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Presentat el llibre que recull els
150 anys del Terç de Suavos

Gravació d’un CD en el
25é aniversari de La Vila

Entre els pocs actes festers que s’han pogut celebrar destaca aquest
de la presentació del llibre “Històries suaves”

Aquesta societat musical també va organitzar un concert
especial per commemorar l’efemèride

Amb castell nou
però sense
festes
Bocairent compta amb castell nou
però aquesta pandèmia que seguix amb
una taxa de contagis disparada en les
últimes setmanes, ha volgut que per
segon any consecutiu el nostre poble
es quede sense les seues festes de Moros i Cristians en honor a Sant Blai. El
passat divendres 21, en una assemblea
extraordinària de l’Associació de Moros
i Cristians, s’oficialitzava la suspensió
d’aquesta celebració tan esperada.
Abans, les nou filaes van sotmetre a
votació si les festes passaven a març o
abril, confiant en una millora dels contagis, o pel contrari es decidia la suspensió. El resultat va ser concloent del
tot, amb percentatges que van anar des
del 60 per cent fins a més del 80 en algunes filaes a favor d’aquesta última opció, que ha sigut la definitiva. Pàgina 5

Huit robatoris
en cases de
la perifèria en
qüestió d’un mes
Pàgina 6

Una Cavalcada
de Reis amb
itinerari adaptat
Pàgina 13

BLAI VANYÓ VICEDO

2021 va concloure amb la taxa de
l’atur més baixa en els últims anys
Pàgina 6

Aprovat el
pressupost 2022
i s’incorporen
dos nous
regidors a
l’Ajuntament
Pàgines 2 i 3
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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

DESPRÉS QUE ALICIA BLASCO RENUNCIARA A L’OCTUBRE PASSAT I FA UN MES VA SER JOSÉ M. BENEYTO

Javier Vañó i Sergio
Gandía, nous regidors

L

a renúncia d’Alicia Blasco Vañó,
el passat mes d’octubre, i de José María Beneyto Micó, al mes de
desembre, ha suposat la incorporació
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Els canvis reestructuren
l’equip de govern, les
tinències d’Alcaldia i
els portaveus de dos
grups municipals
de dos nous regidors a l’Ajuntament:
Javier Vañó Beneyto, per part de Compromís, i Sergio Gandía Silvestre, per
part del PSPV-PSOE.
El primer va prendre possessió el 23
de novembre i el segon el passat dimecres 12. Aquestes substitucions han
suposat una reestructuració de l’equip
de govern, al qual s’incorpora Sergio
Gandía Silvestre. Ell serà qui assumirà
les delegacions de Medi Ambient i Agricultura, així com Transparència, Comunicació i Participació.
La resta de membres de l’equip de govern mantenen les responsabilitats que
tenien des de l’inici de la legislatura,
però tres d’ells sumen una Regidoria
més: Vicent Silvestre Silvestre, Gestió
Administrativa i Contractació; Jose Vicente Sanz, Obres, i Xavi Molina, Urba-

Nou equip de govern
Xavi Molina (alcalde)

•Regidoria de Gestió Administrativa i Contractació

•Regidoria de Planificació Estratègica
•Regidoria d’Ocupació, Empresa i Emprenedoria
•Regidoria de Cultura
•Regidoria d’Urbanisme

M. Luz Pascual

•Regidoria de Festes i Tradicions
•Regidoria de Turisme

Begoña Perigüell (1a tinent d’alcalde)

Jose Vicente Sanz Ferre

Carmen López (2a tinent d’alcalde)

Vanesa Doménech Morán

Vicent Silvestre (3r tinent d’alcalde)

Sergio Gandía Silvestre

•Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut
•Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
•Regidoria de Dinamització Comercial
•Regidoria de Serveis Socials
•Regidoria de Tercera Edat

•Regidoria d’Esports
•Regidoria de Recursos Humans i Econòmics
nisme.
A més, els canvis han incidit en les
tinències d’Alcaldia, de manera que
Begoña Perigüell Molina passa a ser la
primera tinent d’alcalde; Carmen López
Gómez, la segona, i Vicent Silvestre Silvestre, el tercer.
Igualment, els grups municipals de
Compromís i del PSPV-PSOE compten
amb nous portaveus: el regidor Javier

•Regidoria d’Espai Públic i Serveis Municipals
•Regidoria de Convivència, Seguretat i Trànsit
•Regidoria d’Obres
•Regidoria de Sanitat
•Regidoria d’Educació

•Regidoria de Medi Ambient i Agricultura
•Regidoria de Transparència, Comunicació i Participació

Vañó Beneyto, en el primer cas, i la
regidora Mari Luz Pascual Soler, en el
segon.
En les sessions plenàries celebrades
per a fer efectius aquests canvis, l’alcalde de Bocairent, Xavi Molina, va agrair
el treball dels anteriors edils: “Cal posar
en valor l’esforç que fan les persones
que assumeixen responsabilitats polítiques en l’Ajuntament, restant temps

personal en favor de la millora col·lectiva”.
De la mateixa manera, Molina va destacar l’actitud dels nous regidors: “Que
dos persones joves accepten el repte de
representar el veïnat i d’assumir tasques municipals diu molt d’ells dos i, de
segur, que la seua aportació serà molt
positiva per al treball que queda per fer
fins al final de la legislatura”.

Aquesta vesprada, “L’Ajuntament respon”
tractarà amb el veïnat el pressupost 2022
La Regidoria de Transparència, Comunicació i Participació posa en marxa una iniciativa per a donar
a conéixer a la ciutadania qüestions rellevants de la
gestió municipal. Es tracta d’una reunió oberta que
porta per títol “L’Ajuntament respon” i que pretén
analitzar conjuntament amb els veïns i les veïnes un
aspecte destacat per al poble.
Així, cada convocatòria trimestral tindrà una primera part en què representants del consistori exposaran el tema de debat i una segona part en què
qualsevol de les persones assistents podrà plantejar dubtes, formular propostes o explicitar els seus
punts de vista sobre l’objecte de la trobada.

Segons explica el regidor Sergio Gandía, “la finalitat principal és que les bocairentines i els bocairentins tinguen la màxima informació del que fem al si
de la seua administració més pròxima”.
PRIMERA CITA, A LA SALA JOAN DE JOANES

La primera cita de “L’Ajuntament respon” tindrà
lloc aquesta vesprada, a les 19.30 hores, a la sala
Joan de Joanes. En aquest cas, es tractarà el pressupost 2022: “Volem explicar de primera mà les claus
dels comptes municipals i que el veïnat tinga l’oportunitat de saber quines són les partides d’ingressos
i de despeses amb què compta l’Ajuntament per a

enguany”, explica el responsable de Transparència,
Comunicació i Participació.
A més, Gandía indica que, des de l’àrea que dirigeix, té la voluntat de seguir acostant la gestió municipal a la ciutadania: “Des de setembre de 2019 es
du a terme ‘L’Ajuntament a peu de carrer’, amb què
cada trimestre l’equip de govern atén la població en
un espai públic del poble; des de fa uns quants mesos, retransmetem en directe les sessions plenàries;
ara posem en marxa ‘L’Ajuntament respon’, i ja
estem treballant en noves iniciatives que continuen
obrint el consistori i les decisions que prenem a totes
i a tots”.
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S’APROVEN ELS COMPTES MUNICIPALS AMB EL VOT FAVORABLE DEL PSPV, L’ABSTENCIÓ DE COMPROMÍS I EL VOT NEGATIU DEL PP

Un pressupost 2022 social,
de dinamització econòmica i
de millora dels serveis
E

l Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària celebrada el passat 30 de desembre, va aprovar el
pressupost municipal per a 2022, amb
els vots favorables del PSPV-PSOE, l’abstenció de Compromís i el vot en contra
del PP.
Els comptes per al nou exercici ascendeixen a 894.600 euros –mateixa assignació que en 2021– per al Patronat Municipal de la Residència de la Tercera
Edat i a 3.191.381,79 –per 3.190.071
euros– en el cas de l’Ajuntament.
Segons explica Vicent Silvestre, regidor de Recursos Econòmics, “les xifres
totals són molt semblants a les del 2021
perquè hem optat per una previsió d’ingressos prudent, atenent l’escenari canviant que imposa la crisi sanitària de la
Covid-19, i perquè no augmentem cap
impost, taxa o preu públic”.
A més, Silvestre afig que “en 2022,

Davant l’escenari
canviant que imposa la
crisi sanitària, s’aprova
un pressupost contingut
amb un mínim augment
respecte a 2021

Tornen a congelar-se
els impostos i tenen
un marcat component
social amb l’augment
de les subvencions
nominatives i a entitats

han entrat en vigor totes les bonificacions fiscals que hem aprovat en els
últims temps, com ara les dirigides a
les empreses que disposen de sistemes
d’autoconsum energètic”.
El regidor de Recursos Econòmics explica que “a pesar de la coincidència de
xifres entre 2021 i 2022, el pressupost
aprovat té importants novetats”.

culades a la millora de serveis i infraestructures; en aquest sentit, destaca la inversió de 90.000 euros per a renovació
de clavegueram o 25.000 euros per al
tractament integral de la piscina gran.
Igualment, està prevista la licitació
del nou contracte de jardineria i neteja
viària, o la renovació del vehicle policial.
La segona gran novetat és l’augment
de les subvencions nominatives a entitats de l’àmbit social. “Per a l’equip

RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM

La primera és la de les partides vin-

de govern l’atenció a les persones és
una prioritat; per això, en el que portem de legislatura hem ampliat l’equip
professional de Serveis Socials i hem
augmentat progressivament la dotació
a les associacions i ONG amb vincles al
municipi”, afirma Vicent Silvestre.
En aquest sentit, AFAB Bocairent, que
atén les persones amb alzheimer o amb
altres malalties degeneratives, serà la
beneficiària principal amb una assignació que s’incrementa 5.000 euros fins
als 20.000 euros totals.
La tercera novetat és l’aplicació de les
mesures de foment de l’activitat econòmica que s’han posat en marxa recentment i que ara es consoliden en el nou
pressupost. Entre altres, el Xec de Benvinguda, un val per a famílies amb nous
membres que cal consumir en establiments locals; la convocatòria municipal per a suport a empreses o persones

autònomes en actiu, i les ajudes econòmiques per a emprenedores i emprenedors al municipi. “Aquesta aposta pels
sectors productius locals es completa
amb els recursos per a elaborar un pla
estratègic de turisme, que ha de definir
el model de creixement turístic”, explica Vicent Silvestre.
El pressupost municipal per a 2022
també consolida partides importants en
els últims exercicis, com ara els 60.000
euros per al programa d’ajudes a la rehabilitació de vivendes al Barri Medieval
de Bocairent, o fa créixer la despesa en
sanitat o educació.
“Sabem que haurem de fer com hem
fet sempre: treballar dia a dia per a fer
créixer els comptes de l’Ajuntament
amb aportacions d’altres administracions mitjançant subvencions i finançament de projectes”, conclou el regidor
de Recursos Econòmics.

