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SOM UNA PORTA OBERTA AL FUTUR
Castell de Cullera

Jordi Mayor
Alcalde-President

de l’Ajuntament de Cullera



stimats /ades veïns i
veïnes:

Tinc l’honor de dirigir-me a totes
i tots vosaltres per primera ve-
gada com a alcalde de Cullera
amb motiu de la celebració de
les nostres Festes Majors, dedi-
cades a la Mare de Déu del Cas-
tell i declarades Festa d’Interés
Turístic Autonòmic de la Comu-
nitat Valenciana.

Els darrers mesos han estat
molt intensos a la nostra ciutat.
Com haureu pogut comprovar,
en poc de temps, hem aconse-
guit amb treball i esforç molts i
significatius canvis a distintes
àrees de gestió, tots ells enca-
minats a fer del nostre un poble
cada dia millor. 

Ara, quasi sense temps per
reposar-nos de les Falles i la
Setmana Santa, el calendari ens
oferix les celebracions més re-
presentatives que tenim com a
poble. Ací també hem volgut in-
troduir millores i propiciar que si-
guen distintes i estiguen
impregnades d’un esperit de
participació ciutadana.

La programació està pen-
sada per a totes les edats i pú-
blics. Per això, hem optat per
dotar de més contingut alguns
dies i ampliar les actuacions mu-

sicals. En definitiva, hem apostat
per unes festes més populars
perquè pugueu viure-les i sentir-
les plenament. 

A més a més, fruit de les
vostres reivindicacions hem vol-
gut recollir també una vella aspi-
ració de la nostra ciutadania: la
recuperació d’espais per al
poble. En eixe sentit, enguany
podreu gaudir novament del ball
de disfresses als Jardins del
Mercat. Ja era hora!

El temps nou que vivim ha
de vore’s reflectit també al nos-
tre calendari festiu. Sols em
queda desitjar-vos que disfruteu
com mai i aprofiteu estos dies
per fer poble. BONES FESTES!

Salutació de l’Alcalde

E
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LES NOSTRES TRADICIONS
Muixeranga de Cullera

Diego Moreno

Pere Manuel
Regidor de Festes 

de l’Ajuntament de Cullera



envolguts/des veïns i
veïnes:

Cullera ha iniciat una nova etapa
plena de canvis i reptes de futur.
És per a mi un honor participar
d’ella en qualitat de regidor de
Festes, una àrea en la qual des
de l’Ajuntament estem treballant
de valent per aconseguir que
les celebracions que més ens
identifiquen com a poble siguen
plurals, diverses i obertes a la
participació de tots.

Des que vaig assumir esta
responsabilitat, no he fet més
que centrar-me en un gran ob-
jectiu: aconseguir que les pri-
meres Festes Majors del canvi
foren les de la normalitat. 

Normalitat pel que fa a la in-
corporació de nous esdeveni-
ments populars;  normalitat en
l’ús i reivindicació de la nostra
llengua a les actuacions musi-
cals, perquè el valencià ha d’es-
tar present també a este àmbit
com ho està a les nostres vides
diàries. I normalitat en la reivindi-
cació dels valors del respecte
als diferents drets i a la igualtat,
propis d’una societat avançada
del segle XXI com la nostra.

La programació que podreu
gaudir estes dates tracta de re-
collir les aspiracions legítimes de

tots els sectors que conformen
l’entramat social de Cullera. Vo-
líem que tots i cadascun dels
nostres veïns es veieren reflectits
en ella i, modestament, crec que
amb les sempre possibles millo-
res ho hem aconseguit.

Sols queda la part més im-
portant: vosaltres. Perquè sou els
grans protagonistes de la pro-
gramació i els que fareu que
siga tot un èxit. Vos convide,
doncs, a aprofitar estos dies per

retrobar-vos amb els amics, la
família i, també, amb el nostre
poble. Les festes han arribat i la
ciutat és vostra. Gaudiu amb
totes les vostres forces! BONES
FESTES!

Salutació del Regidor de Festes

B
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are de la Misericòr-
dia… entre tots els tí-
tols que la Verge rep

de nosaltres els seus fills, este és
el que d'una manera especial
se'ns regala i recorda enguany:
«Any Eucarístic del Sant Calze,
en el Jubileu Extraordinari de la
Misericòrdia», que unit a l'Amor
de Maria Santíssima, fa més pro-
per el mateix Rostre Misericor-
diós de Déu, que s'ha fet visible
en Jesucrist. 

Any en el qual l'anunci de
l'Església, que té com a model a
Maria, i per a tots els que la vul-
guen escoltar és: Que siguem
misericordiosos com el Pare
Déu, que visquem les obres de
misericòrdia com la «Mare de
Déu», que sempre, amb els seus
ulls misericordiosos ha estat per
a nosaltres atenta, vigilant, dis-
posada… En Ella es complix tot el
Pla de Déu, que és la felicitat de
tot home i dona de bona volun-
tat.

Quan som a punt de comen-
çar les festes en honor a la
«Mare de Déu del Castell», a Cu-
llera, es nota que tot sembla
preparar-se per a la «baixà». En
cadascun dels que ací vivim, es
nota que tindrem entre nosal-
tres, més a prop si cal, a la que

és la primera i principal en el
nostre poble. Que ella, Nostra
Senyora de l'Encarnació, ens
done el seu Amor, perquè vis-
quem sempre com a testimonis
de l'esperança, ens ajude a créi-
xer en la fe, com diem en la nos-
tra llengua: «Creure, vol dir,
fiar-se i obeir». Eixa és la fe que
Ella vivia i nosaltres volem
també tindre: paraules i fets, tot
una sola cosa.

Sols cal dir, units tots en una
sola veu, xiquets, i fadrins, jóvens
i vells, malalts o els qui disfruten
de la salut, tristos i els que estan
contents: Visca la Mare de Déu
del Castell, visca la Moreneta i
visca este Poble de Cullera ena-
morat de la seua Patrona.

BONES FESTES!

Salutació del Sacerdot dels Sants Joans

M
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Camareres de la Mare de Déu 2016
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PROGRAMACIÓ
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DIJOUS, 31 DE MARÇ

17.00 h. DIA DE LA FIRA. Atraccions a
preus populars.

DIVENDRES, 1 D’ABRIL 

19.00 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA DE L’ASSOCIACIÓ FOTO-
GRÀFICA XÚQUER. Casa de l’Ensenyança.
19.30 h. DANSES DE CULLERA. Per l’Es-
cola Municipal de Tabal i Dolçaina pel se-
güent itinerari: plaça d’Espanya, c/ la
Séquia, Pati de l’Església, c/ Antoni Renart
i plaça d’Espanya.
20.30 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
DE PINTURA «TROSSETS D’ART» a la So-
cietat Musical Instructiva Santa Cecília. Ar-
tista: Yzna.

DISSABTE, 2 D’ABRIL 

08.00 h. DESPERTÀ amb disparada de
salves. Cercavila de tabal i dolçaina.
10.30 h. XXV CONCURS DE TIR I ARROS-
SEGAMENT a la carretera de Favara da-
vant  Hormigones Caleta.
12.00 h. BALLS POPULARS per la Colla
Pas Pla amb l’Escola Municipal de Tabal i
Dolçaina i la Muixeranga de Cullera a la
plaça d’Espanya.
13.30 h. MASCLETÀ a la rambla de Sant
Isidre.
13:30 h. DESFILADA DE BANDES JUVE-
NILS de la Societat Ateneu Musical i la So-
cietat Musical Instructiva Santa Cecília.
18.00 h. INAUGURACIÓ DE L’ ESPAI SO-
CIAL DE LA FONDA amb l’exposició de fo-
tografies antigues de Cullera de l’A.
Fotogràfica i Cultural “La Penyeta”.
19.00 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

DE TREBALLS REALITZATS PER TYRIUS
a la seu de les Mestresses de Casa. Durant
les festes oberta de 18 a 21 hores.
20.00 h. PUJADA DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL AL CASTELL per a procedir a
l’acte de la “Baixà”.
20.30 h. “BAIXÀ” PROCESSIONAL de la
imatge de la Mare de Déu, custodiada per
“Les quatre parts del món”. Durant la “Baixà”
es realitzaran els balls típics i tradicionals
des dels Jardins del Mercat fins a l’Església
dels Sants Joans. 
Una vegada instal·lada la Mare de Déu en
la Tauleta, serà interpretat «L’himne de la
Tauleta» per la Coral Stella Maris de Cu-
llera. Tot seguit, es realitzarà el trasllat de
la Mare de Déu a l’Església dels Sants
Joans. Als 15 minuts de ser entronitzada la
Mare de Déu en l’Església, es dispararan
els focs artificials des d’El Prado.
23.30 h. CONCERT «TRIBUT A BOWIE»
al passeig Doctor Alemany amb Nudo
Windsor i Boys from Mars. 
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DIUMENGE, 3 D’ABRIL 

08.00 h. DESPERTÀ. Cercavila de tabal i
dolçaina.
09.30 h. COL·LECTA de la Lluita contra el
Càncer.
10.30 h. XXV CONCURS DE TIR I ARROS-
SEGAMENT a la carretera de Favara da-
vant  Hormigones Caleta.
11.00 h. CERTAMEN DE BANDES. Audició
del matí (Vegeu plana 21).
17.00 h. CERTAMEN DE BANDES. Audició
de la vesprada (Vegeu plana 21).
17.00 h. PARC INFANTIL al barri del Raval
de Sant Agustí (c/ Alboraia). Col·labora: Re-
gidoria de Joventut.

21.30 h. TEATRE. Representació de l’obra
«Ai, Carmela!», guanyadora del Concurs
del XXIX Concurs de Teatre de la Junta
Local Fallera. A càrrec de la Falla Passeig-
Mercat.
21.30 h. RONDA A LA VERGE. Espectacle

valencià de cant d’estil, rondalla i balls po-
pulars en honor a la Mare de Déu del  Cas-
tell al Pati de l’ Església a càrrec de la Colla
Pas Pla.
22.00 h. ORQUESTRA. Espectacle musi-
cal al carrer Alboraia amb l’orquestra La
Mundial.
23.00 h. «FESTIVAL MARÍTIM» DE MÚ-
SICA EN VALENCIÀ. A l’aparcament de la
Rada actuació dels grups: Gramoxone
Skaband, Smoking Souls, Atupa i La Fú-
miga.

DILLUNS, 4 D’ABRIL 

05.00 h. ROSARI DE L’AURORA DEL
RAVAL DE SANT AGUSTÍ i visita de la
Mare de Déu del Castell a la barriada. En
arribar al Raval, es dispararà una mascletà.
Missa de campanya al c/ València.
08.00 h. DESPERTÀ. Cercavila de tabal i
dolçaina.
10.30 h. XXV CONCURS DE TIR I ARROS-
SEGAMENT a la carretera de Favara da-
vant  Hormigones Caleta.
11.00 h. SOLEMNE MISSA MAJOR a la
parròquia dels Sants Joans amb la partici-
pació de la Coral Stella Maris de Cullera.
13.30 h. MASCLETÀ a la rambla de Sant
Isidre.
13.30 h. DESFILADA DE BANDES SIMFÒ-
NIQUES de la Societat Ateneu Musical i la
Societat Musical Instructiva Santa Cecília.
17.30 h. ENRAMADA DE LA MURTA per
l’itinerari de la processó. Col·labora: Penya
“El Burladero”.
18.45 h. BALLS TÍPICS I TRADICIONALS
des de la Casa Consistorial fins a l’Església
dels Sants Joans. 
20.00 h. PROCESSÓ GENERAL per l’itine-
rari de costum.
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DIMARTS, 5 D’ABRIL 

11.00 h. SOLEMNE MISSA MAJOR a la
parròquia dels Sants Joans a càrrec de les
Camareres de la Mare de Déu.
13.00 h. ENTRADA DE VAQUETES als ca-
rrers del Raval de Sant Agustí. Organitza:
Penya Taurina ‘El Burladero’.
17.00 h. PARC INFANTIL als Jardins del
Mercat. Col·labora: Regidoria de Joventut.
21.00 h. CONCERT DE L’ORQUESTRA DE
PLECTRE “CIUTAT DE CULLERA” (POLS I
PUA) a l’Església dels Sants Joans.
22.00 h. ESPECTACLE MUSICAL «TA-
TUAJE». HOMENATGE A CONCHA PI-
QUER a la Casa de la Cultura. Preu: 8
euros.

