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Burjassot, Giner de 2016

Eixemplar gratuït

FELIÇ ANY NOU
La celebració de l'entrada en un any nou és
motiu d'alegria en totes les cultures del món,
per lo que es fan grans festes i les persones es
desigem uns ad atres felicitat i prosperitat per a
l'any que acabem d'estrenar.
Esta és una celebració molt antiga, puix es
té constància de que ya es celebrava en Mesopo
tamia fa més de 4000 anys, i ademés també es
sap que totes les civilisacions al llarc del temps
l'han contemplat en els seus calendaris.
Incloses les precolombines inca i maya, que ya
el celebraven abans d'aplegar els espanyols.
El començament de l'any no era per a totes
elles el mateix sino que variava segons les
necessitats de cada poble, plantar o arreplegar
les collites, motius polítics, etc. etc., pero la
data més comuna en totes elles era la que
començava en el primer dia de lluna plena de
l'equinocci de primavera (en el més de Març),
perque els astrònoms ya sabien que eixe dia tenien la mateixa duració el temps de claritat i
d'obscuritat. No aixina en les civilisacions precolombines que ho feen en el solstici d'hivern
(més de Juny)
Per tot lo qual cal preguntar-se ¿perque ara
comencem l'any nou el dia 1 de Giner?.
La qüestió arranca des de la l'época dels
romans que ho feen en els Idus de Març, pero
que per qüestions polítiques d'eleccions de Senadors ho passaren a la primera lluna plena del
més de Giner, encara que seguia celebrant-se
en el Idus de Març, fins que en l'any 46 a. C.
Julio César va implantar un nou calendari,
elaborat per Sosígenes d'Alexandria en el que
ya es contemplava oficialment el començament
de l'any el dia 1 de Giner.
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Este calendari, conegut com a “calendari
julià” en recort del seu creador, va estar en
vigor en tot l'Imperi Romà i en la majoria de
nacions naixcudes després del desmembració
d'este, més no tots estigueren d'acort en seguir
este calendari puix en l'época medieval moltes
comunitats cristianes qüestionaren que l'any
nou començara en Giner perque era un més
dedicat al deu pagà Juno i cada estat o poble
d'Europa va establir diversos criteris per a celebrar el dia de l'any nou, per lo que uns ho
celebraven el dia 25 de Decembre, uns atres el
25 de Març, atres el Dumenge de Resurrecció i
també n'hi hagueren regnes que seguiren en el
dia 1 de Giner alegant que eixe era el dia de la
Circumcisió del Senyor.
En el Regne de Valéncia començà a celebrar-se el dia 25 de Març, fins que el rei En
Pera II de Valéncia va establir en l'any 1350
que el dia d'entrada en el nou any fora el dia de
Nadal o siga el 25 de Decembre.
Aixina continuà la varietat de dates fins que
l'any 1582 el Papa Gregori XIII va promulgar
per mig de la bula Inter gravissima un nou
calendari (el gregorià) basant-se en uns estudis
científics de l'Universitat de Salamanca, en el
que es consolidava l'entrada de l'any nou el dia
1 de Giner, dia de la Circumcisió del Senyor.
Pero encara que la major part de les cultures
ho celebren eixe dia no totes ho fan, puix que
en la China que té una data variable entre el 21
de Giner i el 18 de Febrer; l'Índia a mijan de
Novembre; l'Islam entre Setembre i Octubre i
el Judaísme entre Març i Abril, per citar només
les cultures més importants.
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EQUIP DE JOCS TRADICIONALS
L'Equip de Jocs Tradicionals El Piló seguint en les seues
activitats, ha participat últimament en els següents events:
El dia 9 d'Octubre demostració de Jocs en la Granja, el dia
11 en el trofeu Verge del Remei en Pobla de Vallbona.
El 7 i 8 de Novembre en la Copa Generalitat celebrada en
Castelló i el dia 29 demostració en la Falla Domingo Orozco pel
matí i per la vesprada entrega de Trofeus de Pic i Pala i Bola a
Braç en la nostra sèu.
El dia 6 de Decembre en el Trofeu de Nadal de Castellar.
Classificació per orde de bones dels jugadors de l'Equip El
Piló en la Lliga Autonòmica de Birles de l'any 2015.
Lloc

Nom jugador/a

Equ.