Belda (PP): “He votat en contra
el pressupost per coherència”

Vañó (Compromís): “M’he
abstingut per responsabilitat”

Toni Belda comença dient que “el Partit Popular
mai no pot estar d’acord amb un pressupost que no
està pensant en els vertaders problemes que, ara ja
sí, tenim al poble. Tot per la inacció de l’equip de
govern, que no està pensant en el present ni en el
futur, com així es reflecteix
en el pressupost municipal
per al 2022. Només cal recordar la frase del portaveu
socialista que deia: ‘Allò que
funciona, no cal tocar-ho’.
Pesem que cal tindre més
amplitud de mires, ja que si
seguim fent el mateix que els
darrers anys, ja sabem el que
ens espera”.
El portaveu del PP critica
que un pressupost municipal mereix “treballar més
exhaustivament i no només
amb 10 dies. En diverses
ocasions hem manifestat la
voluntat de seure i treballar en un esborrany que
vinga a ficar solucions i no a convertir Bocairent en
un lloc d’estança temporal de molts veïns i veïnes,
per la impossibilitat de prosperar al seu poble”.
Belda creu que “votar en contra no és irresponsable, com algú assegura, més bé punts de vista
distints i a més a més, coherent. El nostre treball

Javier Vañó, que s’estrenava en un plenari
d’aprovació dels pressupostos municipals, en
relació amb la partida de 894.600 euros per
a la Residència del Sagrat Cor de Jesús que hi
ha en les arques municipals per aquest 2022
comenta positivament
que “la partida s’haja
ajustat a la realitat del
centre”, al temps que
valora “el fet de tindre
en compte un reajustament dins d’aquest
marge tan estret
amb les peticions de
l’equip de treball de la
residència i s’augmente en un 2% els seus
salaris per responsabilitat amb les treballadores i treballadors”.
Pel que fa al pressupost de 3.191.381,79
euros per a l’exercici
2022, Vañó argumenta que “segueix la línia
dels pressupostos dels darrers anys i destaca
un increment en subvencions de caràcter social i l’aplicació de l’anomenada RPT (Relació de Llocs de Treball) que permet fer una

seguirà sent incansable per a aconseguir que Bocairent torne a ser floreixent com abans. Prova d’açò
han estat les multituds de propostes fetes des del PP:
rehabilitació del Palau dels Baró de Casanova, home
de la manta o tren de l’estació. Construcció d’un
nou col·lector i millora de
clavegueram del carrer Sant
Miguel, més i millor dotació
en Seguretat Ciutadana, eliminació de barreres arquitectòniques per a la diversitat
funcional i un llarg etcètera”.
Defén que “si per alguna
cosa ens caracteritzem, és
ser constructius, i per això seguirem aportant. Hem
demanat unificar el servei
de neteja i manteniment de
parcs i jardins i carrers, hem
posat damunt la taula llocs
on destinar els diners dels
contribuents, (sense complexes, redistribució de les subvencions a algunes
associacions), amb això hem apostat fermament per
reduir els impostos i taxes a tots els bocairentins,
ja que sens dubte, ells són qui millor gestionen els
seus propis recursos”, per acabar dient que “des
del PP pensem que ens queda molta feina per fer i
que no és este el camí”.

catalogació dels llocs de treball i les funcions
que desenvolupa cada treballador/a al nostre
ajuntament, de manera que es facilita el treball administratiu i permet un reajustament
salarial dels treballadors/es en funció de la
seua feina i el nivell de
càrrega”.
El portaveu de Compromís també posa en
valor “l’augment de la
quantia de la subvenció a AFAB, de les partides en serveis socials
i en matèria d’igualtat,
a més d’educació,
decisions que també
mereixen la nostra
consideració”.
“Per tant, per responsabilitat, el sentit
del nostre vot va ser
l’abstenció”, afig, “ja
que pensem que els
convenis i subvencions destinats a les
associacions musicals, esportives, culturals
i festives, així com les partides destinades a
tots els serveis públics, mereixen un respecte”, conclou.
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Evolució del
padró d’habitants
2007..........................4.444
2008..........................4.514
2009..........................4.541
2010..........................4.509
2011..........................4.454
2012..........................4.456

Presentat el llibre
“Històries suaves”, que
recull els 150 anys de la
Filà Terç de Suavos

2013..........................4.411

Des del passat 2 de gener, el poble de Bocairent té una nova
publicació amb la qual poder enriquir la seua història i ampliar la
bibliografia dedicada als Moros i Cristians. Eixe dia, al maset dels
Suavos, es va presentar el llibre “Històries suaves”, amb el qual
la Filà Terç de Suavos fa un repàs als 150 anys d’aquest filà, una
de les més nombroses i populars de les seues festes, que abraça
des de la seua etapa fundacional en 1867 fins a 2017, quan es va
complir aquesta efemèride. “En aquell moment”, recorda el professor i historiador de la filà, a més de membre de la seua junta
directiva, Vicent Satorres, “no vam trobar el moment adequat per
a dur endavant aquest projecte, que després, amb l’aparició de la
pandèmia i l’aturada de l’any passat, sí que vam vore el moment
per portar avant aquesta publicació”.
El resultat final d’aquest treball de més d’un any d’investigació
i de recopilació de dades ha sigut un volum molt cuidat de 300
pàgines en què es poden trobar documents, articles i fotografies,
des dels orígens de la filà fins a l’època actual.
Un repàs històric que, en aquest llibre, es divideix en quatre
parts: la primera, la més llunyana en el temps, que inclou des de
1901 fins a 1923, en què s’ha fet una transcripció dels manuscrits
de Julián Castelló, a qui perfectament podríem considerar com el
primer cronista de la filà.
En aquesta primera part també es fa constar la seua etapa fundacional, però com bé es diu en el llibre són poques les referències escrites que es tenen d’aquells primers anys. La segona part
abraça des de mitjans de la dècada dels 50 fins al 2000, amb la
recopilació de molts dels articles que fan menció als suavos i que
apareixen en la revista de festes dels Moros i Cristians.
La tercera part se centra en l’etapa més moderna, des del 2000

2019..........................4.195

2015..........................4.357
2016......................... 4.288
2017..........................4.271
2018..........................4.214
2020..........................4.142
2021..........................4.101

fins al passat 2021, i tanca aquestes “Històries suaves” una última
part, en què es fa una recopilació d’aquells articles que han aparegut
en diferents publicacions i que parlen del Suavos de Bocairent.
També té un apartat més gràfic aprofitant l’exposició de 2017 amb
motiu del 150 aniversari de la filà. De moment, el llibre es repartirà
entre els més de tres-cents membres majors de la Filà Terç de Suavos.
La presentació de “Històries suaves” va comptar amb la presència
de Júlia Molina Casanova, presidenta de la filà; Blas Belda Pastor; la
dissenyadora del llibre, Elena Belda, i l’historiador de la filà, Vicent
Satorres. A més, entre els assistents, estava l’alcalde, Xavi Molina, i el
president de la Junta de Festes, Ximo Carbonell.

El programa de festes i
“Històries suaves”, premiats
per la Conselleria de Cultura
Recentment la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport feia publica la resolució de la
seua convocatòria respecte a les subvencions
per a la promoció de l’ús del valencià en
l’àmbit festiu en la modalitat de Moros i Cristians amb la molt bona notícia que dos entitats locals, com són l’Associació de Festes de
Moros i Cristians a Sant Blai i la Filà Terç de
Suavos, han sigut premiades en aquest apartat
per les seues publicacions.
En el cas de l’Associació de Festes ha rebut
el primer premi dotat amb 5.000 euros pel

2014..........................4.335

seu programa de festes recentment presentat
amb motiu dels Moros i Cristians de 2022. El
segon lloc va ser per a la Junta de Festes de
Moros i Cristians de Cocentaina, amb 4.500
euros, mentre que tercera va quedar la publicació de la Federació Sant Bertomeu i Sant
Sebastià.
Per la seua banda, el llibre “Històries suaves”, editat per la Filà Terç de Suavos i que
recull els primers 150 anys de vida d’aquesta entitat festera local, va obtindre també el
reconeixement de la Conselleria d’Educació

amb el sisé premi, valorat en 2.500 euros,
juntament als Califats Sarrains de Torrent, Filà
Cristiana Cavallers i Dames del Cid, Guardians
del Molt Il·lustre Comanador de Torrent i Filà
Hospitalaris de Torrent.
Aquest premi, amb el seu apartat de Moros
i Cristians (també existeix l’apartat de Falles,
Fogueres i Magdalena), tenia una dotació
per a l’anualitat de 2021 (el termini de presentació va finalitzar l’octubre passat) de
42.000 euros i una partida total de 300.000
euros.