DIMECRES, 6 D’ABRIL

11.00 h. OFRENA-HOMENATGE a la Mare
de Déu del Castell en l’Església dels Sants

Joans de Tyrius.
13.00 h. ENTRADA DE VAQUETES als ca-
rrers del Raval de Sant Agustí. Organitza:
Penya Taurina “El Burladero”.
17.00 h. PARC INFANTIL al barri de la
Bega (c/ Ausiàs March). Col·labora: Regi-
doria de Joventut.
18.00 h. JORNADA DE PORTES OBER-
TES DE BALADRE fins a les 20 hores al c/
del Vall, núm. 29 baix.
18.00 h. TRAMANT TEATRE. Obra infantil
«Rínxols d’or» a la Casa de la Cultura. Preu:
2 euros. Col·labora: Regidoria de Cultura.
18.00 h. VI MOSTRA GASTRONÒMICA
del Centre de Formació de Persones Adul-
tes al Saló Multiusos del Mercat. Berenar
popular a benefici d’AFACU. 
19.00 h. CURSA PROVINCIAL DE CAM-
BRERS al passeig Doctor Alemany per l’iti-
nerari de costum.
19.30 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
«DE GATS I ALTRES TEMES» a càrrec d’El-
vira Gimeno Sieres a la SMI Santa Cecília.
21.00 h. TRASLLAT DE LA MARE DE DÉU
DEL CASTELL FINS AL BARRRI DE LA
BEGA-PORT. Castell de focs artificials. 

23.00 h. NIT DE CULLERA POP-ROCK
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amb l’actuació dels grups i artistes locals
Davinia Pastor, Ocho Mentiras i Sicània Me-
dita als Jardins del Mercat. 

DIJOUS, 7 D’ABRIL

11.00 h. SOLEMNE MISSA MAJOR a la
parròquia dels Sants Joans a càrrec de la
germandat sacerdotal de Cullera.
11.00 h. JORNADA DE PORTES OBERTES
A L’IES BLASCO IBÁÑEZ. Activitats relacio-
nades amb la celebració del 400è aniver-
sari de la mort de Cervantes i Shakespeare.
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 19 h.
13.00 h. ENTRADA DE VAQUETES als ca-
rrers del Raval de Sant Agustí. Organitza:
Penya Taurina “El Burladero”.
17.00 h. DIA DE LA FIRA. Atraccions a
preus populars.
17.30 h. INAUGURACIÓ DE LA I LÍNIA DE
METRO DE CULLERA al barri del Pou i la
Vila. Espectacle de huit actuacions de mi-
croteatre en diversos formats i gèneres per
a gaudir del centre històric. Organitza: K-li-

doscopi. Col·labora: Regidoria de Cultura.
23.00 h. CONCERT AL PASSEIG DOCTOR
ALEMANY DE DANIEL DIGES amb el seu
nou espectacle «Calle Broadway».

DIVENDRES, 8 D’ABRIL

13.00 h. ENTRADA DE VAQUETES als ca-
rrers del Raval de Sant Agustí. Organitza:
Penya Taurina “El Burladero”.

18.00 h. GRAN CAVALCADA DE DIS-
FRESSES. Eixida: Sant Antoni. Els premis a
les tres millors comparses es lliuraran en
finalitzar a la Casa Consistorial.
23.00 h. BALL DE DISFRESSES als Jardins
del Mercat amb l’orquestra ‘La Senda’.

DISSABTE, 9 D’ABRIL

11.00 h. SOLEMNE MISSA MAJOR a la
parròquia dels Sants Joans a càrrec dels
Tauleters de la Mare de Déu.
13.00 h. DESENCAIXONADA DE BOUS
als carrers del Raval de Sant Agustí. Orga-
nitza: Penya Taurina “El Burladero”.
17.30 h. DESFILADA DE BANDES DE
CORNETES I TAMBORS «CIUTAT DE CU-
LLERA» del carrer del Riu fins als Jardins
del Mercat.
18.30 h. V FESTIVAL DE BANDES DE
CORNETES I TAMBORS «CIUTAT DE CU-
LLERA» als Jardins del Mercat. Participen:
Banda de CC i TT de la Confraria Ecce-
Homo de Cullera, Banda de CC i TT Santa
Cecília d'Alfafar, AM Ntra. Sra. de la Pietat
Oliva, Banda de CC i TT Negació de Sant
Pere Torrent, Banda de CC i TT de la Falla
Centre Manises i Banda de CC i TT SCU-
DAMM de Cullera (organitzadora).
20.30 h. ACTE D’HOMENATGE ALS FUN-
DADORS DE L’ESCOLAICA. Auditori Muni-
cipal. Organitza: Cullera Laica.
23.00 h. CONCERT NIT DE L’AURORA -
PRESENTACIÓ DEL MEDUSA SUNBEACH
FESTIVAL a l’aparcament de la Rada.
23.00 h. FESTIVAL REMEMBER als Jardins
del Mercat.
.
DIUMENGE, 10 D’ABRIL

05.00 h. ROSARI DE L’AURORA DE SANT
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ANTONI. Al arribar la Mare de Déu del Castell
a la mar, es dispararan focs artificials. Al fina-
litzar, se celebrarà la missa de campanya al
Passeig Marítim. 
11.00 h. SOLEMNE MISSA MAJOR a la pa-
rròquia dels S. Joans. ‘Milicia y Corte’.
12.00 h. II FESTIVAL INFANTIL DE DANSES
COLLA PAS PLA CIUTAT DE CULLERA amb
la participació de les escoles de ball  Les Mo-
reres de Riola i el Grup de Balls Populars de
Tavernes de Valldigna als Jardins del Mercat.
13.30 h. MASCLETÀ. Rambla S. Isidre.
13.30 h. DESFILADA DE BANDES SIMFÒ-
NIQUES de la Societat Musical Instructiva
Santa Cecília i Societat Ateneu Musical.
14.00 h. ENTRADA DE VAQUETES als ca-
rrers del Raval de Sant Agustí. Organitza:
Penya Taurina “El Burladero”
17.00 h. RUTA LAICA de Cullera Laica. Ei-
xida des de la parada d'autobusos de la ram-
bla Sant Isidre (davant de Correus).

17.00 h. IV FESTIVAL DE DANSES COLLA
PAS PLA amb la participació de la Colla Pas
Pla i el Grup de Balls Populars de Tavernes
de la Valldigna als Jardins del Mercat. 
18.00 h. ACTUACIÓ DE PEP GIMENO «BO-
TIFARRA» als Jardins del Mercat. 
20.00 h. «PUJÀ» PROCESSIONAL DE LA
MARE DE DÉU DEL CASTELL al Santuari.
Disparada de 21 salves.

Diego Moreno



Diego Moreno

ACTIVITATS 
ESPORTIVES

DISSABTE, 2 D’ABRIL 
09.00 h. III Cursa Cullera Trail. Eixida des del Pavelló Esportiu Municipal.
11.00 h. Rugby inclusiu. Clan Tri-Espurna vs Veterans Cullera. Camp de
Rugby “Juan Palomares” de Cullera. 
16.30 h. Sucro FS vs. Maristes Cullera - Juvenil Divisió d’Honor Pavelló
Esportiu Municipal.
17.00 h. XIII Torneig de Dards Pavelló Esportiu Municipal.

DISSABTE, 2 I DIUMENGE, 3 D’ABRIL
10.00 h. Tir olímpic. Trofeu d’Avantcàrrega Triangular. Camp de Tir El Cisne.

DIMARTS, 5 D’ABRIL 
18.00 h. Exhibició gimnàstica rítmica. Jardins del Mercat Municipal.

DISSABTE, 9 D’ABRIL 
10.00 h. II Aquatló de muntanya. Eixida al carrer les Mandarines.

DIUMENGE, 10 D’ABRIL 
10.00 h. Tir olímpic. Trofeu Carabina Lleugera. Camp de Tir El Cisne.

* Les dates i els horaris poden estar subjectes a canvis d’última hora.
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PROGRAMA

AUDICIÓ DEL MATÍ DESFILADA:  11.00 h / ACTUACIÓ: 11. 30 h
ASSOCIACIÓ MUSICAL CANALENSE 
President: Roberto Escobar Honrubia. Director: José Martínez Colomina.
Obra lliure: Homenatge a Joaquín Sorolla. Autor: Bernardo Adam Ferrero. 
Pasdoble: Gloria Ramírez. Autor: Rafael Talens Pelló.

BANDA MUNICIPAL DE VILLENA 
President: F. J. Esquembre Menor. Director: Pedro Ángel López Sánchez. 
Obra lliure: Entornos. Autor: Amando Blanquer Ponsoda.
Pasdoble: Altanero. Autor: Fernando Bonete Piqueras.

AUDICIÓ DE LA VESPRADA DESFILADA: 17 h / ACTUACIÓ: 17.30 h
ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
President: Jorge Román Bustamante. Director: Luis Sánchez Romans.
Obra lliure: Dance movements.  Autor: Philip Sparke.
Pasdoble: Andrés contrabandista. Autor: Óscar Navarro González.

FORA DE CONCURS EN ELS JARDINS DEL MERCAT
SOCIETAT MUSICAL INSTRUCTIVA SANTA CECÍLIA 
Pasdoble: La Corte del Faraón. Autors: Vicente Lleó i Teo Aparicio.
Obra: IV moviment I Simfonia «Titán». Autor: G. Mahler.
Director: Carlos Garcés Fuentelsaz.

SOCIETAT ATENEU MUSICAL 
Pasdoble: Claudia Villodre. Autor: Hugo Chinesta.
Obra: Expedition. Autor: Óscar Navarro González.
Director: Ferrer Ferran.

LLIURAMENT DE PREMIS I CLAUSURA DEL CERTAMEN: Himne C. Valenciana.
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OBRA OBLIGADA: «ATHENEA» de  JOSÉ VICENTE EGEA 
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Música i tradició

Juan Palomares Corella
President de la Societat Ateneu Musical de Cullera

Cullera, seu de l’Assemblea FSMCV 2016 

er primera vegada en la meua vida i des del
gran honor que per a mi representa fer-ho
com a President de l'Ateneu Musical de

Cullera, aprofite l’oportunitat que brinda el M. I.
Ajuntament de Cullera per mitjà de les pàgines
del programa de Festes Majors 2016, per a diri-
gir-me a tots vostés, amb vertadera satisfacció i
orgull.

És molt difícil per a mi resumir en unes línies
el treball i sacrifici de tota índole, realitzats per tots
i cadascun dels membres de la nostra Societat,
socis, músics, components de la Junta Directiva,
Junta de Dames Ateneistes i tantes i tantes per-
sones que des de l’anonimat, però guiades per
un profund amor al seu Ateneu, realitzen cada dia
de cada mes i de cada any. Però, per molt difícil
que em resulte fer-ho, em sent enormement re-
forçat i satisfet moralment, reconeixent-ho, fent-
ho constar i remarcant-ho.

L’any 2015 acabà una etapa exitosa entre l'A-
teneu Musical i el director Vicente Soler Solano,
al qual després d’un gran homenatge s'acomiadà
de manera exquisita, com correspon a la Societat
i a l’homenatjat.

