Atzeneta, 10/04/2012

BICENTENARI BATALLA DEL RABOSER
Del 12 al 29 d’abril

Els Ajuntaments d‟Albaida, Carrícola, Otos, Bèlgida, el Palomar i Atzeneta
d‟Albaida, coordinats per l‟Institut d‟Estudis de la Vall d‟Albaida, IEVA, han
organitzat tota una série d‟actes per commemorar els dos-cents anys de la
Batalla del Raboser.
L‟any 1812 va começar a la Vall d‟Albaida amb una invasió per part de
les tropes franceses que s‟allargaria 17 mesos. Tot i que l‟ocupació militar
comportava la implantació d‟alguns progressos legals en una societat tan
antiga, els noctres avantpassats van patir l‟obligació de pagar-los impostos,
així com d‟abastir d‟habitatge i d‟aliments a prop de 1.600 soldats del general
Habert i els corresponents cavalls en una època de fam i penúries.
L‟oposició de gran part de la població, liderada sovint per l‟Església com
és el cas dels dominics del convent albaidí de Santa Ana, es va organitzar en
forma de guerrilles constituïdes per gent plana dotada de molta energia però
desproveïda d‟armes i de formació militar.Són coneguts els fets del 2 de maig
de 1808 a Madrid, però a la nostra terra el 27 d‟abril de 1812 un grup format
per treballadors de molts pobles valldalbaidins va atacar el destacament de
tropes napoleòniques establit a Atzeneta. La superior reacció militar va
comportar la desfeta i la conseqüent desbandada de la guerrilla liderada per
Cortés en direcció cap a Bèlgida, és la coneguda „batalla del Raboser‟ en

relació al barranc del mateix nom. Més de 150 combatents resultaren morts en
el lloc dels fets o bé empresonats i assassinats. La resta de la població sofriria
dures represàlies, d‟ací l‟expresió popular „vinga lo que Déu vulga però que no
vinguen els francesos!‟.
Transcorreguts dos segles de la batalla, els 6 municipis de la comarca més
afectats pels fets del Raboser i l‟Institut d‟Estudis de la Vall d‟Albaida hem
volgut commemorar conjuntament aquell esdeveniment i retre un homenatge
a totes les víctimes organitzant un seguit d‟actes que han de servir per conéixer
més el nostre passat i forjar un futur millor.
PROGRAMACIÓ D‟ACTES
ATZENETA

DIJOUS, 12 D‟ABRIL

19,30 h. Saló d‟Actes. Presentació dels actes commemoratius
Conferència: “L‟interés turístic de la Batalla del Raboser” a càrrec de Raquel
Espinosa, Gestora Cultural.
Inauguració Exposició Etnogràfica sobre el segle XIX, de la col.lecció privada
de Marcial Martínez (Canals), de l‟Associació Napoleònica de València i del
Comité d‟Agermanament d‟Albaida-Ruelle sur Touvre, a la Sala- Museu del
Llavador.
CICLE DE CONFERÈNCIES ” BICENTENARI DEL FRANCÉS ”
Divendres 13 – Albaida. 19,30 h. Infoturist
“Albaida i la guerra de Napoleó”. ABEL SOLER
Dissabte 14 – Carrícola. 19,30h. Escoles Velles
“La influencia del territorio en la batalla del Raboser”. DANIEL ALFONSO
Divendres 20 – Otos. 19,30 h. Palau Marquesal
Per què es va combatre a la Batalla del Raboser? JOSEP RAMON SEGARRA
Dissabte 21 – Bèlgida. 19,30 h. Centre Social
“La Batalla del Raboser a Bèlgida” VICENT S. RUFINO
Dijous 27 - El Palomar. 19,30h. Saló de Plens
“Palomarencs contra el Francés: la batalla del Raboser” MIQUEL MARTÍNEZ I
JOAN SANCARLOS

Dissabte 28 – AtzenetA. 18,30 h. Saló de Plens.
“Un altra visió de la invasasió napoleònica” Taula redona amb els historiadors
de les conferències i el profesor GERMÀ RAMÍREZ.
EXPOSICIÓ ETNOLÒGICA “ Elements de l‟època segle XVIII ” Sala del Llavador
Atzeneta.
AUDIVISUAL, ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA AFCARRI “Visió actual de la partida
del Raboser“ ( es projectarà al començar les xarrades en tots els pobles)
ACTES DIUMENGE 29 D‟ABRIL 2012 (camí del Raboser entre Atzeneta i Bèlgida)
10.00 h. Arribada a peu al punt d‟encontre, a la partida del Raboser
10.15 h. Desfilada des del punt d‟encontre fins al monolit iniciada per
l‟Associació Napoleònica Valenciana. A continuació, dansà del grup de
Bèlgida, a més dels pobles de l‟Ombria del Benicadell, amb la participació de
tots els dansadors que ho desitgen.
Descobriment del monolit commemoratiu.
Parlaments dels representants de la comissió.
Esmorzar popular (prèvia adquisició del tiquet als ajuntaments de cada poble,
fins al 25 d‟abril)
Fi de festa amb una dansà popular. Clausura.