Bones

Lliga

1

Paco Martínez i Hernández

A

104

8H

2

Salvador Taroncher i Minyana

A

96

11H

3

Mari Carme Martín i Haro

B

95

2D

4

Tomas Chico i Camacho

B

81

19H

5

Daniel Pérez i Bori

A

80

20H

6

Amadeu González i Cazallas

A

77

25H

7

Tarsilo Ponce i Piqueras

A

73

27H

8

Miguel Giménez i Aguilar

B

66

30H

9

Gloria Moreno i Moreno

C

57

13D

10

Ampar Hernández i Gimeno

B

52

14D

11

Rosa Blanc i Gomar

C

51

15D

12

Vicent Ferrer i Albert

B

45

37H

13

Mª Concepció Sáez i Castellá

C

44

18D

14

Josefa Cabrian i Redondo

C

14

26D

15

Mª José Contreras i Cifuentes

C

7

25D

Classificació dels Equips d'El Piló en la Lliga
Autonòmica de Birles de l'any 2015
Lloc

Nom

Equip

Bones

Lliga

1

Jocs Tradicionals El Piló

A

293

5

2

Jocs Tradicionals El Piló

B

257

7

3

Jocs Tradicionals El Piló

C

137

14

Circuit Autonòmic de Pic i Pala
Campeona en categoria dònes
Concha Sàez i Castellà
Campeó en categoria hòmens
Amadeu Gonzàlez i Cazallas
Circit Autonòmic de Bola a Braç
Tercer classificat
Salvador Taroncher i Minyana
Set i Mig
Campeona en dònes
Ampar Hernandez i Gimeno
Tercera classificada
Concha Sàez i Castellà
Tercer classificat en hòmens
Amadeu González i Cazallas
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PRESENTACIÓ LLIBRE
El dia 19 de Novembre va tindre lloc
en la nostra sèu la presentació del llibre
“Gobernadores y Reyes de la Valencia
Musulmana” , pel seu autor Enric Calvo
i Dolz.
Va obrir la charrada el President d'El
Piló, Josep Barat, per a dir que hui
celebràvem este acte continuant en la
serie que sobre estos temes i charrades
culturals havíem començat a primers
d'any.
Li va passar la paraula a l'historiador
Manuel Matas per a presentar a l'autor,
dient que era, a part de dibuixant i
pintor, un dels millors investigadors que
tenim en el regne de Valéncia, aixina
com també que era l'autor que mes
llibres tenia editats en llengua
valenciana i que el llibre que hui
presentava era bàsic per a tot aquell que
volguera aproximar-se a la verdadera
història de Valéncia.
Enric Calvo va començar la seua
charrada donant les gràcies a El Piló,
sobretot al President al que coneixia de
molts anys i justificant el perque l'havia
escrit en castellà i no en valencià.
Continuà dient que en les seues
investigacions sobre l'història de
Valéncia va constatar que era poc
coneguda l'época musulmana, que durà
des de l'any 711 fins 1238, en que el rei
En Jaume la va convertir en Regne
cristià, puix que des del 1009 era un
Regne musulmà de Taifa que va tindre
governadors i reis independents de les
atres taifes. Fon esta una época molt
pròspera per a Valéncia perque els
musulmans estaven molt més alvançats
i ensenyaren als natius a cultivar molts
productes desconeguts per estos, aixina
com nos llegaren el sistema de regadius
i el Tribunal de les Aigües.
Despuix feu una relació somera dels
principals reis de la primera taifa que
declararen l'independència del califat de
Córdova fins Zayyan ibn Mardanis, que
fon l'últim. I va ficar el fermall d'or a la
seua intervenció passant-li la paraula a
la seua filla que va recitar de forma
magistral un poema d'exaltació a Balansya escrit pel poeta àrap Al-Russafi en
el sigle XII.
Acabà l'acte en la firma per l'autor
dels eixemplars que compraven els
assistents.