També i per causes absolutament personals,
Vicente Navarrete Giménez va cessar en el cà-

rrec de President que des de l’any 2009 i fins a
agost de 2015 va ostentar. El seu treball, esforç i
personalitat deixaran profunda empremta, i ell
passarà a formar part de l’elenc de grans hòmens
que han configurat a través del temps el carisma
propi de la nostra idiosincràsia tot aconseguint el
que sense dubte som: «un molló en la cultural
musical de Cullera».

En el mes d’octubre, després de l'acord previ
entre la FSMCV i el M. I. Ajuntament de Cullera, i
les dos societats musicals de la nostra població,
Ateneu i Santa Cecília,  es va presentar de comú
acord i de forma irreprotxable, categòrica i con-
tundent la candidatura de Cullera a ser seu as-
sembleària en 2016 de l'esmentada FSMCV. El
resultat ho explicita tot. Acceptat per unanimitat.

Però sense cap de dubte, el més important
dins de l'Ateneu Musical va ser quan el Ple de l'A-
juntament de Cullera, i per unanimitat, va conce-
dir a títol pòstum el Distintiu 9 d'Octubre al nostre
volgut, admirat i mai suficientment ponderat soci:
Joaquim Oliver Pellicer.

Per altra part, el Cicle de Concerts d’Hivern
l'afrontàrem amb el carisma propi que ens distin-
geix: «ens superem davant les dificultats». Vam
demanar la col·laboració de cinc prestigiosos di-

120 anys al
servei de Cullera

P
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rectors, els quals amb la seua professionalitat, el
seu amor a la música, el seu saber i gran respecte
a la nostra Banda Simfònica, aconseguiren convertir
cadascun dels concerts en rotunds èxits.

La nostra més profunda admiració i els nos-
tres majors agraïments a tots i cadascun d’ells i als
nostres músics, exemple d’esforç, constància i sa-
viesa, els quals materialitzaren els èxits. Una ve-
gada més i com sempre: «sense ells no haguera
sigut possible».

A més, l’Orquestra Jove i el Cor de l'Ateneu, i la
Banda Jove, amb els seus respectius directors titu-
lars al davant, realitzaren magistralment els con-
certs que completaren el Cicle. De tot este magnífic
esforç i exitós resultat, tant per a directors com per
a les agrupacions musicals ateneistes, fem públic
reconeixement i felicitem efusivament a tots i ca-
dascun d’ells.

En tot el que hem dit no ha mancat la gran
tasca educativa musical de la nostra Acadèmia de
Música, que amb la incorporació de noves i efica-
ces tècniques d’ensenyança, estudi i de participa-
ció de l’entorn familiar de l’alumnat està realitzant,
mercé a la dedicació, habilitat i destresa de les per-
sones responsables encarregades de la confecció
del gran claustre de professors amb què comptem.

Encaminarem la resta de l’any 2016 (el nostre
120 aniversari) i el futur pròxim amb indiscutible
il·lusió posada en este i els desitjos inamovibles de
treball, competència i èxit, els quals sense cap
dubte aconseguirem. Per a la fi del curs acadèmic
s’intensificaran les audicions pròpies de final de
curs i que culminaran en l’acte estel·lar de Bateig
de l’Escola de Música de l'Ateneu Musical, a la qual

se li incorporarà el nom de Joaquim Oliver Pellicer.
També al llarg de l’any es realitzaran els actes i

col·laboracions que siguen necessaris i suficients
per a obtindre el major dels èxits en l’organització i
col·laboració de l’Assemblea General de la FSMCV
en el mes d’octubre de l’any en curs.

Per a concloure, si en 120 anys ens hem esfor-
çat per servir sempre a Cullera, continuarem molts
anys més, sempre amb l'irrompible desig de seguir
formant músics, consolidant la cultura musical de
Cullera, fomentant l'educació musical i, a la fi,
atraent aquells ciutadans que encara estiguen
dubtosos, perquè al remat «som més que una en-
titat cultural musical; som sentiment de cultura i
música».

Des del més profund respecte els desitgem
que passen unes bones Festes Majors i que sem-
pre siguen molt feliços.

«Realitzarem actes i 
col·laboracions per a 
obtindre el major dels èxits
en l’organització de
l’Assemblea General 
de la FSMCV»
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n primer lloc, vull agrair a l'Ajuntament i al
seu regidor de Festes, Pere Manuel, l'o-
portunitat que ens donen pel fet de poder

dirigir-nos a tot el poble de Cullera a través d'este
programa de festes. 

És el nostre desig felicitar la nova Corporació
Municipal, que des de les passades eleccions del
mes de maig de 2015 s'ha fet càrrec de regir el
nostre destí com a poble i per tant de la nostra
Societat Santa Cecília. Grata ha estat la nostra im-
pressió, tant de l'alcalde Jordi Mayor, com de la
regidora delegada d'Activitats Musicals Sílvia
Roca i altres membres de la corporació, amb els
quals des del primer dia ja hem començat a

col·laborar per continuar la nostra tasca social,
cultural, musical i educativa a favor de tota la gent
de Cullera i de la Ribera Baixa. 

En la nostra societat, estem treballant colze a
colze amb els músics de les sis agrupacions, els
seus directors, grup artístic, socis i sòcies, dames
cecilianes i junta directiva dels quals tan satisfet i
orgullós estic, per la seua entrega, treball, col·la-
boració i ajuda per un ideal comú com és l'incre-
ment del reconeixement i prestigi de la nostra
societat. 

És molt el que hem fet durant l'any 2015 i el
que portem de 2016, tant musicalment parlant
(Primer Premi Certamen Internacional de Bandes

Un any triomfal

E

Banda Juvenil SMI Santa Cecília de Cullera.
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Francisco Rico Rico
President de la Societat Musical Instructiva Sta. Cecília



de Musica Ciutat de València, XXXI Curs Internacio-
nal de Música "Ciutat de Cullera 2015", com a fites
musicals més destacades), però també vull desta-
car el manteniment i millores realitzades en el nos-
tre Centre Professional de Música, local social,
aules i façana de l’entitat, tot esperant continuar en
la millora i modernització del nostre Musical. 

Com a projectes de futur immediat també se'ns
presenta un any intens i espere que brillant en tots
els esdeveniments en què col·laborarem. En 2016
tindrem la nostra participació en el Cicle de Con-
certs d'Hivern, Festes Patronals, Certamen de Cu-
llera, organització del XXXII Curs Internacional de
Música "Ciutat de Cullera 2016" del 2 al 6 d'agost. I,
com a gran novetat d'aquest any, el Santa Cecília
Brass Week 2016, del 7 al 12 d'agost, un esdeveni-
ment educatiu i artístic de primer ordre mundial, tot
això impartit per professors del Maggio Florentino,
RSO de Praga, Simfònica de Malmö, de Varsòvia,
de la Münchner Philarmoniker, del Conservatori Su-
perior de Musica de València i solistes de la Filhar-
mònica de Berlin, que faran del nostre poble un
punt d'atracció musical i cultural de màxim nivell
europeu. A més, vull donar en primícia la pròxima
estrena del musical «La Corte del Faraón», inter-
pretat pel Grup Artístic Santa Cecília i música en di-
recte per músics de les nostres agrupacions .

També vull destacar que la nostra Banda Sim-
fònica actuarà a Sòria al mes de setembre, per par-
ticipar per primera vegada en el seu prestigiós
festival «Otoño musical soriano 2016». 

Al mes d'octubre i en col·laboració i patrocini del

nostre Ajuntament, organitzarem a Cullera, junta-
ment amb la Societat Ateneu Musical, la 48 edició
de l’Assembla de la Federació de Societats Musi-
cals de la Comunitat Valenciana, en clara demos-
tració del seu suport incondicional al món bandístic
representat per les nostres societats musicals. 

I ja, per acabar amb els actes més destacables,
la celebració del XXV aniversari de la inauguració
de la nostra seu social, que serà el 21 de novembre
del 2016. No voldria finalitzar aquest article sense
un agraïment públic a l'anterior consistori, els quals
amb el seu alcalde Ernesto Sanjuán i la regidora
d'Activitats Musicals, María Ángeles Arlandis, al
capdavant, mostraren el suport, col·laboració, ajuda
i lleialtat cap a esta Societat.  

Per últim, vull desitjar a tot el poble de Cullera,
a la nostra gent, a tots aquells que ens visiten du-
rant aquestes dates, de tot cor, que passen unes
esplèndides Festes Patronals, on el sentiment de
ciutadania, alegria i col·laboració es mostren en tota
la seua esplendor.

La SMI Santa Cecília, guanyadora del Certamen Internacional de Bandes «Ciutat de
València» 2015 - 1er premi Secció d’Honor sota la direcció de Carlos Garcés.

«Estrenarem el musical
“La Corte del Faraon”, pel
Grup Artístic Santa Cecília i
música en directe pels
nostres músics»
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Després d'un llarg camí de més de 8
anys com a banda de cornetes i tambors
(CC i TT), la nostra banda es llança a un

nou projecte. Com vostés hauran pogut observar
pels festivals organitzats en la nostra ciutat, la
tendència musical de les bandes de cornetes
està prenent un nou rumb, afegint més instru-
ments de vent i canviant la tonalitat de les corne-
tes que es troben afinades en DO-RE, per a donar
més musicalitat a les marxes. La nostra societat
sempre ha sigut impulsora dels canvis pel que fa
a la música de banda de cornetes en la nostra
ciutat, perquè vam ser la primera a introduir en
les nostres marxes cornetes de dos pistons, així
com a tindre la gran sort d'haver comptat amb la
col·laboració d'un estupend músic i compositor
local per a engrandir la nostra societat musical.  

Dit açò i per a demostrar una vegada més
que volem superar-nos i oferir-li a Cullera el millor
que puguem donar com a músics, la SCUDAMM
ha decidit seguir el rumb que marquen les noves
tendències musicals i passar a tocar el popular-
ment conegut al món de les bandes de cornetes,
«Estil Policia Armada» o «Processional Andalús».
Per a açò s'han adquirit cornetes en tonalitat DO-
RE, trompetes i fiscorns, i anem a començar amb
il·lusió una nova etapa, la qual estem segurs que
en poc més d'un any podrem començar a vore
la nostra il·lusió complida. En ser alguna cosa di-

ferent del que sempre hem sentit
en la ciutat i sabent que hi ha gent
a la qual li apassiona este estil mu-
sical, solament ens queda convi-
dar a qui li vinga de gust a formar
part de la nostra banda, a fi que
aprenga juntament amb nosaltres
este estil, nou.

També volem agrair a tots els
nostres músics, sòcies col·laboradores i simpatit-
zants, la fe que sempre han dipositat en nosaltres
i esperem que els agrade el canvi que anem a fer
amb tanta il·lusió.  

D'altra banda, i en relació amb el festival que
organitza la banda que patrocina el M. I. Ajunta-
ment de Cullera, enguany cal destacar l'alt nivell
de les bandes que participaran. És, sens dubte,
l'AM Ntra. Sra. de la Pietat d'Oliva —amb prop de
90 músics— el plat fort de la vesprada, sense
desprestigiar en cap moment la resta de bandes
participants.  

Igualment, retrocedirem als anys 60 i 70,
quan en molts pobles i fins i tot a València ciutat
les bandes de CC i TT eren les encarregades de
posar-li el punt musical als actes fallers, i que a
poc a poc han sigut substituïdes per xarangues i
bandes de música. 

De les poques que queden, hem pogut con-
tactar amb una, la qual vindrà i encara amb cor-
netes canviarà eixe ambient musical confrare per
pasdobles i música fallera. Esperem que en esta
V edició del Festival de CC i TT «Ciutat de Cu-
llera» la nostra ciutat sàpia una vegada més rebre
com es mereixen les bandes assistents perquè
estem segurs que estes faran més del que po-
dran per a intentar agradar-los.