2021 va
començar
amb un cens
de 4.101
habitants
Bocairent va començar 2021 amb 4.101 habitants segons
dades del Instituto Nacional de Estadística (INE) que publica
anualment. Les últimes dades es faciliten a any vençut, a data
d’1 de gener del que acaba. Amb aquestes xifres, Bocairent va
mantindre la tendència dels últims anys, amb una nova pèrdua
d’habitants.
En concret, segons l’INE, Bocairent va començar 2021 amb
41 habitants menys que un any abans, de manera que es va
mantindre la tendència iniciada deu anys abans, si bé és veritat
que eixa baixada ha sigut menor que l’any anterior, quan es va
registrar una pèrdua de 50 habitants.
Després d’una xicoteta recuperació en 2015 –es va passar
de 4.335 en 2015 a 4.357 un any després–, de nou es va registrar una pèrdua del cens en 2016 amb 69 menys –de 4.357 a
4.288 en 2016–, una tendència descendent que s’ha mantingut
aquests últims anys.
Per sexe, ha sigut en homes on s’ha experimentat una baixada
més important. Dels 2.090 homes al gener de 2020 s’ha passat
a 2.068 en 2021. En dones la baixada ha sigut menys important:
de 2.052 dones a 2.033 en 2021. Bocairent va començar el
present decenni amb 2.264 homes –196 més que en 2020– i
2.245 dones –212 més que l’últim any–.
Si ens remuntem al canvi de segle, Bocairent va començar
l’any 2.000 amb 4.508 habitants –2.227 homes censats i 2.281
dones–, va registrar un xicotet repunt de la població en els anys
2002 (4.524) i 2009 (4.541) però va tindre baixades importants com en 2006 (4.344). Els anys 2007, 2008 i 2009 van ser
de pujades de població, però, a partir de 2010, es va iniciar una
progressiva baixada que dura fins a hui.
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Les filaes voten en
contra de celebrar
Moros i Cristians

5

BLAI VANYO VICEDO

BLAI VANYÓ VICEDO

Per segon any consecutiu, Bocairent no podrà gaudir
de les seues festes de Moros i Cristians en honor a Sant
Blai. L’últim tràmit que quedava per complir va ser l’assemblea extraordinària de l’Associació de Moros i Cristians celebrada el passat divendres 21, amb la qual es
posava fi a diverses setmanes d’especulació i d’incertesa al voltant de l’edició de 2022 de les festes patronals.
Les nou filaes van votar per unanimitat a favor de la
seua suspensió, traslladant així el sentir unànime del
món fester del poble que, en les consultes internes,
va votar majoritàriament en contra d’ajornar unes setmanes la celebració i que tingueren lloc al març o a
l’abril, tot confiant en una millora dels contagis de la
pandèmia.
Cal recordar que setmanes arrere, coincidint amb la
pujada de contagis per la variant òmicron al poble, l’Associació de Moros i Cristians va proposar opcions per
tal de “salvar” aquestes festes i que el poble no es quedara per segon any consecutiu sense les seus volgudes
festes de Moros i Cristians. Per una banda es proposava
celebrar-les tal com marca el calendari, que a causa de
la incidència era la menys probable; suspendre-les defi-

nitivament, o bé buscar una data alternativa, entre març
i abril, tot confiant en una baixada dels contagis en les
pròximes setmanes. Tres propostes que les filaes van
traslladar als seus festers, amb un debat a nivell intern
per a dur a terme una votació a continuació. El resultat
va ser concloent del tot, amb percentatges que van anar
des del 60 per cent fins a més del 80 en algunes filaes a
favor de la suspensió definitiva.
“No es l’opció que des de l’Associació desitjàvem –ha
explicat Ximo Carbonell, president– però acatem la
decisió de la majoria. Comprenem que la festa a Bocairent es viu molt als masets i puga haver-hi certa por
al contagi per ser espais tancats. Ara només ens queda
desitjar que la situació millore i que la festa torne amb
més força que mai”, conclou.
PRESENTACIÓ DEL CARTELL, PROGRAMA I SAINET

Per altra banda, entre els actes que sí es van poder
dur a terme va ser la presentació del cartell-portada
de Ramon Llop Beneyto, el programa de festes 2022
i la posada en escena del sainet “Un patró en comú”,
de Jairo Vañó Reig, a càrrec del grup de teatre L’Arcà.

Un centenari
del Castell
sense festes
Bocairent té un nou castell de festes, o millor dit, el vell castell amb cent anys de vida
ha rejovenit i es troba en plena forma després del projecte de rehabilitació al qual ha
segut sotmés adaptat als nou temps.
Com calia l’ocasió, la presentació de la nova imatge d’un dels símbols de les festes patronals del poble va ser amb la presència del
president de l’Associació de Festes de Moros
i Cristians a Sant Blai, Ximo Carbonell; el
gerent de Carrozas Chacón, Manuel Mesas
Chacón, que ha dut a terme la construcció, i
l’alcalde, Xavi Molina. A més, el rector de la
Parròquia de l’Assumpció, Vicent Femenia,
va ser l’encarregat de la benedicció.
La renovació del castell ha coincidit amb
el centenari de l’anterior, construït l’any
1922. El deteriorament important d’aquest
va portar l’Associació de Festes de Moros i
Cristians a Sant Blai a impulsar el projecte,
que ha tingut un cost total de 76.835 euros i
que s’ha finançat amb l’aportació econòmica tant de la mateixa associació com de cada
membre de les nou filaes i de l’Ajuntament.
El nou castell manté fidelment l’estructura
de l’anterior, ja que el disseny formava part
de l’imaginari col·lectiu de Bocairent, però
s’ha refet integralment l’estructura i el recobriment de fusta.
A més, s’han introduït mesures de seguretat respecte de les escales, les baranes i
el sistema de muntatge. El projecte ha estat supervisat per una comissió específica
coordinada per Ximo Ferre Tormo, els treballs de la qual es van iniciar fa dos anys.
Ximo Carbonell, president de l’Associació
de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai,
valora molt positivament tant la decisió com

El projecte de renovació
ha estat impulsat
per l’Associació de
Festes a Sant Blai
amb un pressupost de
quasi 77.000 euros i
l’aportació econòmica
de les nou filaes i de
l’Ajuntament
el resultat final: “Era el moment oportú
per a dur a terme un projecte que s’havia previst des de feia uns quants anys
per necessitats estètiques i de seguretat:
aprofitant que en 2021 no es van poder
celebrar les festes, s’han pogut dedicar
els recursos econòmics necessaris per a
dur a terme el canvi, amb una aportació
extra de cada fester”.
“Ara ja llueix a la plaça i crec que tindrà molt bona acollida per part del veïnat i també dels visitants”, afig Carbonell.
Al seu torn, Mari Luz Pascual, regidora
de Festes i Tradicions, insisteix també en
el fet que es tractava d’una assignatura
pendent: “Calia donar una solució integral més enllà dels ajustos i les reparacions que anualment s’havien de fer. Per
això, vam decidir unir esforços el món
fester i l’Ajuntament per a traure avant
aquest ambiciós projecte”. En aquest
sentit, Pascual destaca que el consistori
ha aportat 10.000 euros per al nou castell.
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SE SOSPITA D’UNA BANDA DE LLADRES QUE SOLS BUSQUEN JOIES I DINERS

Huit robatoris en
cases de la perifèria
en qüestió d’un mes
B
ocairent ha tingut un final d’any accidentat pel
que fa al capítol de successos, ja que en l’últim
mes de desembre s’han produït fins a huit robatoris i almenys altres dos intents en cases de la perifèria
de la localitat, en vivendes dels afores, casetes, xalets,
masos, és a dir, en les nombroses residències del disseminat de l’ampli terme municipal del poble.
Segons el regidor de Seguretat, José Vicente Sanz, se
sospita que els autors d’aquests atracaments són professionals per la seua forma d’actuar.Per exemple, en els
seus robatoris no s’emportaven cap objecte voluminós
sinó sols joies i diners, per així poder escapar fàcilment.
També actuaven fent una gran quantitat de desperfectes a les parets com buscant les caixes fortes de les
cases, regiraven tots els caixons i prestatgeries, al temps
que inutilitzaven tot tipus d’alarma o de càmera de seguretat i, fins i tot, d’alguna manera feien que els gossos
de les finques s’amagaren en les seues casetes, amb l’ús
d’inhibidors d’ultrasons.

De la mateixa manera era molt curiosa la seua forma
d’actuar, ja que no ho feien de matinada i sí a mitjan
vesprada, aprofitant que en desembre es feia prompte
de nit, i quan els ocupants de les cases estaven encara en
la feina, o anant a comprar, o en alguna eixida a alguna
població veïna, motiu pel qual se sospita també que els
lladres vigilaven les seues víctimes.
A més, com que actuaven a mitjan vesprada, els vehicles amb què escapaven després d’eixir a peu de les cases, passaven inadvertits entre el trànsit habitual d’eixes
hores.Sols en un parell d’ocasions, les alarmes van funcionar i van aconseguir fer fugir els lladres. Com a conseqüència d’aquesta situació, el passat 22 de gener es
va convocar una Junta Local de Seguretat, en què es van
acordar mesures de reforç de la Policia Local i la Guàrdia Civil. Aquests cossos han incrementat la vigilància
d’aquestes zones de la perifèria i la Guàrdia Civil manté
oberta la seua investigació per a aclarir els robatoris.

Un home de 70 anys desapareix i
el troben en bones condicions
El passat 26 de desembre, familiars d’un home de
70 anys, van denunciar la seua desaparició. Aquesta persona havia eixit a caminar en la zona del mas
de l’Altet de matí, cap a les deu, i passades les 15.30
hores, en veure que no havia tornat i que no portava
roba per a estar molt temps a l’exterior, donades les
baixes temperatures i ja que en desembre prompte es
fa de nit, els seus familiars més propers van denunciar
la desaparició.
Es va posar en marxa el dispositiu per a localitzar-lo
(amb participació de Mariola Verda, Policia Local,

Protecció Civil, bombers, centre excursionista i brigades forestals) i els mateixos parents més pròxims
van donar el permís per a posar la seua fotografia a
les xarxes socials. Un parell d’hores després, cap a
les 17.30 hores, una veïna de la zona dels Alborets va
comunicar a la Policia Local que li semblava haver-lo
vist per aquest paratge. Finalment la mateixa Policia
i Protecció Civil van localitzar a la persona desapareguda en aquell lloc, en bones condicions, i el van
tornar a sa casa. Final feliç per a un ensurt per a tota
la família que no va passar a més.