XXXV CONCURS NACIONAL DE PINTURA

Premi El Piló

Premi Barat Novella

Premi Ciutat de Burjassot

El dia 16 d'Octubre va tindre lloc en la sèu d'El Piló, l'entrega
de premis del XXXV Concurs Nacional de Pintura El Piló, davant
un numerós públic entre els que es trobaven varis Regidors de
l'Ajuntament de Burjassot, representants d'Associacions i Partits
Polítics del municipi.
Obri l'acte el president d'El Piló, Josep Barat i Blasco, demanant la presència d'alt l'escenari de la Regidora Olga Camps,
Vicepresidenta de l'Institut Municipal de Cultura i joventut i del
Regidor de Festes, Manuel Pérez Menero, per a continuació
passar a llegir l'Acta redactada pel Jurat el dia 23 de Setembre,
donant conte dels premiats, que són:
PREMI EL PILO. Al quadro titulat “Superficies”, del que és
autor Alexis Hernández Díaz.
PREMI BARAT NOVELLA. Al quadro titulat “Refineria de
Escombreras”, del que és autor Francisco Carpena Muñoz,
PREMI CIUTAT DE BURJASSOT. Al quadro titulat “Pont
del Sant Crist en Bocairent” del que és autor José Miguel
Alguer Romero.
Despuix de l'entrega de premis, la Regidora Olga Camps va
pronunciar unes paraules per a felicitar als guanyadors aixina com
també a L'Entitat El Piló per la llabor que ve realisant al llarc de
la seua història. A continuació el President d'El Piló va agrair la
presència en este acte de tots els assistents i va anunciar que,
degut a la crisis que estem passant, El Piló estava pensant en
convocar este Concurs bianualment, cosa que també permetria
aumentar la quantia dels premis que actualment s'han quedat curts
per a la categoria dels participants. I dit açò va declarar
inaugurada l'Exposició de les 27 obres seleccionades d'un total de
38 presentades.
Exposició que va estar oberta al públic fins al 30 d'Octubre els
dies laborals de 19 a 21 hores.