Societat Cullerenca d’Amics de la 
Música de Marxa (SCUDAMM)

Ahir, hui i
demà

D
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uan arriben estes dates al nostre poble, ja
se sent i es respira en l’ambient un aire de

festa, festes dedicades a la patrona, la Mare de
Déu del Castell, i que cadascú gaudim de la mi-
llor forma possible. 

El nostre Cor de Sant Antoni sempre disfruta
de les festes com millor sabem fer-ho: cantant. Al
llarg de tot l’any són moltes les celebracions li-
túrgiques en les quals participem, ja que és el
cant litúrgic en què més estem especialitzats, així
com també realitzem altres tipus de cant quan
hem sigut requerits per a col·laborar en qualsevol
agrupació que ens ho ha demanat. Açò no seria
possible sense el treball, l’esforç i la il·lusió que
posem en cada una de les nostres actuacions. 

Gràcies a tot això i després de cantar en tota
la Setmana Santa, vàrem poder cantar junt amb
l’Orquestra de Plectre “Ciutat de Cullera”, en el
concert que tots els anys li dediquem a la nostra
patrona, i que en esta ocasió vàrem interpretar les
obres següents: «L’U de la Marxuquera», de la
compositora Rosa Bartual; «Torna a Sorrento»,
d’E. Curtis i de l’òpera «Nabucco», «El Cor dels

Esclaus», de G. Verdi. A més, enguany vàrem
cantar el dia de la Puríssima, tant al Santuari com
a la nostra parròquia, en la missa major de la dita
festa. Al Santuari vàrem interpretar un recital de
nadales amb motiu de la inauguració del betlem
del Castell. També per les festes nadalenques
vàrem oferir un recital a la nostra parròquia. 

Però és el dia del nostre patró, Sant Antoni,
quan procurem donar allò millor que tenim per a
cantar en la missa major, ja que tots els anys es-
trenem nous cants. Enguany, eixe dia ha tingut
una rellevància especial perquè en la dita missa
es varen beneir les noves campanes que a partir
d’ara ja s’escolten en el nou campanar de la nos-
tra parròquia, un desig tants anys anhelat i que
per fi ha pogut fer-se realitat. Les campanes foren
beneïdes pel bisbe emèrit de Lleida, Excm. i
Rvdm. Sr. Joan Piris, a més d’altres sacerdots fills
de Cullera. Una gran festa. 

Els desitgem doncs que gaudisquen d’estes
festes patronals amb goig i alegria. 

BONES FESTES A TOTS!

Coral de Sant Antoni

Q

Les 
nostres
activitats
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n representació de tots els membres de-
l'Orquestra de Plectre Ciutat de Cullera,
tinc el gran honor, com a nova presidenta

del'esmentada Orquestra, d'escriure este article
que ens posa en contacte amb el poble de Cu-
llera mitjançant el programa de les Festes Majors.
Crec que no cal cap presentació, perquè després
de deu anys de trajectòria promovent,fomentant
i difundint la música i els nostres instruments, ens
hem guanyat un lloc destacat dintre de l'àmbit
cultural de la ciutat de Cullera. Prova d'això és la
serie de programacions de música clàssica i po-
pular que any darrere any hem anat desenvolu-
pant i que com a mostra presentem la de este
últim any 2015:

- Concert al març per celebrar el desé aniver-
sari de la nostra Orquestra i per la distinció i con-
decoració al Sr. Emili Giménez Bou per la seua
col·laboració desinteressada amb la nostra Or-
questra.

- Abril, concert a la Verge en l'Esglèsia dels
Sants Joans.

- Juny, concert de música de compositors va-
lencians dintre de la campanya de la Diputació
“Retrobem la Nostra Música”.

- Octubre, concert a l'Auditori Municipal ja
sota la batuta del nostre nou director Juan Roig.

- Novembre, col.laboració amb l'Ateneu Mu-
sical, on férem un concert.

- Desembre, concert tradicional de Nadal, el
qual emprem per felicitar a tots els nostres socis
i seguidors.

També m'agradaria fer especial menció a uns
esdeveniments que han tingut lloc en la nostra
Orquestra:  Ángel Pozo Mendoza, el nostre pri-
mer Director que ens ha conduït des dels nostres
inicis, ens deixa per motius personals i professio-
nals. En el seu lloc, entra Juan Roig Iznardo.

També deixen la Junta Directiva José Pla Gar-
cía i Antonio Palero Canet,que han sigut les per-
sones que han estat treballant i consolidant
l'associació des dels seus inicis. A tots els que dei-
xen les tasques vull donar-los les gràcies en nom
de tots pels esforços per aconseguir el que som.

I al nou Director també en nom de tots donar-
li la més sincera benvinguda. A més a més, apro-
fite per informar a tots els posibles interessats a
entrar com a músics en la nostra Orquestra, que
tenim una escola de música. El professor d'esta
és Francisco Calatayud Gomis, i en ella s'impar-
teixen classes de solfeig i dels instruments que
utilitzem en l´orquestra.

Finalment, voldria donar les gràcies a l’Ajun-
tament pel seu recolzament i a tots els seguidors
i socis que ens donen suport.

Maruja Moltó Seguí
Presidenta de la Orquestra 

de Plectre “Ciutat de Cullera”

E
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esprés de molts anys, en concret 32, la
Coral Stella Maris segueix «al peu del
canó». A pesar de totes les dificultats per

les quals hem passat tot i la sequera de gent
amiga del cant coral que vullga unir-se a la nostra
tasca, continuem gaudint del cant a quatre veus
mixtes.

Actualment se'ns han unit un grup de xics i
xiques de la veïna població de Corbera, d'on és
el nostre director Carles Gil Castelló. Amb ells,
hem reforçat el nostre grup i compartim cants i
celebracions entre companys. Des d'ací agraïsc
a estos amics que ens fan costat i que ens ajuden
a aconseguir que sonen millor les composicions
corals que interpretem.

Quant a les actuacions que hem tingut en
estos mesos, cal destacar que en dues ocasions
hem creuat el nostre camí amb el cor Osum de
Guadassuar. Una d'elles ací a Cullera, en la Pa-
rròquia dels Sants Joans, en un concert profà
d'estiu; i l'altra en un concert nadalenc acompan-
yant la Banda Ateneu Musical La Lira de Corbera,
on interpretarem les “Cançons de Mare” de Ta-
lens, diverses nadales i la bonica peça “Celtic

Child” de Bert Appermont adaptada al valencià.
Però sobretot, l'experiència que més ens ha

marcat (i crec que els meus companys estaran
d'acord amb mi) ha sigut la col·laboració que hem
fet en la gran producció musical “El somni dels
Miserables”. Varen ser quatre dies intensos de re-
presentacions, esgotadors però emocionants
que portarem per sempre en els nostres cors
com una vivència inoblidable.

I no vull acabar sense tornar a fer, de nou, una
crida a tots els cullerencs als quals els agrade el
cant coral per tal que vinguen a unir-se a nosal-
tres. Ja ho ha fet gent d'altres pobles (Corbera,
Llaurí, Favara...). Necessitem que els nostres con-
ciutadans també col·laboren en el nostre projecte
de ser una coral de qualitat, que porte el nom de
la nostra ciutat, Cullera, per tot arreu i la represen-
ten amb els nostres cants.

BONES FESTES A TOTS!

Mª Pilar Arlandis
Presidenta de la Coral Stella Maris

D

La Coral
Stella Maris
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Associació Cultural-Escola de Danses
Colla Pas Pla vol, en primer lloc, agrair l’o-
portunitat que ens brinden de poder es-
criure en este llibre de festes i mitjançant

este donar a conéixer el que fem i el que tenim al
cap fer. Des que vàrem formar l’associació, ens
marcàrem uns reptes i des d'eixe mateix dia estem
lluitant per aconseguir els nostres fins, que no són
altres que la difusió de la cultura popular valen-
ciana en tots els seus camps i derivacions: balls
populars, música, indumentària, i fins i tot gastro-
nomia. Amb eixa finalitat, estem organitzant dan-
sades, mostres i festivals de balls, espectacles
d’indumentària valenciana, i dinars on recuperem
vells menjar autòctons.

La nostra participació en festes és nombrosa i
abundant. Organitzem la mostra de balls que es
fa el dia de la «Baixà», el Festival de Danses que
es fa el dia de la «Pujà» a la vesprada als Jardins
del Mercat, que des de l’any passat es dividix en
dues parts. Al matí és el torn dels menuts, i els xi-
quets i xiquetes de la nostra escola de ball, acom-
panyats per xiquets i xiquetes d'altres grups de
ball, que este any seran Les Moreres de Riola i el
Grup de Balls Populars de Tavernes de Valldigna,
que ens faran gaudir d'un matinal de balls. A la
vesprada, seran els membres majors de la Colla
els que junt amb el Grup de Balls Populars de Ta-
vernes de Valldigna faran gaudir a tots dels balls
populars acompanyats per la rondalla.

Enguany hem complit un somni: fer un espec-
tacle on mostrar la indumentària tradicional valen-
ciana i es va complir el passat 24 de gener, quan
presentàrem l’espectacle «A l’Antiga (del fil al
ball)». En este, els nostres membres varen mostrar
la indumentària tradicional que tots tenen a mode
particular, ja que des de sempre i en la mesura de
les possibilitats de cadascú, quan es fan una peça
de roba per a ballar i lluir, els assessorem perquè
la facen a l’antiga.

Per a este any tenim un projecte que a hores
d’ara encara no podem confirmar, però que està
prou avançat i que si seguix tot com va, vorà la
llum en les Festes Majors de Cullera, i el qual
estem segurs que no deixarà indiferent a ningú,

El nostre cervell no para, i és tal la nostra in-
quietud que ja estem ideant nous projectes i
noves actuacions per tal de fer el que més ens
agrada, i per tal de donar a conéixer i difondre la
cultura tradicional valenciana.

Colla Pas Pla

L’ La Colla 
Pas Pla a 

les Festes
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Ara que fa quatre-cents anys de

la mort de figures de la literatura

universal, en fa noranta-vuit del

naixement d'un insigne químic,

científic i investigador cullerenc. No

és tan conegut com Cervantes o

Shakespeare però desitgem que

el reconeixement que li estem

atorgant des de l'IES Llopis Marí

ajude a prestigiar la seua persona i

a donar-li valor a la seua obra.
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Assumpta Cebolla i Iborra
Comunitat Educativa IES LLOPIS MARÍ

Un home de ciència
que estimava Cullera



LLOPIS MARÍ
Un home de ciència

que estimava Cullera



n Joan Llopis Marí va nàixer el 24
de desembre de 1918 a Cullera. Co-
mençà l'ensenyament primari a les

escoles parroquials i, posteriorment, cursà
el batxillerat en un internat de Terol. Es va
matricular a la Universitat de València on
obtingué el títol de Llicenciat en Químiques
amb una nota d'Excel·lent amb Matrícula
d'Honor en 1940. Es traslladà a Oviedo du-
rant un mes i va fer el curs que li permetia
d'obtenir el títol d'Enginyer Químic. No obs-
tant això, la seua vocació era la investiga-
ció. A principis de 1944 ja està a Madrid on
cursà el doctorat assessorat per don Anto-
nio Rius. Aquest li proposà el tema de la
tesi doctoral: «Sobre la oxidación anódica
de los hipocloritos», treball pel qual obtin-
gué la màxima nota, Excel·lent  amb Matrí-
cula d'Honor.

L'any 1946 es casà amb na Carmen
Carles, la primera dona llicenciada en Fi-
losofia i Lletres de Cullera. Ella va tindre
una educació no gens convencional: de-
manà als seus pares abandonar l'escola de
‘costura’-l'escola parroquial- i començà  a
assistir a les escoles per a obrers que s'im-
plantaren durant la República. Dona d'una
apassionada cultura, el va  animar i enco-
ratjar en la vocació d'home de ciència. 