PER SECTORS
Agricultura ................................................................1
Indústria ................................................................78
Construcció ............................................................13
Serveis...................................................................120
Primera ocupació......................................................6

2021 va
concloure amb
la taxa més baixa
de l’atur en els
últims anys
2

021 va concloure amb una molt
bona notícia per a Bocairent pel
que fa referència als índexs d’ocupació en la població, fins i tot en un moment delicat per al sector productiu per
la pandèmia i que tant està condicionant
la vida de les persones des de març de
2020.
L’any va acabar amb els nivells d’atur
més baixos dels últims temps. Caldria remuntar-se a abans de la crisi de finals de
la primera dècada del 2000 per a trobar
unes xifres tan baixes de desocupació.
Segons dades del SERVEF (Servei Valencià d’Ocupació), Bocairent va tancar
2021 amb 218 aturats, quaranta-un
menys que en 2020, seguint la tendència
iniciada en 2017 després d’una dècada
de constant creixement de l’atur en la
població amb pics com els de 2012, en
els quals es va arribar a registrar 520
aturats al desembre d’aquell any.
ESPECTACULAR BAIXADA EN SERVEIS

Incorporades nou persones a través
dels programes d’ocupació
El passat 30 de desembre van iniciar la seua activitat
a l’Ajuntament un total de nou persones, les quals han
estat contractades a través de tres programes d’ocupació promoguts per la Generalitat: EMPUJU, ECOVID i
EMDONA. El programa EMPUJU, dirigit a persones de
fins a 30 anys, ha permés la contractació d’un tècnic
de medi ambient i d’una tècnica d’animació sociocultural durant dotze mesos. El programa ECOVID, per a
majors de 30 anys, ha seleccionat dos peons d’usos
múltiples i una auxiliar administrativa durant un any.
I, finalment, el programa EMDONA, per a dones en
atur, ha implicat comptar amb una auxiliar d’infermeria, una treballadora de serveis múltiples i dues

auxiliars administratives durant sis mesos.
SIS PERSONES MÉS A LA BRIGADA FORESTAL

A més, fa dos mesos es van contractar altres sis persones per a la brigada forestal a través del programa
EMERGE. “És una manera de donar oportunitats laborals a persones en situació d’atur i és també una
manera d’ampliar la plantilla municipal i donar resposta a necessitats que té el poble”, ha destacat Vicent
Silvestre, regidor de Recursos Humans, després de la
incorporació d’aquestes persones que han passat a
desenvolupar el seu treball en diferents departaments
municipals.

Per sectors, va haver-hi un descens
tant en indústria –de 81 en 2020 a 78
en 2021–, com en construcció –de 14 a
13– i primera ocupació –de 10 a 6–, es
va mantindre en agricultura –d’1 a 1–, i
va ser en el sector serveis on es va experimentar la baixada més espectacular,
de 153 aturats en 2020 a 120 en 2021.
MÉS DONES QUE HOMES

Per gèneres, 2021 va tancar amb 68
homes desocupats (90 en 2020), mentre que en dones el descens ha passat
de 169 en desembre de 2020 a les 150
aturades en el mateix mes però un any
després.
Quant a l’índex de desocupació per
franja d’edats, 7 (tres homes i quatre
dones) tenen menys de 25 anys, 46
(quinze homes i trenta-una dona) entre
25 i 44 anys, mentre que la població més
afectada és la dels majors de 44 anys,
amb 165 aturats (cinquanta homes per
cent quinze dones).

Evolució de
l’atur al
desembre
2007

200

2008

356

2009

461

2010

442

2011

454

2012

529

2013

491

2014

450

2015

358

2016

348

2017

277

2018

286

2019

271

2020

259

2021

218
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L

’Associació de Diversitat Funcional compta des de finals d’any
amb unes instal·lacions totalment
renovades i millorades després de la reforma integral a què ha estat sotmés el
Taller Ocupacional.
S’han renovat completament tots els
seus tancaments, l’equipament i el mobiliari, a més de dur-se a terme dues
intervencions destacades: per un costat,
habilitar un bany adaptat que no existia fins al moment i, per un altre, dotar

La instal·lació passa
a tindre un bany
adaptat que no existia
abans i tot l’espai
té accessibilitat
plena, amb un segon
accés sense barreres
arquitectòniques
l’espai d’una accessibilitat plena, amb
un segon accés sense barreres arquitectòniques.
De la mateixa manera, aquesta última
acció s’ha vist acompanyada de la construcció d’una rampa al carrer contigu.
Les obres han estat finançades principalment pel Pla d’Inversions de la Diputació de València, del qual provenen
39.000 euros, i per fons de l’Ajuntament
de Bocairent i la Fundació la Caixa, que
hi han aportat 4.041,53 euros i 2.000
euros, respectivament.
L’execució ha estat a càrrec de l’em-

Renovació i millora de
les instal·lacions del
Taller Ocupacional

presa local Reformas y Albañilería Juan
Vicedo Molina, amb la direcció tècnica
de Jose Vicente Revert Beneyto.
El projecte d’actuació es va impulsar

conjuntament per l’Associació de Diversitat Funcional i pel consistori, a través
de les regidories d’Obres i de Serveis
Socials.

La regidora d’aquesta segona àrea,
Carmen López Gómez, ha assenyalat
d’aquest projecte que finalment ha vist
la llum, que “era una assignatura pen-

dent des de feia molt de temps, ja que
aquestes instal·lacions són el punt de
referència diària per a sis persones amb
diversitat funcional i les seues famílies.
Calia, per tant, millorar-les, dignificar-les i donar resposta a totes les necessitats plantejades per l’associació”.
Paral·lelament es va programar una
jornada de portes obertes a tot el veïnat
per mostrar la reforma integral duta a
terme. Va tindre lloc el 9 de desembre
de vesprada, de quatre a sis. La regidora
ha volgut agrair l’aportació de totes les
persones, empreses, entitats i institucions que han fet possible aquesta l’actuació tan necessària.
López creu que “hem sumat esforços
per a ajudar un col·lectiu com l’Associació de Diversitat Funcional de Bocairent, que, des de fa molts anys, dona suport a famílies del poble que necessiten
la màxima sensibilitat per part de totes
i de tots”.

L’Associació Veïnal del
Barri Medieval renova
la junta directiva
La societat local dels segles
XIV i XV, nou llibre de
la Col·lecció d’Estudis Locals
La societat, l’economia, l’art i el patrimoni de Bocairent en els segles XIV i XV són les qüestions que
els historiadors Abel Soler i Josep A. Ferre analitzen
en el seu llibre “Draps de llana i retaules d’or. Bocairent en la baixa edat mitjana”, que va ser presentat el passat 18 de desembre al teatre Avenida i que
ha estat editat per l’Ajuntament de Bocairent dins de
la Col·lecció d’Estudis Locals, el volum número 9
des de l’any 2008.
L’acte també va comptar amb la presència de Mateu Rodrigo Lizondo, professor del Departament
d’Història Medieval de la Universitat de València, i
l’alcalde de la localitat, Xavi Molina.
La nova publicació ofereix una visió de conjunt
dels segles XIV i XV a la població. La primera part,
escrita per Soler, està dedicada a l’anàlisi de l’economia i la societat del municipi durant aquest període, mentre que la segona part, obra de Ferre Puer-

to, centra l’atenció en l’art i el patrimoni relacionat
en el marc temporal estudiat.
El llibre es completa amb un pròleg del professor
Mateu Rodrigo Lizondo, un apèndix documental i
un recull extens de fotografies il·lustratives de l’exposició.
Per a l’alcalde de la localitat, és “una bona notícia
que la Col·lecció d’Estudis Locals continue creixent
i que, a més, ho faça de la mà de dos historiadors
que han tingut Bocairent com a centre destacat de
les seues investigacions”.
Igualment, Xavi Molina posa en valor que aquesta
línia de publicacions municipals segueix complint la
funció amb què es va crear fa més d’una dècada: “el
llibre d’Abel Soler i de Josep A. Ferre Puerto contribuirà a conéixer millor un dels moments claus
del nostre passat col·lectiu i, per tant, a saber més
sobre aspectes rellevants del nostre poble”.

A l’assemblea ordinària de l’Associació Veïnal
del Barri Medieval del passat 10 de desembre al
Saló de Plenaris de l’Ajuntament es va renovar
la junta directiva d’aquesta associació per als
propers dos anys. Xavi Pascual va ser reelegit
president i l’acompanyaran en aquesta nova
etapa Mari Cruz Pla, com a secretària, i Lorena
Morillas, en les funcions de tresorera. Completaran aquesta junta directiva com a vocals: Mireia Morató, Isabel Canales, Luís Vañó, Vicent
Satorres, Ramón Gómez, Montse Blasco, Josep
Molina, Pepi Forés i Cristina Tudela.
La nova junta ja s’ha reunit per començar a
treballar i ha sol·licitat una reunió amb l’alcalde

i el regidor d’Obres, Serveis i Manteniment, per
continuar amb el treball conjunt i coordinat que
l’associació ha desenvolupat els darrers anys
amb l’Ajuntament i per tractar aquells problemes i prioritats que cal resoldre de manera més
urgent al Barri Medieval. Pròximament també
des de l’Associació es generaran nous canals
d’informació a les xarxes socials, a més del
grup de difusió de WhatsApp amb què es poden
fer arribar aquelles propostes que es vulguen
traslladar a l’Associació (telèfon 679 849 247)
i també sol·licitar donar-se d’alta a l’Associació, de la qual poden formar part veïns, veïnes, i
propietaris/es de cases del Barri Medieval.
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El Circuit Sonora
conclou amb el ple
de Dani Miquel

Concert especial i
gravació d’un CD en el
25é aniversari de La Vila
L
a Societat Musical la Vila ha celebrat el seu 25é aniversari d’una
manera molt especial. La formació
va començar els actes amb la gravació
d’un CD de música d’autors i autores de
Bocairent. Va ser un projecte molt il·lusionant i al mateix temps un repte, i més
encara, en les actuals circumstàncies
sanitàries. La gravació va tindre lloc els
dies 1 i 2 d’octubre, al teatre Avenida.
Per a l’ocasió es van triar 14 peces
d’autors de Bocairent, des de primers
de segle XX fins a l’actualitat. L’única
peça que no és d’un compositor local és
“Amistat”, obra del director titular de la
banda, Miguel Ángel Sarrió Nadal, que
va dedicar a la mateixa banda.
Atés que era un CD molt especial per
a la banda, es va voler presentar en públic en un acte que es va celebrar el dia
10 de desembre, a la Sala Joan de Joanes, i que va comptar amb una àmplia
representació dels compositors i compositores així com de les famílies dels
compositors difunts.
La sala es va omplir amb músics i socis de la formació, representants de les
filaes i de les entitats culturals de Bocairent. Durant l’acte es va fer entrega d’un
exemplar a tots els compositors i compositores i a les seues famílies, així com
a l’alcalde, Xavi Molina, i a les empreses
patrocinadores. El CD actualment es pot
adquirir als següents punts de venda:
gasolinera Jornet Llobregat, papereria
D-Paper i estanc de l’avinguda Sant Joan
de Ribera. La presentació del CD va ser
el prolegomen d’un intens cap de setmana, que va continuar amb el concert
de Santa Cecília, que enguany per diversos motius, es va celebrar unes setmanes més tard de les dates habituals. Va
ser un concert molt especial, en què els
músics, dirigits per Miguel Ángel Sarrió
Nadal, van gaudir i van fer gaudir el públic amb un repertori que va incloure
alguna de les peces que la banda va
interpretar al seu primer concert, allà
per 1996, com van ser “Nabuco”, “Bocairente” o “La Pícara Molinera”, esta
última dirigida pel director honorífic,
Paco Belda.
Un 25 ben gran presidia el concert, en

