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Color i alegria als carrers del poble amb
gran participació a les celebracions P. 16-17

#Rocafort
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ASSOCIACIONISME

Fa ja 5 anys que un grup de
veïns de Rocafort varen de-
cidir que Santa Bàrbara, pa-
trona del municipi, no es po-
dia quedar sense commemo-
racions. No hi havia xics in-
teressats a formar part de
la clavaria i és per això que
decidiren fundar la Confraria
de Santa Bàrbara, agrupació
que actualment està formada
per 30 persones d’entre uns
22 anys i fins als 81 que té
Pepe Huguet, el membre més
major qui, malgrat la seua
edat, és molt participatiu.

Des de la seua aparició,
el col·lectiu ha organitzat i
participat en infinitat d’es-
deveniments de caràcter fes-
tiu al nostre municipi. Així,
els seus membres han fet
possible la realització de la
cordà o les dutes de Santa
Bàrbara i Sant Agustí. També
prepararen el correfocs del
9 d’octubre celebrat l’any

passat i formaren part dels
actes en honor a Antonio
Machado duts a terme al nos-
tre municipi durant el mes
de novembre. 

A més, seguint la norma-
tiva actual pel que fa a les
activitats amb coets, la con-
fraria, gràcies a la formació
obtinguda per alguns dels
membres en esta matèria,
ha pogut aportar la facilitat
d’organitzar legalment actes
desenvolupats per altres
agrupacions com la despertà
mora o algunes de les acti-
vitats de la falla La Nova,
posant-se d’esta manera al
servei d’altres col·lectius.

Durant les festes patro-
nals, varen patrocinar alguns
dels sopars populars cele-
brats i també col·locaren bar-
res. Finalment, tenen previst
començar a oferir cursos de
consumidor responsable ex-
pert per a festivitats tradi-

cionals que habiliten a re-
alitzar cordaes, correfocs,
dutes o despertaes.

Juan Miralles ha sigut el
president de la confraria du-
rant 4 dels 5 anys que l’as-
sociació està funcionant i du-
rant l’última reunió de la
junta directiva, realitzada a
setembre, ha renovat el seu
càrrec. “Volem seguir recol-
zant a la joventut perquè es
convertisquen en clavaris de
Santa Bàrbara”, explica el
veí. “També volem apostar
pels cursos de pirotècnia i
ajudar a altres col·lectius
perquè puguen organitzar les
seues activitats”, afegix.

La iniciativa dels membres
de la confraria i el seu treball
i disposició han permés con-
tinuar homenatjant  a la pa-
trona del municipi, conver-
tint-se així en un dels grups
clau de les celebracions fes-
tives de Rocafort.

Confraria de Santa Bàrbara, esforç per
a homenatjar a la patrona de Rocafort

Membres de la Confraria de Santa Bàrbera