De viatge de noces marxaren a Lon-
dres, on Llopis havia aconseguit que el Mi-
nisteri d'Afers Estrangers el becara i amplià
els seus estudis en el Phisycal Chemistry
Departement de la Universitat de Cam-
bridge (Gran Bretanya). Posteriorment el
curs 1952-53, i becat per la Ramsay Memo-
rial Society, viatjà de nou a Londres on s'es-
pecialitzà en física-química de superfícies
i ciències dels col·loides en el King's Co-
llege, amb la qual cosa inicià una nova
branca en la seua tasca investigadora en el
camp de la bioquímica-física. El matrimoni
tingué tres filles: Carmen, Remedios i
Blanca.

En tornar a Espanya treballà a l'Institut
Rocasolano i al CSIC (Centre Superior d'In-

vestigacions Científiques), així com a la
Universitat Complutense de Madrid. En
aquesta etapa, i durant tota la seua vida
com a científic i investigador, mantingué
abundant correspondència amb diversos
centres d'investigació i universitats d'arreu
del món com, per exemple, el Central
Electrochemical Research Institut, Índia; el
Departement of Pysical Chemistry de Sid-
ney o el Chester Beatty Reseach Institut de
London, Universitat de Birmingham.

Fou home premiat per diversos orga-
nismes i fundacions de prestigi. El Premi de
la Reial Societat Espanyola de Física i Quí-
mica el va rebre el 1959; el premi i la beca
de la Fundació Juan March, el 1963; la En-
comienda de Alfonso X el Sabio, el 1964.
Per últim, el Francisco Franco, el 1967, fet
que demostra la seua vàlua com a investi-
gador en un país com Espanya amb poca
o nul·la predisposició a les tasques investi-
gadores. Espanya fou l'últim país d'Eu-
ropa`per darrere de Portugal, Turquia o
Grècia a crear un Institut de Física i Quí-
mica.

Investigador i científic incansable, escri-
gué  més d'un centenar d'articles en revis-
tes especialitzades espanyoles. Pronuncià
conferències i assistí a congressos i dirigí
un bon grapat de tesis doctorals. 

Diverses institucions, sobretot estran-
geres, van rebre la seua col·laboració cien-
tífica  (Dpt. d'Electroquímica de l'Institut
Politècnic de Milà, Institut de Química Fí-
sica d'Upsala, Chemistry Dpt. University o
la Sorbona, entre d'altres).

34 FestesCullera

De gran renom 
internacional, fou 
premiat per diversos 
organismes i 
fundacions de prestigi
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Un pioner
La seua àmplia formació en el camp de l'electroquí-
mica i la química-física de superfícies, li va permetre
ser un dels pioners en l'ampliació de les tècniques
de radiotraçadors, en l'estudi dels processos d'ab-
sorció sobre electrods, sulfuració i flotació i d'altres
fenòmens interfacials, així com ser un dels primers
a realitzar una investigació sistemàtica dels proble-
mes de la passivització  i de la corrosió dels metalls
del grup del platí.

Les seues aportacions a la bioquímica consisti-
ren en l'estudi de capes monomoleculars de molè-
cules d'interés biològic, tals com  els fosfolípids,
àcids biliars i  principalment, poliaminoàcids i proteï-
nes, contribuint així a l'esclariment de la conforma-
ció de la cadena polipectídica en interfases
aquoses.  

La seua capacitat de síntesi li permeté,en els úl-
tims temps de la seua vida, iniciar estudis de siste-
mes biològics complexos, tals com les membranes
cel·lulars, des d'un punt de vista quimicofísic.  Un tre-
ball ingent i, fins ara, desconegut. El professor Joan
Llopis Marí era un home de mentalitat oberta i molt
receptiu a noves idees, encara que aquestes proce-
diren del més inexpert dels seus deixebles. Era sin-
cer i tenia una gran capacitat crítica així com
d'autoexigència.

,

Diverses institucions 
estrangeres van rebre la
seua col·laboració científica

Amant de Cullera
Visqué gran part de la seua vida a Madrid però
mai no oblida les seues arrels, ja que tornava a
Cullera  ara i adés i sempre que les seues res-
ponsabilitats li ho permetien. Científic, investiga-
dor, persona multilingüe -dominava la seua
llengua materna, el castellà, el francés, l'anglés
i el rus- i humanista: a la seua biblioteca tenien
cabuda llibres especialitzats del món de la cièn-
cia, tota mena de llibres clàssics de la literatura
universal i mai no es mantingué alié als aires de
renovació i recuperació lingüística i cultural al
País Valencià a la dècada dels 60.

En l'últim període de la seua vida, ja a prop
del final se li va sentir dir:  «Ara que començava
a obtenir recompensa pel meu treball!». Morí a
Cullera el 16 de juny de 1972, amb únicament 54
anys i molts projectes pendents. 

Com a homenatge pòstum el 15 de febrer
de 1974 el Ple de l'Ajuntament de Cullera  va
proposar que el Col·legi d'Ensenyament Bàsic
que s'estava construint en aquells moments es
denominara ‘Juan Llopis Marí’. El col·legi s’inau-
gurà el 1975.
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Joan Llopis a la seua etapa en l’Institut Rocasolano.

Llopis (segon a l’esquerre per baix) a un congrés.

Joan durant una de les seues escapades a Cullera.

De gran renom 
internacional, fou 
premiat per diversos 
organismes i 
fundacions de prestigi
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a nàixer a Cullera l'1 de juny de 1866 en
el carrer de la Pau núm. 8 del raval de
Sant Agustí, i va ser batejat el mateix dia

en la parròquia dels Sants Joans. Els seus
pares eren persones d'escassos recursos eco-
nòmics, encara que mai els va faltar treball. Era
el tercer de deu germans. Quan va complir l'e-
dat escolar, sa mare es va preocupar de dur-
lo junt amb el seu germà Francisco a l'escola
nacional de la Casa de l'Ensenyança. 

Després d'anar dos o tres anys a l'escola,
un dia va traure a casa vint pessetes. La mare
es va espantar: el seu fill s'ho va guanyar. El no-

tari Verdín necessitava un ajudant per a con-
feccionar el cens de la població, i va preguntar
al mestre si tenia algun alumne avantatjat. Va
endur-se José, que va complir molt bé la seua
comesa, li havia donat eixos diners i amb el
qual restava molt agraït.

Veient estes disposicions, sa mare va de-
cidir que estudiara, però el pare llaurador es va
oposar perquè, en augmentar el nombre de
fills, confiava que José l'ajudara en els seus tre-
balls agrícoles quan tinguera l'edat. Fets els
dotze anys, el du al Seminari de València, per
tal d'aprofitar una beca que li va ser concedida.

150 
anys

del naixement 
del Doctor 

Alemany i Bolufer

V

Home exemplar, de temperament i integritat absoluta en les seues
decisions en la lluita per la vida, que no va conéixer el fracàs, que va

passar de llaurador a hel·lenista i filòleg, mai es va desmaiar en la
bretxa, perquè tenia fe en Déu i en si mateix.

Luís F. Formentín Peñalosa
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Però José no tenia vocació, es va adonar que no
seria un bon sacerdot i, coincidint amb les vacances
de Pasqua, va abandonar el seminari i va fer el viatge
a peu de València a Cullera.

Va ser camperol fins als dèsset anys, però no va
defallir en l'estudi i lectura de tot el que queia en les
seues mans. Ajudava son pare en les tasques del
camp i a les nits ensenyava alguns xiquets del Raval.

Els pares van decidir que el jove mestre ampliara
els seus coneixements i estudiara la segona ensen-
yança. El col·legi més pròxim es trobava a Sueca.
Així, José va començar a estudiar el batxillerat, i es
traslladava tots els dies a peu a Sueca per a després
tornar a casa de la mateixa manera. En el primer
curs, que a va acabar al juny de 1883, va obtindre
dos excel·lents, dos premis i una pensió de 375 pes-
setes anuals, que es va elevar a 500 pessetes en
cursos successius, i que concedia l'Ajuntament de
Sueca a l'alumne de més brillant expedient. Aprova
en 1886 el quart curs en la convocatòria de gener i
el cinqué en la de maig.

Concep la idea de realitzar estudis superiors,
però és cridat a files per a fer el servei militar a la
Jonquera. Escriu els seus pares a fi de poder acon-
seguir una nova destinació a Barcelona i així poder
realitzar els esmentats estudis. Novament intervé la
mare, qui acudix al Sr. Tomàs Piris, persona influent

a Cullera, que va aconseguir que el traslladaren a
Barcelona. Allí comença a prestar els seus serveis
com a ordenança en Capitania General, cosa que li
deixa temps lliure per a l'estudi i l'assistència a les
classes a la universitat. Un pa que li donaven tots els
dies, catorze pessetes que cobrava al mes per estar
rebaixat de ranxo i quinze més que li enviaven els
seus pares, amb tot això estudiava, menjava, fumava
i encara estalviava trenta cèntims totes les setmanes
per a escriure la seua nóvia i els seus pares. 

Llicenciat i doctor
Es va llicenciar en Filosofia i Lletres en 1888, i va ob-
tindre set premis ordinaris i l'extraordinari, per la qual
cosa se li va concedir el títol corresponent lliure de
gastos. El director general d'Instrucció Pública va
presidir l'acte acadèmic. Li va cridar l'atenció que un
jove soldat rebera eixos premis. Així doncs, el va fe-
licitar personalment i li va manifestar si podia fer al-
guna cosa per ell. José va contestar que necessitava
temps i llibertat per a entregar-se a l'estudi, i va de-
manar la llicència del servei militar, la qual li va con-
cedir el Consell de Ministres, a més d'aconseguir la
Comanda d'Isabel la Catòlica lliure de gastos. 

Intensificà els seus estudis i acabà el doctorat a
Barcelona, per a fer la revàlida a Madrid en 1889. Per
a guanyar-se l'aliment, donava classes particulars
en la ciutat comtal, tot esperant opositar a càtedres
de la seua especialitat. El 23 de març de 1890 es
casa amb la senyoreta de Cullera Dolores Selfa
Adam. Fruit d'este matrimoni foren nou fills. 

Es duen a terme les oposicions a les càtedres de
Grec a Salamanca i a Granada. La de Salamanca va
ser per a Unamuno, i la de Granada per al Sr. José,
que va tindre com a principal contrincant Àngel Ga-
nivet. Va presidir el tribunal el Sr. Marcelino Menén-
dez y Pelayo, i se li va atorgar la càtedra per
unanimitat.

Al desembre de 1889 guanya per oposició la cà-
tedra de Grec a la Universidad Central, i marxa a
viure a Madrid. Acadèmic de la Real Academia Es-
pañola des del 14 de març de 1909, va ocupar la ca-
dira de la lletra “S”, en la qual va seure abans el
comte de Liniers, i quan va faltar el doctor Alemany
el novelista Sr. Wenceslao Fernández Flores, qui va
fer l'elogi del seu antecesor en el discurs d'ingrés.

Obra i reconeixements
Extraordinari políglota, Alemany va ser el primer
expert en sànscrit d'Espanya. No hi havia secret
per a ell en el grec i el llatí, i llegia i escriva l'an-
glés, el francés, l'alemany, el suec, el finés i el
rus. La seua llengua familiar, en trobar-se a la
seua ciutat natal a la qual acudia a la casa nú-
mero 21 de l'actual carrer José Burguera, era el
valencià. A part del Diccionari i de la Gramàtica
Històrica Espanyola, va escriure en 1893 el prò-
leg de la “Historia de Cullera” d'Andrés Piles. Va
traduir al sànscrit “Hitopadeza” (1895). En total,
quaranta-dos títols de llibres traduïts de diver-
ses llengües. Va ser nomenat Fill Predilecte de
Cullera, i el 15 de maig de 1919, juntament amb
la seua esposa, van ser padrins de la coronació
canònica de la Mare de Déu del Castell. Va faltar
a Madrid el 26 d'octubre de 1934, víctima de l'ar-
teriosclerosi que patia des de feia uns anys. Va
ser soterrat l'endemà amb una important mani-
festació de dol en el cementeri de l'Almudena.