el qual no va faltar el pastís d’aniversari
ni tampoc les notes de la popular cançó
del grup Parchís. A més, la presentació
del concert també va ser especial, ja
que les peces van ser introduïdes per
diferents membres de la banda, des
d’alguns dels nous músics, components
que porten alguns anys més, Toni Molina, que celebrava els seus 50 anys com
a músic, fins a la mateixa presidenta de
la societat, Gemma Santonja.
Durant el concert van fer la seua entrada oficial a la banda set nous components: Andrés Asensio (trombó),
Estela Jornet (saxo alt), Josep Tormo
(saxo alt), Alejandro Castillo (percussió), Sheila Martínez (clarinet), Joan
Puerto (trompa) i Mateo Ferrer (trom-

peta). El concert va tindre continuïtat
amb un sopar de germanor, sempre
adaptat a les actuals normatives sanitàries. Ja el cap de setmana del 18 i 19
de desembre la Societat Musical Vila de
Bocairent va celebrar l’arreplegada dels
nous músics i la missa en honor a Santa
Cecília, així com el canvi de músic de
l’any, ja que Alejandro Cabanes deixa
pas a Cristina Lluch com a encarregada
de custodiar la imatge de Santa Cecília.
Dins dels actes del 25 aniversari, el
saló d’actes del Patronat va acollir dissabte 4 de desembre el concert del trio
de metalls del Comtat, format per Javier
Colomer, Salva Palmer i Alejandro Perales, professors de l’Escola de Música
Francisco Belda.

El Circuit Sonora va programar a
Bocairent sis concerts entre novembre i desembre. D’aquesta manera,
la Generalitat, a través de l’Institut
Valencià de Cultura, va convertir el
teatre Avenida en un aparador de la
música valenciana actual amb motiu
de la Capitalitat Cultural.
L’oferta va comptar amb tot tipus
de registres i d’estils: cançó d’autor,
pop, jazz, música tradicional…
Les últimes dos cites van ser per a
públic familiar, amb les actuacions

de Marcel el Marcià, el dia 21 de novembre, i de Dani Miquel, el dia 28
de novembre.
Aquest segon va completar l’aforament del teatre Avenida i va tornar a
demostrar la seua capacitat de connexió tant amb els més menuts com
amb les seues famílies.
Aquesta vegada, Dani Miquel va
oferir l’espectacle musicoteatral
“Desfem”, que centra l’atenció en la
sostenibilitat del planeta i en l’educació ambiental.
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Èxit del taller de
dolços de l’Associació
Gastronòmica

L’Associació Gastronòmica i Cultural de
Bocairent ha organitzat una segona activitat des de la seua creació coincidint amb
les dates nadalenques.
En concret ha tingut lloc una xarrada-taller de dolços nadalencs que es va
celebrar el 10 de desembre. En l’activitat
van participar dos persones molt vinculades a la Pastisseria i Confiteria Gracia,
una emblemàtica empresa familiar, com
són Víctor i Lao Cabanes. Ells van dirigir el
taller, que es va basar en l’elaboració de
productes nadalenc, en concret els populars pastissets de moniato i els mantecats.

Fins i tot la cita, al Bar de la Joventut, amb
aforament limitat per la situació sanitària,
va acabar amb una sorpresa per els assistents: un tast d’aquests dolços.
Recordem que l’Associació Gastronòmica i Cultural de Bocairent es va crear
a finals del 2019 i prompte es va veure
afectada la seua activitat per la pandèmia
de la Covid-19. Aquesta, per tant, ha sigut
la segona iniciativa portada avant després
d’una xarrada-tast de productes de gastronomia local a càrrec de Javier Cerdà
Silvestre, la qual va tindre lloc a octubre
també del passat 2021.

Una comèdia és la
nova proposta de
la programació
de l’Avenida
E

l teatre Avenida segueix amb
la seua programació estable, que permet gaudir d’un
espectacle de gran format una vegada al mes.
Si les propostes de 2021 es van
tancar el 4 de desembre amb l’espectacle de dansa de Valencia Dancing Forward, les cites de 2022 es
van iniciar amb el musical familiar
“Pinotxo”. Aquest va tindre lloc el
2 de gener i va reunir 150 persones
al voltant del muntatge de Trencadís
Produccions.
La programació regular alterna
les propostes per a públic infantil
amb les destinades a públic adult.

Així, el 26 de febrer serà el torn
de la representació de “L’abraçada
dels cucs”, una comèdia de la companyia Cactus Teatre. Les persones
adultes també podran assistir al
concert d’Ina Martí, que presentarà
al mes d’abril el seu disc dedicat a
la poeta Maria Ibars, i a la posada
en escena de l’última producció de
Contrahecho Teatro, que tindrà lloc
al juny.
Pel que fa a les propostes dirigides
al públic infantil i familiar, després
de la de gener, la pròxima cita serà
al mes de març, amb l’espectacle
de circ “Emportats”, a càrrec de La
Trócola.

DANSA EN MAIG

Igualment, al mes de maig, podran
gaudir de “Trànsit”, una iniciativa
de Cocinando Danza que s’acosta a
l’educació viària des del ball i el moviment a l’escenari. Per a l’alcalde,
Xavi Molina, “tornem a estar davant
d’una programació variada, de qualitat i amb uns preus assequibles,
que és sempre l’objectiu de la programació estable del teatre Avenida”.
A més, Molina explica que “en
2022 tenim el repte de nodrir l’oferta cultural de propostes atractives
sense poder comptar amb l’aportació extra que vam tindre l’any passat
amb motiu de la Capitalitat”.

Sisena
edició de la
campanya
municipal
de foment
de la
lectura
“Per Nadal, un llibre de regal” és
el títol de la campanya municipal
de foment de la lectura en valencià.
La iniciativa, impulsada per la
Regidoria de Cultura i finançada
per la Generalitat, ha arribat enguany a la sisena edició.
D’aquesta manera, tots els xiquets i xiquetes de 6 anys i tots els
adolescents de 16 anys empadronats a Bocairent han rebut un val
per a comprar llibres abans del
pròxim 31 de gener.
La campanya compta amb la
col·laboració dels tres punts de
venda de publicacions que hi ha al
poble: Papelería Mariola, D-Paper
i l’estanc de Blai.
Allí han de dirigir-se les persones beneficiàries per a bescanviar
el val, amb què poden adquirir
qualsevol volum de literatura escrit en valencià.
Amb tot, el CEIP Lluís Vives, l’IES
Bocairent i la Biblioteca han preparat una relació de recomanacions per a cada franja d’edat.

Marcos Verdú, de Cocentaina,
guanyador del segon concurs “Joan
Antoni Martínez” de composició
El compositor de Cocentaina, Marcos Verdú, va ser
el guanyador de la segona edició del concurs Joan
Antoni Martínez i Martínez. La seua obra, “Tradició,
dolçaina i percussió”, va ser la peça triada pel jurat
designat per l’ocasió per a emportar-se el primer premi d’aquest certamen que porta el nom del dolçainer
bocairentí.
SETZE OBRES PRESENTADES

El concurs reconeix la composició d’obres per a
colla de dolçaina i percussió, i enguany va comptar
amb un total de setze originals presentats. El jurat estava format per Jose Rafael Pascual Vilaplana, Antoni
de la Asunción Andrés, Pilar Vañó Bacete i Xus Gandia
Navarro.
Les quatre partitures finalistes van ser interpretades
pel Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub, organit-

zador de la convocatòria. Finalment, el jurat va triar
l’obra “Tradició, dolçaina i percussió”, del compositor contestà Marcos Verdú, com la guanyadora. Ell va
rebre els 1.000 euros de premi en metàl·lic.
EL PREMI DEL PÚBLIC, PER A DAMIÁN MOLINA

El segon premi, amb una dotació de 500 euros, es va
triar per votació popular dels assistents al concert. La
decisió del públic va ser donar aquest premi a l’obra
“Clamaj”, del bocairentí Damián Molina Beneyto, que
també va rebre la menció d’honor que atorguen els
integrants de l’Aljub.
L’acte va reunir públic, representants del teixit associatiu de Bocairent i també el president de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Juanjo
Trilles.
Ell, juntament amb el president de l’Aljub, Xavi Pas-

cual, i l’alcalde de Bocairent, Xavi Molina, van ser els
encarregats de lliurar els premis als guanyadors. La
jornada es va completar amb l’actuació “Dolç Tab Jazz”, el projecte de fusió musical que encapçala Josep
Alemany.
Xavi Pascual va mostrar al final del certamen la seua
satisfacció per “la consolidació del concurs, que segueix situant Bocairent com a poble referent de la música per a dolçaina i percussió”.
A més, el president de l’entitat organitzadora va voler
agrair el treball del jurat i el suport de l’Ajuntament i
la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters.
Per la seua banda, Xavi Molina va destacar el compromís municipal amb la continuïtat del certamen i va
anunciar que “volem que 2023 tinga la tercera edició
i que continue creixent; per això, duplicarem el patrocini dels premis per part de l’Ajuntament”.
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Una exposició fotogràfica de
l’IVAM tanca la Capitalitat
Cultural de Bocairent
U

na exposició fotogràfica dels fons
de l’IVAM tanca la programació que
durant l’últim any s’ha dut a terme a
Bocairent amb motiu de la seua Capitalitat
Cultural 2021. Cultura de la Generalitat ha
programat amb aquest motiu l’exposició
“Cualladó. Fragments del paisatge humà”,
que reunix prop de 90 obres de Gabriel
Cualladó, un dels pioners del moviment de
renovació de la fotografia espanyola de la
segona meitat del segle XX i Premi Nacional
de Fotografia en 1994.
L’exposició va quedar inaugurada el divendres 21 amb la presència en el Museu
Antonio Ferri de l’alcalde Xavi Molina; la
directora de l’IVAM, Nuria Enguita, i la
comissària de la mostra, Sandra Morros.
L’exposició presenta instantànies produïdes

per Cualladó des dels seus inicis, en els anys
cinquanta, fins als últims projectes arrelats
dins del territori valencià, com “L’Albufera.
Visió tangencial” o el de “Gandia i la Safor”.
Des de Cultura de Generalitat es destaca que
amb aquesta exposició finalitza “una fructífera
col·laboració” amb l’aposta de traslladar a altres llocs de la Comunitat “amb l’objectiu clar
que les obres de l’IVAM viatgen i vertebren
culturalment el nostre territori i amplien el
seu abast de mediació artística”, en paraules
de Nuria Enguita. L’exposició podrà visitar-se
al Museu Antonio Ferri fins al pròxim 1 de
maig. La selecció de fotografies va acompanyada per primera vegada de material documental que contextualitza i amplia la rellevància i la funció de l’obra d’aquest fotògraf
valencià.

