantpassats”, assegura Toni
Beneito.