Fou acadèmic de la RAE, on
va ocupar la lletra «S»
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a fa 20 anys! Ens fa la impressió que encara
era l’altre dia quan discutíem sobre les prime-
res fotos familiars que anàvem aportant, les

que havíem aconseguit o sobre quin seria l'esde-
venidor de La Penyeta.

El grup d'amics inicial s'ha anat consolidant. Al-
guns d’ells, desgraciadament, ens han deixat. Al-
tres han aportat nova força, però en tots brilla la
il·lusió de continuar amb la nostra labor.

En aquell temps, amb la nostra ingenuïtat, pen-
sàvem que en poc de temps podríem aconseguir
un bon fons de fotografies i que ja resultaria molt
difícil arreplegar-ne alguna més. Què equivocats
estàvem!

No sabíem de la inestimable ajuda de la gent
de Cullera. Els nostres veïns, tots amics de La Pen-
yeta, continuen portant-nos fotos. Unes poden ser
més populars que altres, però totes tenen el seu
interés, perquè totes elles ens ajuden a classificar.

Si al llarg de l'any hem continuat col·laborant
amb associacions, entitats i estudiants, l’any passat
hem tingut l'honor (i plaer) d'editar dos nous llibres.

El principal, de grans mides i qualitat, com re-
copilatori dels cinc llibrets de “La Memòria Recu-
perada” que havíem editat, gràcies a l'ajuda de la
Diputació de València - Patronat de Turisme.

El segon, no menys important per a nosaltres,
és el sext llibret de la mateixa sèrie, esta vegada
amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajun-
tament de Cullera. Amb el nou llibret comencem
una nova etapa que culminarà –destigem- amb un
nou recopilatori.

Continuem tenint presència a les xàrcies so-
cials, mitjançant la pàgina de Facebook de “La Pen-
yeta Cullera” i correu electrònic a través de
lapenyeta@gmail.com

I no parem! Comptant amb els companys de
l’Associació Fotogràfica Xúquer, tenim previst fer en
comú un llibre comparatiu passat/present del nos-
tre poble, on es podrà apreciar i comparar l'evolu-

ció del nostre territori i de la seua gent. Ja està molt
avançat i esperem poder presentar-lo enguany.
Gràcies, amics de l'AFX!

Celebració de la compra de l’Escolaica en
1915 per 38.000 pesetes per a convertir-la en
col·legi estatal (Escoles Graduades). La comprà
un patronat municipal. Al front estava l'alcalde
José Martínez Gomis (és el segon per l'es-
querra). A la balconada central, el quart, amb
bigot, és el Sr.. Agustín Olivert.

J

[gràfica]

20 anys
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A la Fonda!
Després d'uns anys exposant en el magnífic hall de
l'Auditori del Mercat, enguany es té la previsió que
l'exposició de La Penyeta es realitze en les sales de
La Fonda “El Siglo”, acabada d'habilitar com a espai
cultural multiusos. La Penyeta és l’encarregada de
fer la inauguració. Estarem durant tota la setmana
de Festes i acompanyarem l’exposició amb la pro-
jecció de diversos audiovisuals realitzats pels nos-
tres membres.

Encara que al principi coste un poc habituar-se
a la nova ubicació, no dubtem del seu encert i que
continuarem sent l'exposició més vista, superant
les més de 2000 persones que ens van visitar l'any
passat. Tot gràcies al poble de Cullera. Al cap i a la
fi, com ens agrada dir… Tu també eres La Penyeta!

Ja quasi per costum tindrem en l’exposició els
habituals panells de la nostra gent, els nostres ca-
rrers, esports, edificis, retrats, escoles i diverses cu-
riositats, que sempre són temes molt apreciats.

A més a més, com vàrem prometre l’any passat,
també mostrarem una selecció de les fotografies
que ens portaren en la passada exposició, i que
s’inclouran en eixos panells.

Recordem que sortejarem una excel·lent vista
de Cullera, de qualitat i bona grandària, entre tots
aquells que, durant l’exposició, ens aporten alguna
fotografia antiga interessant. L’escanegem en l’acte

i la tornem, alhora que donem un número de parti-
cipació per al dit sorteig.

Acompanyem el present article amb algunes
de les fotos de la pròxima exposició.

Finalment, tornem a agrair i demanem la col·la-
boració de tota persona que tinga fotos antigues de
Cullera. A part d’ ampliar el fons documental, entre
tots evitem que es puguen perdre trossos del nos-
tre passat.

Panoràmica de Cullera al voltant dels anys 1958-60.

Colla d’amics durant la celebració popular
de les festes de Sant Francesc de 1965. La
imatge ens mostra la motorització que ja hi
havia aleshores.
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en bé podria dir-se que el motiu essen-
cial de l'existència de Cullera Laica és la
posada en valor del pensament lliure,

que pot entendre's com el pensament que és
independent del punt o punts de vista d'altres
individus. 

És clar que sostenir un pensament de ma-
nera independent no significa que el pensa-
ment ha de ser necessàriament contrari o
diferent del d'altres persones. Amb Bertrand

Russell podríem dir que el pensament lliure no
està en què es pensa sinó en el perquè és així
com es pensa. Si el pensament és producte de
l'examen crític de tota la informació disponible,
és lliure; si és el resultat d'un repic d'informació

tendenciosa assimilada acríticament, no ho és.
I si el pensament no és lliure, l'individu pot ser
reu de determinats poders ideològics, amb
conseqüències potencials tremendament trà-
giques, com la història i la més recent actualitat
ens mostra.

El pensament lliure es va desenvolupar per
la regió de Jònia, a l'Àsia Menor, fa més de
2.500 anys, i a pesar del ferri control ideològic
exercit per les tiranies religioses i polítiques de

tots els temps, ha permés el progrés del co-
neixement científic i de l'autonomia moral de
l'ésser humà. Però estem parlant d'un bé im-
material molt fràgil i vulnerable: l'adoctrina-
ment infantil, la recepció d'informació

B

Junta Directiva de l’associació Cullera Laica.

Cullera Laica
Entitat pel pensament lliure
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esbiaixada, la ideologització de les institucions
a les quals es troba afiliat l'individu —des de la
família a l'Estat— tendeixen a fer que el pensa-
ment no siga productiu, sinó reproductiu, amb
totes les implicacions que per a la dignitat de
la persona això pot tenir. És ací on la llibertat de
pensament pren una dimensió política, social i
cultural que implica els seus fautors, i on la laï-
citat, entesa com la independència de l'Estat
respecte de tota confessió religiosa o irreligiosa,
es converteix en el marc comú per a una con-
vivència en llibertat, igualtat i fraternitat.

Des de la seua fundació, Cullera Laica ha
vingut desenvolupant tota una sèrie d'iniciatives
institucionals, socials i culturals en pro de la lli-
bertat de pensament. Una important línia d'ac-
tuació ha estat la recerca i difusió de la història
del nostre poble relacionada amb el pensa-
ment lliure, que encara que arraconada o
menyspreada durant anys i anys, compta amb
personatges, entitats i fets que hui podem con-
templar com a vertaders referents del pensa-
ment lliure i de la més cimera moralitat.

A més, amb motiu de les Festes Majors, Cu-

llera Laica sempre ha proposat a la ciutadania
algun acte que hem considerat adient. En-
guany, hem volgut retre un reconeixement als
díhuit veïns de Cullera que a principis del segle
XX fundaren una escola, de les més capdavan-
teres de tot Espanya, definida en els seus do-
cuments com una escola «ajena
completamente a todo espíritu e interés de co-
munión religiosa, filosófica y política»: l'Esco-
laica. 

L'acte comptarà amb tres especialistes en
la història de l'educació, de Cullera i de l'Esco-
laica, així com de tres actuacions musicals i es-
cèniques corresponentment relacionades.
L'acte, d'entrada lliure, tindrà lloc el dissabte 9
d'abril a les 20:30 h, a l'Auditori Municipal de Cu-
llera. L'endemà, diumenge 10 d'abril, per quart
any consecutiu, tindrem el recorregut de la ruta
laica: una visita guiada als llocs de Cullera rela-
cionats amb la llibertat de pensament. L'eixida
serà a les 17 h, des de la parada d'autobusos de
la plaça Sant Isidre. Esperem que tot siga del
grat de tothom, com pensem que també ho és
el pensament lliure.
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Associació Tyrius de Cullera

yrius és una associació sense ànim de
lucre i declarada d’utilitat pública. Des
dels seus inicis ha treballat en la forma-

ció i defensa del consumidor i té una llarga tra-
jectòria, sempre promocionant, donant suport,
informant i formant la dona.  

En la nostra associació una de les constants
és la informació. Per això, oferim al llarg de l’any
conferències i tallers sobre diferents temes d’in-
terés per a les associades. Els diversos cursos
que es realitzen, tant de treballs manuals i pintura
com de disciplines físiques, són un atractiu molt
important i tenen molt bona acollida per part de
les sòcies. Els viatges lúdics i culturals també for-
men part d’una interessant programació d’activi-
tats que proposem a totes les persones que
componen esta associació. 

El nostre agraïment, en primer lloc, a les sò-
cies que són el més important. El seu suport i fi-
delitat són la motivació per al treball de la
presidenta i la Junta Directiva. També mereixen
especial atenció tots els monitors per la seua de-
dicació. Gràcies al M. I. Ajuntament de Cullera i a
tots els col·laboradors i simpatitzants. La suma de

tots fa possible la continuïtat i el creixement d’esta
associació. 

Un any més, l’Associació Tyrius de Mestres-
ses de Casa i Consumidors obri les seues portes
amb una exposició de treballs realitzats per les
nostres alumnes dels diferents cursos impartits
al llarg de l’any, per tal de constatar les activitats
tan nombroses que oferim i portem a terme en
esta casa. La inauguració serà el dissabte, 2 d’a-
bril, a les 19:30 hores, i romandrà oberta durant la
setmana de festes durant les vesprades de 18:00
a 21:00 hores. 

El dimecres, 6 d’abril, a les 11:00 hores, en la
Parròquia dels Sants Joans, oferirem una euca-
ristia i besamans a la nostra Patrona. Rebeu la
nostra invitació a tots els actes que programem
des d’esta casa.  

Volem felicitar a tota la ciutadania i visitants
en estes festes en honor a la Mare de Déu de
l’Encarnació del Castell de Cullera. Vos desitgem
que disfruteu en companyia de la vostra família i
amistats. Finalment, vull acabar amb el meu
agraïment més sincer i profund a totes les inte-
grants de la meua Junta Directiva.

T

Adela Albero Mengual
Presidenta de l’Associació Tyrius

de Mestresses de Casa i Consumidors
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arlar de càncer no
és fàcil. A la nostra so-
cietat seguixen ha-

vent-hi massa tabús al
respecte; les connotacions
negatives abunden i no vol-
dríem nosaltres caure en
eixe error. Hi ha motius per a
l’alegria. Lluitar contra esta
malaltia no és una tasca sen-
zilla, però als darrers temps
tenim motius per a l’espe-
rança. Els avanços científics
són palesos, però la cons-
cienciació social per a con-
tribuir a la investigació i la
prevenció també augmenta
paral·lelament.

Per això volem començar la nostra participació
a esta finestra oberta que ens brinda l’Ajuntament
de Cullera dient simplement «gràcies». Gràcies a
tota la ciutadania que els darrers mesos, una ve-
gada més, s’ha bolcat en la lluita social que des
de fa moltes dècades anem duent a terme. Eixa
implicació ciutadana s’ha traduït en una mobilitza-
ció impressionant als diferents actes que la nova
junta hem anat desenvolupant així com en un in-
crement en la recaptació. Cullera és una ciutat que
sap respondre davant els reptes i esta vegada no
ha sigut menys. En total, els diferents esdeveni-
ments que hem realitzat estos huit últims mesos
ens han permés fins ara recaptar 11.195 euros.