L’Aljub recupera el passacarrer de Nadal

El Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub, amb la
col·laboració dels alumnes de la seua Escola de Música Tradicional i amb la direcció de Vicent Gabriel
Casanova Martínez, va realitzar el 24 de desembre el
tradicional passacarrer de la nit de Nadal, per tal de
felicitar el poble amb les “nadaletes” i acompanyar
la corporació municipal en aquest acte tradicional
del Nadal bocairentí.
Tenint en compte el moment de pandèmia que vivim i la incidència dels contagis, el passacarrer no
va entrar en cap lloc tancat com venia fent-se abans
de la pandèmia, però sí que va tindre moments dedicats a aquelles persones i entitats a qui habitualment

s’ha fet: residència de la 3ª Edat, davant de la qual
va iniciar-se el passacarrer amb la interpretació de
tres nadaletes, per tal de felicitar el Nadal no soles a
les persones residents, sinó també al personal que
treballa allí. Després, els membres de l’Aljub van
recórrer els carrers Batalla Lepanto, Sant Joan de
Ribera i Martí Calabuig, per fer parada al carrer Santa Àgueda, davant de la seu social de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes Sant Blai i després al Centre de
Salut per felicitar el Nadal al personal sanitari, professionals a qui es va oferir també un aplaudiment,
en un moment especialment emotiu del recorregut.
El recorregut va acabar a la plaça de l’Ajuntament,

on davant del Betlem municipal s’interpretaren unes
nadaletes i es va fer l’habitual foto de grup davant
la font.
La vesprada del 5 de gener, i després d’un any
sense que participaren les agrupacions musicals del
poble a la Cavalcada de Reis, l’Aljub tornava a posar
l’acompanyament musical del Rei Gaspar durant tota
la Cavalcada. Cal destacar enguany de manera especial la col·laboració de l’alumnat de l’Escola de
Música Tradicional de l’Aljub. També com ja ve fentse durant els darrers anys, l’acompanyament musical
del ballet del grup de Danses Cardaors, també va
anar a càrrec dels membres de l’Aljub.
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Cinc
projeccions
en la
primera
mostra
audiovisual
El 19 de desembre va tindre lloc la
primera Mostra Audiovisual d’Autores
i Autors Locals.
Aquesta iniciativa, que aspira a convocar-se cada any, va permetre visualitzar
propostes audiovisuals promogudes
per persones del poble. En concret, es
van visionar cinc projeccions al teatre
Avenida: la primera va ser “Bocairent,
un lloc per viure”, una proposta del
taller de cinema impartit per Antonio
Savinelli.
La segona va ser “Gènesi, nissaga i
temps”, en què Joaquim Puerto i Rodríguez s’acosta als treballs locals de genealogia. La tercera va córrer a càrrec
de Jairo Molina Carbonell, amb imatges
panoràmiques de “Els frares”.
I, per últim, es van presentar els muntatges audiovisuals de Blai Vanyó i Juan
Sanz sobre el jesuïta Miguel Vanyó i el
concurs de pintura, respectivament.

Reoberta
la sala
d’estudi
amb una
ampliació
de l’horari
L’Ajuntament ha reobert la sala d’estudi per a la preparació dels exàmens
de desembre-gener. D’aquesta manera,
des del passat 27 de desembre i fins al
pròxim 29 de gener, les persones interessades poden fer-ne ús en horari de
dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i
de 16.30 a 22.00 h, i dissabtes de 9.00
a 14.00 h. Enguany, atesa la situació sanitària, cal reservar plaça a través del
correu del Centre d’Informació Juvenil
(cij@bocairent.es).
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ACIS sorteja els
seus premis de
les campanyes
de Nadal i Reis

La Banda Jove de la Unió
Musical torna a inaugurar
l’enllumenat de Nadal
El passat dissabte 4 de desembre i després de no poder
realitzar aquest acte tan entranyable l’any anterior a causa
de la covid-19, la Banda Jove de la Unió Musical Bocairent
tornava a amenitzar amb les seues nadales la inauguració
de l’enllumenat de Nadal de la plaça de l’Ajuntament.
També i el dia 24 de vesprada, participava en el tradicional passacarrer de l’aguinaldo, amb què la Banda Jove
omplia de música nadalenca els principals carrers de Bocairent.
Un acte que tampoc es va poder celebrar l’any passat i que

enguany tornava amb moltíssima il·lusió per part dels joves
músics de la Unió Musical.
Però l’activitat de la Banda Jove no va acabar amb aquest
retrobament, el 28 de desembre al Teatre Avenida i amb
la batuta del seu director, Toni Úbeda Soler, va oferir un
concert adaptat a la situació de pandèmia, on es va dividir
la banda en dos ensembles de vent metall i vent fusta amb
percussió. El públic present va gaudir d’un programa variat
amb molt de treball darrere per part dels músics i del director, on no van faltar dos nadales amb molt de ritme.

Recollida d’aliments per al Centre
d’Acollida Sant Francesc de
Palma de Gandia
L’associació Amas de Casa Tyrius de Bocairent juntament amb el grup de Lourdes
de Bocairent, que organitza viatges a aquest
lloc sant cada any com a voluntàries per
ajudar els malalts, amb el grup de Banyeres
de Mariola, van recollir durant aquest passat Nadal una gran quantitat d’aliments per
al Centre d’Acollida Sant Francesc d’Assís
de Palma de Gandia, amb el qual tenen una
molt bona relació.Des de les dos entitats
han volgut agrair la col·laboració de totes
les persones que els han ajudat, més encara en una situació sanitària tan complicada
com la que estem passant.

L’Associació de Comerciants i Serveis
de Bocairent, ACIS, ha celebrat recentment el sorteig dels premis de la ja clàssica campanya de Nadal i Reis Mags. Per
motius de la situació sanitària, aquest
acte s’ha fet a porta tancada, amb la
presència de l’alcalde de la localitat,
Xavi Molina, la regidora de Dinamització Comercial, Begoña Perigüell, i del
president d’ACIS, Vicent Vañó.
Això sí, ha sigut retransmés en directe
per TV Bocairent, Radio Bocairent i pel
facebook d’ACIS, on encara es pot veure
aquest sorteig. En vegades anteriors, es
cridava als dos preseleccionats de cada
comerç, un dels premis joves i un altre
dels premis normals, de tots els participants en el concurs, una mesura perquè
els clients dels 31 comerços que formen
part d’ACIS tingueren les mateixes oportunitats, amb independència del número de participants de cada comerç. Així,
durant el mateix sorteig es feia entrega
dels xecs regals als guanyadors.
En aquesta ocasió, cada comerç guanyador cridarà al seu client perquè arreplegue aquest xec regal, amb la quantitat premiada, el seu nom i els logos dels
31 comerços que formen part d’ACIS,
que és on es podran fer les compres

BLAI VANYÓ VICEDO

Concert de cambra
i homenatge
als músics més
veterans de la
Unió Musical
El cap de setmana del 13 i 14 de novembre, l’Associació Unió Musical va
finalitzar els seus actes de Santa Cecília
2021.
El dissabte amb el III Concert de
Cambra, en el qual van participar
diverses agrupacions instrumentals
formades per músics de la banda:
ensemble de trompetes, vent metall,
saxos i clarinets, van posar música a

una vesprada on va rebre homenatge
José Francisco Molina, Clavari 202021, i els músics amb 25 i 50 anys de
trajectòria: Enrique Ribera, Iván Campos, José Antonio Cantó, María Isabel
Botella, José Francisco Molina i Javier
Molina, pels seus 25 anys en la Unió
Musical, i Hermenegildo Sempere, pels seus 50 anys de músic.
També en aquest acte es va fer entre-

gratuïtes per aquests premis.
Així els guanyadors de les distintes categories han sigut: Premis joves per a
clients entre 18 a 35 anys, gentilesa de
l’Ajuntament de Bocairent, amb 100 euros cadascun, per a: Carmen Vañó Calatayud, clienta de Saladura i embotit Blai;
Paloma Cantó Solbes, clienta d’Acadèmia Avança, i Eva Sempere, clienta de
La Gela.
Premis ACIS de 100 euros cadascun
per a: Selena Calvo Satorres, clienta de
Telar Cabanes; Fernando Ferre, client
de Código Man Soro; Tere Jornet, clienta de Juan Seguros SL, i Raquel Ferre
Rico, clienta de Gabinet Estètica Rosi.
I per últim, els dos premis més importants han sigut: Premi ACIS 300 euros
per a: Adrián Expósito, client de la Clínica Podològica Inés, i Premi ACIS 500
euros per a: Ángela Vañó Enguix, clienta
de la Floristeria Pelegrina.
En l’acte també es va aprofitar per
anunciar una nova imatge corporativa
d’ACIS amb nou marxandatge i banderoles identificatives, i per a presentar,
per primera vegada, una guia d’establiments 2022 que formen part d’aquesta
Associació de Comerç i Serveis de Bocairent.

ga d’un detall a l’autor del cartell i portada del programa, Juan Sanz Ferre, a
més dels nous músics, David Molina,
Blanca Ferre, Irene Peidro, Rubén Mo-

lina, Blai Jornet, Quico Beneyto i Saúl
Cerdá. I al dia següent, en la seu de la
Unió Musical, va començar un passacarrer per tal de portar la imatge de

Santa Cecília, a casa del nou Clavari,
José Antonio Cantó Vañó. Un matí en
què la Unió Musical va tornar a omplir
de música els carrers del poble.