EXPOSICIÓ GUANYADORS XXXIV CONCURS
El dia 30 de Novembre va tindre lloc en la Sala A de la Casa de la Cultura de Burjassot, l'inauguració de
l'Exposició de quadros dels autors guanyadors del XXXIV Concurs de Pintura El Piló, realisat l'any passat.
L'acte, al que assistiren les autoritats municipals encapçalades pel Sr. Alcalde i
la vicepresidenta de l'IMCJ de Burjassot, va començar fent la presentadora un
chicotet resum del perque es fea esta Exposició, passant-li la paraula al President
d'El Piló, Josep Barat, el qual va dir que es sentia orgullós de promoure cada any
esta Exposició perque en ella es mostrava la qualitat
de les obres del pintors que havien segut premiats en
el Concurs d'El Piló. A continuació li va passar la
Paraules del President
paraula al Sr. Alcalde de Burjassot, Rafa Garcia, el
qual feu referència a lo important que era la cultura en la nostra vida i agraint a
l'Entitat Cultural Valenciana l'esforç que fea per a difondre la Cultura tradicional
valenciana en tots els aspectes i també felicitar als autors que exponien les seus
obres, després de lo qual quedà oberta l'Exposició fins al dia 11 de Decembre.
Assistents
En esta Exposició hi havien penjats 20 quadros, 10 de Jorge Julve, 7 de Marco
Antonio Nogueron Blasco i 3 de Lola Calzada Camacho.
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DIA DE LA PILOTA VALENCIANA
PRIMER TROFEU DE GALOCHA EL PILÓ
Esta Entitat Cultural Valenciana El Piló, va organisar per a enguany, dins del programa Jocs al Carrer,
que té per finalitat donar a conéixer i promocionar els Jocs Tradicionals Valencians, “El Dia de la Pilota
Valenciana”, que es va celebrar el dia 24 d'Octubre.
En primer lloc es va disputar en el carrer Dr. Moliner, el Primer Trofeu de Galocha El Piló, en el que
participaren els següents equips:
El Piló de Burjassot, format pels pilotaris, Dani Arnau, Jesùs d'Alcubles i
Salvador Taronger; Falla Mendizàbal de Burjassot format per Xavi Ferrer,
Moisés Canera, Xavi Zanon i Vicent Folch; Federació de Pilota Valenciana,
format per Paco Cabanes “Genovés I”, Pedro Lopez “El Zurdo” i Miquel
Ochando i Junta Central Fallera, format pels pilotaris Pasqual Sanchis Pigat II”,
Vicent Cervera i Josep Vicent Perez.
Deprés de fer la Treta d'Honor el Sr. Alcalde de Burjassot, Rafa Garcia, es va
procedir a jugar-se les partides en els següents enfrontaments, l'equip d'El Piló contra el de la Federació,
guanyant per 30 a 25 punts el de la Federació, que es va classificar per a la final i l'equip de Mendizábal
contra el de J.C.F., guanyant el de Mendizábal per 30 a 25 punts, quedant també finaliste.
Acabades estes partides es va disputar la final entre els dos equips guanyadors, quedant Campeó del
Trofeu l'equip de la Federació que va guanyar al de Mendizábal per 40 punts a 10.
Totes les partides foren seguides ab molt d'interés pels presents pel bon joc
realisat, aixina com també per l'amenitat que li va donar el marchador, Aureli
Lopez, explicant alguns aspectes dels joc molt interessants.
Després de les partides i ya en l'interior de la Sèu d'El Piló va tindre lloc una
charrada molt ilustrativa sobre la pilota valenciana, a càrrec de Pigat II, Aureli
Lopez i Joan Contreras, vicepresident de la Federació, en la que posaren en clar
alguns dubtes que els formularen els presents, A continuació es feren entrega per
les autoritats de les medalles commemoratives (or, argent i bronze) a cadascú dels pilotaris que participaren
i segons l'orde en que havia quedat el seu equip. Tot seguit va glossar l'acte en unes albaes i Cant d'Estil el
nostre cantaor Vicent Fita, per a acabar en les paraules del Sr. Alcalde i del President d'El Piló.
Per a finalisar el Dia de la Pilota Valenciana, tots junts, autoritats, pilotaris participants, socis i convidats,
degustàrem en el carrer un bon dinar d'arròs ab fesols i naps guisat pel Restaurant Trapemar.
TRIPRESENTACIO LLIBRES
El dia 3 de Decembre es va celebrar en la nostra
sèu social l'acte de presentació de tres llibres de
l'editorial Mosseguello.
En primer lloc prengué la paraula Lluís Gómez
per part de la firma editorial, el qual explicà
perque es presentaven els tres llibres, i va
comentar que el primer “El retrat de Dorian
Gray”, d'Oscar Wilde, havia segut traduït per a
que es poguera llegir en Llengia Valenciana.
Després l'escritora Llúcia Gonzàlez va presentar
el llibre “18 vides per a somiar”, segon llibre
escrit per ella mateixa, dient que és un recull de
18 històries per a anar-se'n a dormir puix estan
basades en uns somis fantàstics que té la
protagonista del llibre
A continuació Juli Moreno va presentar el llibre
“50 anys de reflexions valencianistes” dient
que és un resum de 50 escrits on es combinen
l'exposició, la crítica o les sugerències sobre els
més diversos temes culturals, socials o polítics
dels valencians. Estos escrits són les editorials
dels 50 últims bolletins del Rogle Constantí
Llombart de Cultura Valenciana, per lo que feu
un chicotet resum de per que naixqué El Rogle.
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SOPAR DE NADAL
El dia 17 de Decembre, esta Entitat Cultural Valenciana el Piló va
convidar a tots els seus socis i simpatisants al Sopar de Nadal i
despedida de l'any. Sopar que va consistir en un entrepà o
fiambrera, que es portaren de casa els convidats baix del braç, El
Piló feu l'esforç de posar sobre les taules cacaus, tramussos,
fiambres, ensalades i atres coses de picar, ademés de aigua, vi,
cervesa, refrescs i després de sopar ficaren els cafens, infusions i
licors acompanyats per torrons de la terra.
Després de sopar l'escola de Dolçaina va donar un recital de
tocates alegòriques a Nadal. Una vegada acabada esta actuació el
President d'El Piló feu entrega d'un quadro commemoratiu al soci
Miquel Jiménez pel seu treball i dedicació ad esta Entitat. Tot
seguit va actuar el Cant d'Estil cantant unes cançons de cant
valencià, algunes d'elles dedicades a l'homenajat. Després van
actuar els grups de Danses i Rondalla en uns quants balls típics del
nostre folclor. Per a finalisar la velada la Rondalla va tocar unes
quantes nadalenques corejades pels assistents.

Assistents

Col.labora la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Homenajat

Rondalla