Enguany, hem recuperat el sopar de gal·la que
el passat 2 d’octubre celebràrem amb un notori
èxit a l’Hotel Holiday de la nostra ciutat. Una nit
emocionant amb la participació d’amplis sectors
socials del nostre municipi i l’ajut —constant — de

diverses empreses de Cullera, les quals demos-
tren així el seu compromís social. A més a més,
hem realitzat diverses excursions, que ens han
servit també per incrementar els fons recaptats.
En novembre visitàrem Utiel o més recentment,
en febrer, estiguérem a Madrid. No podem obli-
dar-nos de l’exitosa edició de la II Gala Benèfica
que tingué lloc a l’Auditori Municipal el 27 de des-
embre amb la participació de nombrosos artistes
que deixaren palés sobre l’escenari no sols el seu
talent, sinó també el seu altruisme. 

Són els primers passos, però la lluita continua
i estem convençuts que en ella la nostra ciutat va
a estar a l’altura. Passeu unes bones festes i  gau-
diu d’estos dies tan especials.

P

Finestra oberta

«Cullera respon davant els
reptes i esta vegada no ha
sigut menys»
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Membres de l’AECC de Cullera.



Baladre

l passat mes de no-
vembre va fer 17
anys de la constitu-

ció de l’Associació Baladre
per un grup de familiars de
discapacitats psíquics de
Cullera que ens agrupàrem
amb la finalitat inicial de mi-
llorar la seua qualitat de
vida, promoure el desenvo-
lupament de l’autonomia
personal i promocionar
oportunitats per a la seua
socialització.

En estos 17 anys hem
aconseguit molts dels nos-
tres objectius. A través de
l’Associació els nostres xi-
quets participen en la vida
social i cultural de la nostra
ciutat, actes de les diverses associacions, festes
locals i celebracions tradicionals. 

En el nostre local es du a terme el Club d’Oci
amb activitats lúdiques, reforç escolar i taller de
trebals manuals.

Atenent les peticions de les famílies, hem tin-
gut sessions de fisioteràpia, activitats de ball i ta-
ller de cuina. Setmanalment, fan eixides per
Cullera acompanyats per les monitores.

L’Associació porta a terme una escola de fa-
miliars on es realitzen xerrades i col·loquis sobre
diversos temes referents a la discapacitat i, amb
la col·laboració dels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment, tenim un servei d’assessorament a les fa-
mílies.

Un dels nostres objectius a mig termini ja
l’hem aconseguit: el Centre Ocupacional per a

discapacitats que es va obrir fa uns anys i que
dóna una eixida laboral i activa als nostres xiquets
quan deixen l’escola. Ara hem d’aconseguir que
es pose en funcionament el Centre de Dia, do-
tant-lo d’infraestructures i personal. Cal començar
el projecte de la Residència per a Discapacitats,
per a les persones que per la seua dependència
hauran d'utilitzar este recurs.

Gràcies a tots els que ens ajudeu. Gràcies a
les voluntàries que han escoltat la nostra crida i
vénen amb nosaltres per facilitar la tasca de les
monitores. Gràcies a les entitats que col·laboreu
amb nosaltres, a l’Ajuntament, als socis, als amics.

Hem celebrat l’aniversari amb la xaranga
Kriptonita i ho hem passat d’allò més bé amb tots
vosaltres. I l’any que ve ho tornarem a celebrar.
Vos esperem!

E

Finestra oberta
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Ja hem fet 17 anys

Integrants de Baladre amb les autoritats el dia del 17 aniversari.

Membres de l’AECC de Cullera.



es festes patronals de Cullera són molt espe-
cials. Tots els cullerencs deixem a un costat la
rutina diària per a donar pas a tots els actes i ce-

lebracions locals on es donen la mà religiositat, tradi-
ció i costums. 

En tots els actes d'esta setmana tenen cabuda tot
tipus de persones,  des  dels  més  menuts fins
als més majors. 

Són unes festes populars que al mateix temps
ens generen i recorden moltes experiències inesbo-
rrables. Records, sentiments i emocions que des de
la nostra Associació volem conservar. 

Són dies de festa que ens conviden a compartir
emocions amb els nostres veïns i a redescobrir-nos
com a membres d’este municipi.  

Per este motiu en AFACU de la mà dels nostres

usuaris intentem gaudir d’esta setmana amb il·lusió i
ganes de participar en tots els actes, ja que nosaltres
encetem una nova etapa buscant un nou camí, sense
oblidar quin és el nostre objectiu: la lluita conta la ma-
laltia d’Alzheimer, i quin és el nostre eix: els nostres
usuaris i totes aquelles persones que pateixen esta
malaltia o altres demències. 

Per totes estes raons i gràcies als voluntaris, no
tanquem les portes estos dies de festa. Continuem
oferint en l’Aula Respir els nostres tallers i activitats
quotidianes, i ho fem diàriament. Amb molt de treball,
il·lusió i ganes de fer més coses en este nou camí, no
ens desviem del nostre objectiu i ens esforcem més
que mai perquè el poble de Cullera ens ajude a seguir
tirant d’un carro on espentem molts, però desgracia-
dament no en som prou.

46 FestesCullera
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Conservem
records

Mercé Tormo
Presidenta de l’Associació de Familiars de Malalts

d’Alzheimer i altres Demències de Cullera

Membres d’AFACU amb la seua presidenta.



FestesCullera 47

CEAM

DILLUNS, 11 D’ABRIL 

ARREGLAMENT I MUNTATGE DE L’EXPO-
SICIÓ a càrrec dels tallers i grups de treball
del centre: pintura a l’oli, manualitats, tall i
confecció i boixets.

DIMARTS, 12 D’ABRIL 

JOCS DE TRUC I DOMINÓ. 
17.30 h. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ. El
Consell d’Usuaris donarà la benvinguda al
Sr. Alcalde de Cullera i es procedirà a la in-
auguració de treballs realitzats en el centre.
Després de l’intercanvi de salutacions i un
breu discurs de les festes del Sr. Alcalde, s’i-
niciarà el ball.

DIMECRES, 13 D’ABRIL 

JOCS DE PARXÍS.
17.30 h. CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA TER-
CERA EDAT. En la Sala Santy. Patrocina: Molt
Il·lustre Ajuntament de Cullera.

DIJOUS, 14 D’ABRIL 

16.45 h. ENTREGA DE PREMIS als cam-
pions de les competicions.
17.00 h. TAULA DE GIMNÀSTICA I BALL
DE DISFRESSES en el centre.

DIVENDRES, 15 D’ABRIL 
16.45 h. BALL AMB MANTONS DE MA-
NILA al centre.

Finestra oberta

Programa de Festes

Integrants del CEAM de Cullera en les instal·lacions del centre.
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ACECU

es Festes Majors són un moment per a diver-
tir-se i il·lusionar-se, però els xicotets comer-
ciants de Cullera volem que aquesta actitud

positiva es trasllade a tot l’any 2016 perquè, d’una
banda, veiem que el comerç comença a remuntar
després de sofrir una dura crisi econòmica i, d’altra,
l’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera
(ACECU) ha augmentat fins a un 28 % el nombre de
socis, passant de ser 68 empreses associades a 100
membres.

Som l’associació empresarial més important de la
ciutat i, de cara al futur, de segur que seguim creixent
perquè, com se sol dir, la unió fa la força.

Els comerciants de Cullera devem estar units i se-
guir desenvolupant accions conjuntes que eviten la
fugida de clients a altres zones comercials. Un clar
exemple de la importància d’aquestes accions fou la
Fira de Nadal i la pista de gel que es muntà al Mercat
Municipal per primera vegada. Amb aquesta innova-
dora iniciativa es va aconseguir que més de 5.000
persones visitaren el centre històric de Cullera. Així,
vam atraure visitants d’altres poblacions de la co-
marca de la Ribera i evitàrem que molts veïns del
poble se n’anaren a altres zones comercials.

Com a resultat de totes aquestes accions, el
volum de vendes nadalenques es va mantindre en xi-
fres similars a les de l’any anterior, mentre que la cam-
panya de Reis va ser notablement millor que la de
2015.

Totes aquestes dades ens fan pensar que 2016
pot ser l’any definitiu de la revitalització comercial.
Però, per a aconseguir-ho, hem d’estar tots units i tre-
ballar de valent. No podem esperar que els clients
vinguen als nostres negocis, hem d’eixir a buscar-los.
I també és important que els veïns de Cullera enten-
guen que comprar en el xicotet comerç ajudarà a
crear nous llocs de treball. Les tendes i empreses mit-

janes creem més llocs de treball que les grans super-
fícies.

Juntament amb la crisi, l’anomena’t top manta ha
sigut un altre factor que ens ha perjudicat greument.
Volem que els comerciants amb local a Cullera tin-
guen prioritat a l’hora de muntar paradetes al passeig
marítim aquest estiu. Creiem que aquesta mesura
ajudarà a posar fi al comerç il·legal i aprofitem aques-
tes línies per convidar als comerciants que es troben
en situació irregular a muntar-se un negoci legal en
Cullera. La creació de nous establiments sempre és
benvinguda perquè és una forma de moure l’econo-
mia local.

També volem destacar les iniciatives turístiques
que s’estan duent a terme. El turisme és clau per a
Cullera i necessitem que es convertisca en una indús-
tria que done feina als nostres negocis durant els 365
dies de l’any. Esperem que la celebració del Concurs
Nacional Paella de Cullera done a conéixer encara
més el nom de la ciutat, però sobretot, la creació d’a-
questa nova recepta ha d’ajudar a què molts turistes
vulguen vindre a Cullera durant qualsevol època de
l’any a provar aquest plat.

A més, els comerciants estarem presents en la
nova aplicació Cullera City Tour. Aquesta iniciativa ser-
virà perquè els turistes tinguen en els seus telèfons
tota la informació turística de la ciutat i també es podrà
consultar la nova base de dades dels socis d’ACECU,
que s’actualitzarà automàticament.

En definitiva, treballem dur, però il·lusionats en què
el futur ens porte moltes coses bones.

L

El xicotet comerç
de Cullera 
es fa granAssociació de Comerciants

i Empresaris de Cullera

48 FestesCullera





Una badia de cultura

Diego Moreno
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AFX compleix 20 anys des de la seua funda-
ció. Va sorgir com a resposta a la inquietud de
fotògrafs aficionats i professionals, que des-
prés d'un curs de fotografia organitzat per l'A-

juntament de Cullera, volgueren prosseguir amb la
tasca d´informació i formació dins del món fotogràfic.
Des de la seua creació ha recorregut diverses etapes
amb major o menor activitat en la societat.

Ha organitzat i participat en cursos de revelat
(quins temps!), de càmeres digitals, d’ il·luminació, etc.
Ha realitzat exposicions i maratons fotogràfiques. Ha
participat en concursos d'àmbit nacional i internacio-
nal. I ha col·laborat amb diversos col·lectius, aportant
fotografies per a la preparació d'actes, congressos, jor-
nades, organitzacions falleres, esportives, festes, tu-
risme, patrimoni i Jornades d'Estudis a Cullera.

Al llarg d'aquests anys els membres de l’associa-
ció hem mostrat la nostra obra, tant en exposicions a
l'aire lliure (plaça Oasi-Passeig Marítim), com en inte-
riors. En locals tan diversos com la Casa de la Cultura,
l'Auditori del Mercat, el Consell de la Dona (Exposició
de Festes Patronals), i en bars i locals privats.

Hem abastat un ampli temari: «El Castell de Cu-
llera», «Generacions», «Arts i oficis», «Retrats», «Pai-
satges de la Ribera», «Esports», «Falles» i un
llarguíssim etcètera.