ACTUALITAT

B

ocairent ha pogut recuperar enguany
la Cavalcada de Reis ja pràcticament
en el seu format tradicional, tot i que
en un nou itinerari adaptat al moment de
pandèmia que vivim. El nou itinerari va facilitar que el recorregut de la Cavalcada passara per alguns dels carrers de la part nova
del poble (Barri de la Santa Creu), concretament: Batalla de Lepanto, Cervantes, Alfafara,
Sant Joan de Ribera i Joan Beneyto Bernácer.
Després d’aquesta part nova del recorregut, la Cavalcada va recórrer els carrers de
l’itinerari tradicional, tot i que a la plaça de
l’Ajuntament, enguany només entrarien el
Patge de l’Estrela, i els tres patges acompanyants dels Reis, a més dels tres Reis Mags
amb els seus camells: Melcior, Gaspar i Baltasar.
Després de molts preparatius i un ampli
dispositiu de seguretat coordinat conjuntament per la Policia Local i Protecció Civil,
i amb els preparatius que s’havien ultimat
conjuntament per la Comissió de la Festivitat
dels Reis Mags i per l’Ajuntament de Bocairent, els Reis Mags feien la seua entrada pel
pont de Sant Blai, al voltant de les 18.30, més
o menys com estava previst.
Un nodrit grup de xiquets i majors els
esperaven a la punta del pont, on tot estava
enllestit per donar-los la benvinguda. Amb
la melodia de la “Marcha de Infantes”, que
interpretà com de costum la Unió Musical,
els Reis Mags baixaren dels seus camells,
per apropar-se a les autoritats municipals i
saludar-los a tots i totes: regidors i regidores,
alcalde i rector de la Parròquia.
Va ser l’alcalde, Xavi Molina, qui els va
donar les gràcies per la seua visita i la benvinguda en nom del poble. Després, el Rei
Melcior va parlar en nom dels tres mags i va
donar una salutació a Bocairent i en especial
a les xiquetes i els xiquets del poble, transmetent un missatge d’il·lusió i esperança.
Tot seguit, Melcior, Gaspar i Baltasar s’acomiadaren de la corporació municipal i del
rector i la Cavalcada es va reprendre per l’itinerari descrit.
Va ser una Cavalcada el més segura possible –per al moment que vivim– i que va estar
possible gràcies al treball de la Comissió de la
Festivitat dels Reis Mags, al patrocini i col·laboració logística de l’Ajuntament de Bocairent
i gràcies a la col·laboració de persones, entitats, patges, col·laboradors que any rere d’any
fan que la vesprada-nit del 5 de gener, siga la
més màgica i especial per a les xiquetes i els
xiquets i també per als més majors.
La Comissió de la Festivitat dels Reis Mags
ha volgut felicitat a “tot el poble de Bocairent per la seua col·laboració” i fer d’aquesta
Cavalcada “un esdeveniment el més segur
possible en temps de dificultats, evitant aglomeracions i repartint-se al llarg de tot el recorregut”.
Des de l’endemà 6 de gener i Festivitat dels
Reis Mags, la Comissió ha començat “a treballar en els preparatius de la festivitat de Nadal i Reis de l’any vinent”, ha desvelat.

BOCAIRENT, gener 2022
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Torna la Cavalcada de Reis
amb itinerari adaptat
BLAI VANYÓ VICEDO

“Bocaiphon”, fotos i poemes
dedicats a Bocairent
Juanjo Alcaide i Sergi Gómez van presentar a finals
de l’octubre passat un volum en què el primer apor-

ta les fotografies i el segon,
els versos. Amb el títol de
“Bocaiphon”, el llibre és
un recorregut per espais i

moments de Bocairent que
busquen fugir de la mirada
més típica i convencional.

QUATRE SANTS
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El poliesportiu
compta amb nova
senyalització
Tot un èxit la pista
de gel durant el
Nadal Jove
Dins de les nombroses activitats que es van organitzar amb motiu de la sexta edició del Nadal
Jove, la més destacada de totes elles i la que va tindre més acceptació com a novetat va ser la
pista de gel de patinatge instal·lada a la Plaça de Bous durant els dies 18 i 19 de desembre.
Tot i que el temps no va acompanyar massa, així com la situació sanitària amb abundants
casos positius, afortunadament sense gravetat molts d’ells, però sí provocant confinaments en
les cases, la pista va tindre un molt bon ambient tot el temps que va estar en funcionament, tant
de matí com de vesprada.
Aquest bon resultat fa que la Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut es plantege tornar
a portar aquesta instal·lació el pròxim Nadal, tot confiant que ja siga amb una certa normalitat
sanitària, ja que a més era un projecte que es tenia des de principi de legislatura, com ha explicat la regidora Begoña Perigüell. Però més enllà d’aquesta pista de patinatge, també es van
organitzar un bon grapat d’activitats pensades en especial per als més joves, que durant eixos
dies no van tindre classe per les vacances nadalenques.
Així van poder gaudir de tallers, com un de manualitats de Nadal o un altre de cuina nadalenca; la projecció de pel·lícules com ‘Sonic’ i ‘Érase una vez’; premis joves per a compres en el
comerç local; un concert a càrrec de la Banda Jove de l’Associació Unió Musical; una gimkana
al voltant de la l’exposició ‘Nadal universal’; el contacontes a càrrec del Gran Jordiet per a buscar l’Home dels Nassos del 31 de desembre, o el musical familiar ‘Pinotxo’ de la mà de Trencadís Teatre el 2 de gener, entre altres activitats pensades per a totes les edats, xiquets i xiquetes,
adolescents i joves. Per últim, també es va aprofitar el Nadal de nou per a llançar des de les
regidories d’Igualtat i de Joventut el decàleg per a triar joguets i jocs no violents i no sexistes.

E

l poliesportiu municipal ja disposa d’una nova
senyalització en les seues principals instal·lacions: pavelló cobert; pistes de pàdel, bàsquet,
tennis i frontó; piscina municipal, i camp de futbol.
A més, a l’entrada del poliesportiu municipal, s’han
instal·lat els horaris d’ús de les pistes esportives, ja
siga a l’estiu o a l’hivern.
Tots aquests indicadors tenen la mateixa imatge
corporativa de l’Ajuntament, en què predomina el
blau i el blanc, en un disseny actual i clar a l’igual que
la tipografia.
Aquesta iniciativa ha vingut precedida per altres cartells similar al camp de futbol i al pavelló amb regles
de comportament per a pares, mares i usuaris de les
instal·lacions durant els partits en les diferents modalitats esportives.

ACTUACIONS AL CAMP DE FUTBOL

Aquesta senyalització és molt útil tant per als mateixos bocairentins com per aquelles persones de fora
que venen cada setmana a disputar partits de futbol,
bàsquet, etc.
Per últim, cal dir que també s’han posat les xarxes
laterals al camp de futbol que encara faltaven i s’ha fet
el manteniment anual de la gespa.
El regidor d’Esports, Vicent Silvestre, ha explicat
que “des del govern municipal seguim apostant per
unes instal·lacions esportives dignes per a la nostra
població, ja que pensem que l’esport és molt important. Així, tots els dies, de dilluns a diumenge, les pistes estan actives i molt utilitzades en qualsevol esport
o activitat, fet que a la Regidoria d’Esports en particular i a l’Ajuntament en general ens ompli de goig”.

Concert de Nadal de l’Agrupació Coral
L’Agrupació Coral de Bocairent, amb col·laboració del grup de cambra de l’Associació Musical
de Bocairent, va oferir el passat 18 de desembre
un concert amb motiu de la proximitat del Nadal.
Una actuació tradicional que va tornar aquest any
després del parèntesi del passat per la pandèmia.
Un concert amb un repertori musical molt variat, que va deixar tot públic assistent entusiasmat,
i tota la gent que després ho va poder vore per la
televisió local; les crítiques rebudes van ser totes més que positives, segons fons de la mateixa
agrupació.
Amb la col·laboració del grup de cambra de
l’Associació Unió Musical de Bocairent i amb els

arranjaments musicals realitzats per a l’ocasió
pel mestre En Damián Molina Beneyto, director
titular de l’Agrupació Coral, interpretaren un selecte repertori de música vocal, dividit clarament
en dues parts. En la primera part van realitzar
un recorregut per la història vocal musical, des
del barroc fins al segle XXI. La segona part fou
dedicada a la música tradicional de Nadal per la
geografia espanyola, on va gaudir tothom: músics,
coralistes i públic.
Les obres que es van interpretar en la primera
part, amb ordre cronològic per data de composició, ens van traslladar tres segles enrere, fins a
finals del s. XIX, però que avui en dia segueixen

sonant totes aquestes melodies en molts llocs:
Gloria de A. Vivaldi, la coral Jesu Meine Freude de
J. S. Bach, Aleluya de G.F. Händel, Ave Verum Corpus de W.W. Mozart, i el Va Pensiero, de l’òpera
Nabucco, de G. Verdi.
Seguidament una coral del segle XX titulada Signore delle cime, del compositor italià Giussepe
di Marzi, i una altra del jove compositor noruec
Ola Gjeilo titulada Ubi Caritas, (aquesta última
es va interpretar a capella), aprofitaven de pont
per a donar pas a la segona part del concert, on
es van interpretar quatre nadales: Las Barbas de
San José (Tradicional de Castella), Tararán (Tradicional de Cuenca), Ai Pastissets (Tradicional

d’Alcàsser) i Pastoreta, què li portes (Tradicional
de València). Fora de programa varen interpretar
la nadala universal “Noche de paz” però amb un
text adaptat en valencià.
Segons paraules dels músics del grup de cambra, gaudiren juntament amb la coral des del primer assaig fins a l’última nota que interpretaren
junts en el concert, i això es va notar al concert:
hi havia una complicitat total entre tots els intèrprets, que juntament amb la bona tasca del director, van saber transmetre a tot públic oient dos
missatges: un missatge nadalenc i un altre d’esperança per a tornar a poc a poc a la normalitat que
tanta falta ens fa a tothom.

ESPORTS

Bon
paper
de Pep
Blasco
en el seu
debut en
Enduro
Pep Blasco ha volgut combinar la
seua especialitat habitual de BMX i
provar amb l’enduro BTT, i per això
va disputar el Campionat Autonòmic
d’aquesta modalitat que va tindre lloc
a la localitat alacantina de Callosa
d’En Sarrià amb un molt bon paper.
Blasco va acabar en el lloc 11 en la
seua categoria de Máster 40. El corredor bocairentí va notar molt el canvi
entre una prova de velocitat com és el
BMX, plena de potència i sprint, i una
altra de resistència com l’enduro BTT.
Menció especial en aquesta mateixa
prova per a Rubén Beneyto, que va
quedar primer en la categoria no federada i octau en scratch. Casualment
al córrer aquesta carrera, Blasco no
va poder acudir a la gala de la Federació de Ciclisme on va ser guardonat
per guanyar el campionat de la Comunitat Valenciana en la categoria Máster 40 la passada temporada.
Per últim, Blasco té previstes nombroses competicions de BMX en les
pròximes setmanes després de l’aturada nadalenca, en especial a partir
del mes de febrer. La primera prova
a disputar seria la primera cita de la
Copa d’Espanya a Mazarrón, sense
tindre clar si disputaria totes les proves d’aquesta competició.
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Bons resultats
dels equips del
CB Patronat

Els equips del CB Patronat estan fent
una més que bona campanya amb
bons resultats, des del primer equip
sènior femení, que ha tornat aquesta
temporada a l’acció, fins a la base.
Així el primer equip, el sènior femení, ha acabat tercer al grup en la
primera fase, amb un balanç de cinc
partits guanyats i tres perduts. Això els
ha permés classificar-se per al campionat autonòmic.
En el moment d’escriure la notícia encara no havien jugat cap partit
d’aquesta segona fase. Cal recordar
que l’equip està format per: Eva García, Amalia Vañó, Berta Alcaraz, Alba
Doménech, Laura Asensio, Teresa
López, Mar Cantó, Lucía Ferre, Neus
Francés, Patri Gutiérrrez i Marta Silvestre. Els entrenadors són Juan Vañó
i Álex Vercher.

Per la seua part, també en el moment de fer aquesta notícia, no s’havia acabat la lliga dels Jocs Esportius
d’Alcoi, en què l’equip aleví femení de
Patri Gutiérrez anava primer i l’aleví
masculí de Pere i Javi Vañó era quart,
mentre que el cadet d’Álex Vercher i
Juan Vañó ja havia començat la segona fase.
Tot i quedar segones en la primera
fase, amb sols dos derrotes, no s’han
pogut classificar per a la Primera Zonal i l’equip s’ha quedat en Segona
Zonal. En aquesta nova fase s’ha començat perdent per un ajustat 44-47
davant l’Onil jugant com a local en
pista bocairentina. A més està l’escola de bàsquet, amb els més menuts,
contant amb xiquets i xiquetes de fins
a 8 i 9 anys, dividits en dos grups, i
entrenats tots dos per Mar Cantó.

Blai Carbonell
arreplega prop
de 2.000 € per a
“Abraça’m”
Blai Carbonell, al capdavant de l’equip Totglobo-València Turisme, ha participat amb doble èxit a la XXII edició de la Copa del Rei d’Aerostació que ha
tingut lloc del 4 al 8 de desembre a terres andaluses, amb Sevilla com a centre
d’acció, amb eixida d’Antequera i pas per Arcos de la Frontera.
Per una part, en l’apartat esportiu ha obtingut una gran segona plaça, de 23
equips de vol participants, alguns estrangers, després de cinc jornades, encara
que l’última es va haver de cancel·lar pel vent que bufava cap a l’aeroport sevillà, i, a la vegada, va aconseguir arreplegar quasi 2.000 euros per a la nova
associació contra el càncer de Bocairent, ‘Abraça’m’, mitjançant els ‘Punts
solidaris’.
Aquesta iniciativa solidària ha consistit en l’aportació de punts amb donacions
econòmiques, un euro, un punt, més els punts aconseguits en el campionat per
l’equip Totglobo-València Turisme.
A aquesta campanya s’han sumat, promocionant-la amb vídeos a les xarxes,
nombrosos esportistes de la localitat o vinculats a ella com María José Silvestre,
Pep Blasco o Nico Terol, entre d’altres, així com clubs, establiments comercials, associacions, músics...

El Club de
Pesca acaba
2021 amb
molta activitat
Per una part va tindre lloc el final de
la temporada del Club de Pesca, la qual
va estar molt competida fins l’últim
concurs que va tindre lloc a Bellús. Finalment el guanyador va ser Francisco
José Pérez Vilaplana, seguit d’Óscar
Ribes i tercer José Juan Chaves. Juntament amb els tres components del podi, quart va ser Javier Tormo, quint Kaloyan Angelov, sext Blai Sanchis, sèptim
Juan Cabanes, octau Gonzalo Castelló,
en el lloc nou Vicente Jordà i en el deu
José López, així fins a 33 participants.
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Precisament Juan Cabanes va ser qui
va obtindre la peça més gran amb una
carpa de 5 quilos i 200 grams, mentre
que en categoria infantil el guanyador
va ser Borja Angelov.
Aquesta última prova a Bellús també va ser el concurs especial de Nadal
on va guanyar Óscar Ribes, seguit per
Vicent Ferre, Blai Sanchis, Kaloyan
Angelov i Gonzalo Castelló. En aquesta
cita el vent va ser el gran protagonista,
quasi huracanat que tot i això no va impedir disputar la competició.

Abans a Bellús també va tindre lloc
la Copa Quinter per parelles on van
competir José Miguel Juan ‘Mikele’
i Óscar Ribes, finalitzant els dos en
la sexta posició de la general de 28
parelles participants, segons en el seu
sector.

Per últim, cal dir que Mikele, Óscar
Ribes i Abel Montañana, socis del club
de Bocairent, han participat dins del
club Lluna de Valencia en el sext Campionat de España Feeder o cebador
que va tindre lloc a Fortaleny, València. El paper va ser molt destacat fins

al punt d’acabar segons, només superats pel club Nuestra Señora del Prado
de Castella La Manxa.
Aquesta segona posició els ha permés classificar-se per al Mundial
d’aquesta modalitat que tindrà lloc a
Itàlia al mes d’abril.
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L

es de Sant Josep de València tenen
una fallera major infantil molt bocairentina. Parlem de Nerea López
Maestre. Nerea té 11 anys i estudia sisé de Primària al col·legi CEIP Ramiro
Jover de València. Però Nerea és molt,
molt, bocairentina. Així en aquesta localitat va ser batejada i va pertànyer a
la filà Marrocs juntament amb sa mare
durant anys.
Son pare, Kiko López Herrero, és
nascut a Bocairent i es va traslladar a
la capital valenciana en 2008 per motius laborals. Sa mare, Noelia Maestre
Sanchis, és de València, però sa mare,

El pare de Nerea
López Maestre és de
Bocairent, igual com
moltes de les seues
arrels. A la xiqueta,
d’11 anys, li agrada
dir en cada entrevista:
“soc de València i de
Bocairent”
la ‘iaia’ Mercedes, és d’Alfafara i molt
vinculada a Bocairent amb el seu home
Ximo, que va faltar fa ja uns quants anys.
Els pares de Kiko, els ‘iaios’ Daniel i
Pilar, també són de Bocairent. Tots ells
tenen casa a la població.
Nerea i els seus pares, en concret a la
zona del barri medieval, i molts són els
caps de setmana, vacances o períodes
de Nadal en què Nerea viatja de València a Bocairent per a passar allí llargues
temporades.
La xiqueta ho diu en cada entrevista
que li fan des que és fallera major infantil de València: “soc de València i de
Bocairent”.
Nerea és des de 2020 la fallera major
infantil de la falla Enginyer Josep Sirera-Pio IX però la pandèmia va fer que
no les poguera celebrar com calia fins
a setembre de 2021. I el 13 d’octubre
va ser l’alcalde de València, Joan Ribó,
qui va telefonar personalment a Nerea i
a la seua família per donar-los la ‘bona
nova’.
Per a arribar a eixe moment, Nerea va
haver de passar un procés de selecció
molt dur, amb nombroses entrevistes i
proves de vestuari, de desfilada, saber

Una fallera major
infantil de València
molt bocairentina

estar etc., per a elegir una d’entre les
prop de 500 xiquetes que representen a
cada una de les falles de la capital valenciana. Finalment, 73 van ser preseleccionades i en un acte que va tindre lloc
a la Fonteta de Sant Lluís van eixir les 13
de la cort de Nerea, fins que Ribó li va
comunicar que ella era l’elegida.
En aquesta ocasió i per motiu de la
pandèmia, Nerea no estava a sa casa es-

perant aquesta ‘telefonada’ sinó al casal
faller en un moment que va ser espectacular per a ella, la seua família i tots els
components de la falla Enginyer Josep
Sirera-Pio IX.
FALLERA DES DELS CINC ANYS

Va ser la ‘iaia’ Mercedes qui va apuntar la seua neta a la falla quan tenia
només 5 anys. Sa mare Noelia de xi-

coteta ja s’havia vestit de fallera com
també ho havia fet de la filà Marrocs de
Bocairent amb les seues amigues i on
també ha eixit Nerea a festes, sense oblidar que han participat molts anys en les
Danses de Sant Agustí.
Son pare no ha sigut fester ja que és
músic professional i sempre en festes ha
eixit tocant en l’Associació Unió Musical
de Bocairent. Precisament la música és
el que més uneix a pare, mare i filla. Nerea, tot i tindre 11 anys, toca el piano
i el violí; Noelia és professora de música de Primària, i Kiko, com diem, 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 ha tocat en les bandes municipals
de Palma de Mallorca i Alacant, l’orquestra de la Comunitat Valenciana i ha
estat professor de clarinet i de música
de cambra als conservatoris professio-

nals de Mallorca i Menorca.
Precisament aquesta disciplina que
dona la música ha ajudat molt a Nerea
per a ser la xiqueta elegida per a representar l’importantíssim paper de fallera
major infantil de les Falles de València
2022. Durant aquests mesos, l’activitat per a Nerea i per als seus pares és
incessant amb prop de 1.500 cites i
esdeveniments, entre els quals destaca
l’Exaltació fallera que va tindre lloc diumenge passat al Palau de Congressos, ja
que el Palau de la Música està en obres.
Els seus pares expliquen, per últim,
que Nerea és molt bona xiqueta, molt
familiar i a més de tindre passió per la
música com ells, també li agrada el teatre i ballar, és a dir, té una vena artística
molt important. Tot i el que suposa la
responsabilitat i el temps d’exercir com
a fallera major infantil Nerea continua
traient molt bones notes al col·legi i
sempre que li pregunten, com comentàvem al principi, té clar que “soc de
València... però també de Bocairent”.