També hem anat més enllà, exposant a Sueca, en
la Sala “Els Porxets” i col·laborant amb altres associa-
cions fotogràfiques de la nostra Comunitat.

Aquest any, en la ja tradicional exposició que l’AFX
prepara per a les Festes Patronals, commemorant el
nostre 20 aniversari i agraint poder exposar en un lloc
tan emblemàtic com la Casa de l'Ensenyança, hem
escollit el tema «Patrimoni Cullerenc», perquè els ciu-
tadans puguen veure i delectar-se de la nostra parti-
cular visió de la riquesa patrimonial del poble.

Us convidem a tots a vindre enguany a veure l'ex-
posició. Amb l´esperit obert. Sense prejudicis. Dispo-
sats a gaudir de les imatges del nostre patrimoni
municipal interpretat per aquest grup d'amants de la
fotografia.

També, aquest any, i en estreta col·laboració amb
“La Penyeta”, i amb el suport de l'Ajuntament, estem
preparant, de forma conjunta, l'elaboració d'un llibre
que mostre als ciutadans la contraposició fotogràfica
de la Cullera antiga (fotografies de "La Penyeta") i la si-
tuació actual dels mateixos paisatges, oficis, etc., amb
fotografies de la nostra associació. Esperem que us
agrade.

L’ Associació Fotogràfica Xúquer

20 anys 
d’imatges



a tercera
edició de la
Fira Literària i
Musical que

l’Associació Cultural
K-lidoscopi cele-
brarà entre els pro-
pers 22 i 24 d’abril
serà batejada com
Fira Literària i Musi-
cal “Joan Bohigues”
en memòria de la
trista desaparició
d’un dels membres
més estimats i més
notables de l’asso-
ciació.

Joan Bohigues Piris ens deixava el passat 16 de
febrer al seu domicili a València. Escriptor, guionista,
pintor, intel·lectual, gran tertulià i amant convençut de
la cultura, Joan Bohigues deixa un ampli i variat legat
artístic amb el qual l’Associació Cultural K-lidoscopi
desitja recordar de manera perpètua la persona d’este
il·lustre veí de Cullera.

Per este motiu, una de les activitats punteres de
K-lidoscopi com és la Fira Literària i Musical servirà per
mantindre viva la memòria d’un dels seus organitza-
dors més actius. Coincidint amb la celebració del Dia
Mundial del Llibre, la tercera edició d’esta fira, en la
qual col·laboren la Regidoria de Cultura, la Regidoria
de Patrimoni i la Regidoria de Mercat de l’Ajuntament
de Cullera, tindrà lloc a la Sala Multiusos del Mercat
de Cullera envoltada d’un fum d’activitats paral·leles
amb la presència de multitud d’estands de llibreries,
editorials i altres associacions culturals. La inauguració
de la Fira serà al vestíbul de l’Auditori del Mercat a les
20.00 hores del divendres 22 d’abril i allí serà home-

natjada la figura de Joan Bohigues amb la lectura de
diversos fragments de la seua obra literària per part
d’alguns membres de K-lidoscopi. Debats i taules in-
formatives, col·loquis, actuacions teatrals i musicals i
presentacions de les últimes novetats literàries amb la
presència dels seus autors seran alguns dels ingre-
dients.  Un dels estands estarà dedicat exclusivament
a l’obra de Bohigues, on es podran consultar i adquirir
exemplars de la seua última novel·la «Un tal JB».

K-lidoscopi

Una badia de cultura

L

La fira literària i
musical, dedicada a

Joan Bohigues
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Metroteatre 2016 

7 abril 2016  / De 17.30 21.30 h.
ESTACIÓ CENTRAL - Sala multiusos Mercat.
Espectacle infantil de titelles: «Dins la panxa
del Llop» de la Cia. De Paper. 19.00h.
Estació  1- Torre Santa Anna. Espectacle de
música «El Mestre de Juglària».
Estació 2 - Casa de l’Ajuntament al barri del Pou.
Clown «20.000 grados bajo cero».
Estació 3 - Plaça de la Figuera en Barri del Pou.
Espectacle de circ.
Estació 4- Refugi del Mercat. Espectacle poli-
cíac  «All the way».
Estació 5- Casa particular en el carrer Santa
Anna. Espectacle musical «Pronto llegará». 
Estació 6 - Carrer La Talega. Espectacle d’im-
provisació.
Estació 7 - Casa particular en el carrer La Ta-
lega, 13. Comèdia «SleepDating».
Estació 8 - Església de Santa Anna. Represen-
tació del Ball del Bolero.

Joan Bohigues.

Preu: bonus de 5 € (inclou els 8 espectacles).
Venda de bonus: Agència de Viatges Cúspide

(C/ Pintor Ferrer Cabrera. Tel. 96 172 52 56).
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Una badia de cultura

n dels nostres pai-
sans més polifacè-
tics, a més de

profund enamorat del seu
poble, Enrique Torres, va publicar a començaments
dels 80 un llibre força suggestiu, «Cuentos y leyendas
del Castillo de Cullera». El també cullerenc i periodista,
José Ferrer Camarena, deia d'aquest recull de narra-
cions, llegendes i apunts històrics, que es tractava d'un
llibre no sols didàctic i alliçonador, sinó també apas-
sionant. I és que, de seguida, te n'adones que està es-
crit per algú que estima i admira el seu entorn més
pròxim, i és capaç de plasmar-lo amb els ulls plens de
llum de la seua sensibilitat mediterrània. 

Un parell d'estes llegendes s'han convertit en el
detonant d'una mena de recorregut per algun dels ra-
conets més encisadors, i amb més encant, del nostre
poble.  Un itinerari captivador, al qual hem anomenat
“La Ruta de les Llegendes”. Perquè de captivadora,
s'ha de qualificar una ruta que, partint del Mercat, s'en-
dinsa pels carrerons estrets i empinats d'un barri tan
màgic com el del Pou. Carreronets que semblen en-
ramats damunt la falda de la muntanya, i que acaben
portant-nos als peus d'un altre monument amb res-
sonàncies literàries i històriques, el de la Torre de la
Reina Mora. Per a seguir pujant cap amunt, en direcció
al cel, pel camí més singular de tots els del nostre
terme, el de les revoltes del Castell. Per eixe camí zig-
zaguejant, que ens acompanyarà fins a les portes del
nostre monument més emblemàtic. Emplaçat en eixa
mena de talaia, des d'on es contempla una de les vis-
tes més precioses, més impressionants, de tota la ge-
ografia valenciana.

Una Ruta, per a fer-la a l'hora del capvespre, quan
el sol es troba a punt d'amagar-se per darrere la serra
de Corbera, i el mantell de la nit comença a cobrir len-
tament eixe poble que va quedant als nostres peus,
mentre la llum del crepuscle es dilueix entremig d'una
constel·lació de llumenetes que a poc a poc semblen
retornar la vida a la nostra població. Tot un espectacle,
un autèntic plaer per als sentits. 

La primera de les llegendes es representarà en ple
cor del Barri del Pou. Porta per nom el d'un dels topò-
nims més poètics i suggerents del nostre terme, l´illa
dels pensaments. Una llegenda recreada per l'autor,
amb el rerefons d'un fet històric com el del traspàs de

la ciutat de València de les mans del rei Zaian a les de
Jaume I. Llegenda adobada amb la història d'amor
d'una parella de jóvens musulmans, atrapats en el di-
lema d'embarcar-se en algun dels vaixells arribats al
port de l'illa del Cap Blanc, o de romandre durant al-
guns anys més en aquell autèntic paradís que era la
Cullera d'aleshores. Continuant Ruta amunt, i en arribar
a la Torre de la Reina Mora, la dramatització d'una altra
llegenda ens descobrirà el misteri del nom d'aquest
monument. Una nova història d'amor, i desamor, que
ens remet als cinc segles del passat musulmà de la
nostra ciutat.  Per últim, i ja en l'incomparable marc del
Castell, es representarà al seu pati d'armes no una lle-
genda, com en els casos anteriors, sinó l'adaptació
dramatizada de la narració «Tu eres la reina», de l'es-
criptora valenciana Maria Jesús Bolta.

La ruta s'integrarà, com a activitat paral·lela, dins la
programació de la 3ª edició de la Fira Literària i Musical,
organitzada per l'Associació Cultural K-lidoscopi. Du-
rant el cap de setmana del 23 i 24 d'abril, coincidint
amb la celebració  del Dia Internacional del Llibre. A
més del grup artístic del Blasco, en la Ruta també par-
ticiparà la Colla de l'Escola de Tabal i Dolçaina. Col·la-
boren les regidories de Cultura i Patrimoni.

U La Ruta de les Llegendes
Toni Picazo / Sandro Vert
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L'Institut d'Edu-
cació Secundà-
ria (IES) Blasco

Ibáñez de la nostra lo-
calitat s'ha convertit des
del curs passat en un
Centre de Projectes, és
a dir, un centre escolar
que desenvolupa bona
part de la seua activitat
docent a través de pro-
jectes didàctics que in-
tegren a tota la
comunitat escolar en un
mateix objectiu d'apre-
nentatge. L'any passat ja es van organitzar tota una
sèrie d'activitats al voltant del centenari del naixement
de Vicent Van Gogh. Enguany l'Institut ha volgut se-
guir en aquesta mateixa línia de renovació didàctica i
ha organitzat diversos projectes, entre ells, el «14 de
febrer solidari», l'objectiu del qual era sensibilitzar
sobre els problemes de la desigualtat, així com altres
de caràcter poètic i musical, la intenció dels quals és
educar en els valors d’aquestes expressions artísti-
ques.

Encara que el Projecte principal d'aquest curs
2015-2016 és el que es programa a partir de la com-
memoració del IV Centenari de la mort de dos grans
noms de la literatura universal: William Shakespeare
i Miguel de Cervantes. El seu objectiu, més enllà de
festejar aquest aniversari, pretén ser pretext de tres
propostes didàctiques fonamentals, com són el fo-
ment de la lectura, el coneixement dels grans noms
de la literatura universal, i per descomptat, l'amor pels
llibres i el seu significat com a símbol de cultura, edu-
cació i llibertat.

I de nou, com ja oco-
rreguera l'any passat,
hem triat la setmana de
les nostres festes patro-
nals, concretament entre
els dies 5 i 8 d'abril, per a
concentrar la major part
de les activitats progra-
mades, de tal forma que
així el nostre treball es
puga projectar més enllà
de les aules, i arribe al
conjunt de la població.

En total són més de
trenta propostes entre

exposicions, representacions, lectures, conferències,
visites didàctiques, perfomance, concursos, música,
poesia, collages, vídeos, presentacions, mosaics, ta-
llers diversos, i un seguiment docent continuat de la
vida i obra dels dos autors. Moltes d'elles s'han anat
desenrotllant al llarg del curs escolar, com a part de la
programació d'aula d'algunes assignatures, però la
majoria de les activitats es concentren al llarg del dia
7 d'abril, dijous, data en què l'institut estarà obert en
una àmplia jornada de portes obertes, entre les 11 i les
18 hores, perquè tota la ciutadania que ho vullga puga
gaudir del treball realitzat per alumnat i professorat.

També enguany comptem amb un lema que
dóna sentit al nostre projecte, en aquest cas: «Tal ve-
gada somniar… en un lloc de La Manxa». Doncs bé, la
nostra idea, la de l'IES Blasco Ibáñez, és continuar tre-
ballant amb il·lusió i amb noves propostes perquè els
somnis de tots es vagen fent realitat. Vos esperem a
tots el dijous, 7 d’abril, d’11 a 14 hores i de 17 a 19 hores,
per poder ensenyar-vos tot el que ha fet el nostre
alumnat. Obrim el centre al poble.

IES Blasco Ibáñez

Una badia de cultura
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