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Amic Tino, gràcies per les teues paraules, és tota una 
satisfacció i un honor que una persona del teu ba-
gatge fester haja tingut a bé fer la meua presenta-

ció davant els festers i les festeres de Bocairent.

Sr. Josep Vicent Ferre Domínguez, Alcalde President de 
l’Excm. Ajuntament de Bocairent i membres de la Corpo-
ració Municipal.
Sr. Vicent Silvestre Silvestre, President de la Junta de Festes 
de Moros i Cristians de Sant Blai i membres d’eixa Junta.
Sr. Benjamín Fayos Olivares, Rector de l’Església Parroqui-
al de la Mare de Déu de l’Assumpció.
Jutge de Pau suplent Sr. Cipriano Beneyto.
Socis d’honor de l’Associació de Festes de Moros i Cristi-
ans de Sant Blai: Srs. Miguel Cantó Castelló, José Asensio 
Momparler, Agustín Belda Sempere i Vicente Vañó Vañó.
Capitans i Capitanes 2018, presidentes i presidents de les 
Filaes, fester que compleix 75 anys en la Festa. Festers 
que heu arribat al 50 anys en actiu, festeres i festers, se-
nyores i senyors.

Vicent, quan en l’agost passat em vas proposar ser el man-
tenidor d’aquest acte que enceta les festes de Bocairent, 
com te’n recordaràs, em vaig quedar bocabadat, sense pa-
raula, i vaig pensar ¡mare meua qué complicat! Mai podia 
passar-me pel cap que, com a fester d’ací, un dia podria 
dirigir la paraula a tants i tants amics i amigues festeres 
com tinc en Bocairent, als representants dels ciutadans i 
ciutadanes, en definitiva, al poble.

En els discursos o presentacions de càrrecs de les festes de 
Moros i Cristians és “quasi” indispensable conèixer, el millor 
possible, el lloc a on s’exerceix aquesta responsabilitat i, 
s’utilitzen experiències i anècdotes viscudes, si és possible, 
en primera persona, per donar a conèixer alguns aspectes 
del poble, de les festes, de les persones. Tots som consci-
ents de que cada vegada és més difícil, per qüestions òb-
vies, aportar novetats i no repetir-nos, ja han sigut un bon 
grapat d’estudiosos i festers els qui han anant desgranant 
els “intríngulis” i amagatalls que la història del poble i la 
seua festa atresora, però bé… intentaré que les meues pa-
raules es traslladen a eixos moments en què les persones 
ens transformem quan arriba el reclam de la Festa.

Si Sant Blai ho té a bé, les properes festes seran les que 
fan 32 que isc ací a Bocairent, és a dir, des de 1986 disfru-
tant-les al poble on estic batejat. 

Els meus pares estaven de mitgers a la finca de la “Gran 
Via” a vista de Banyeres i en ella vaig arribar a aquest món. 
Em van batejar, com he dit, en l’Església de l’ Assumpció 
de la Mare de Déu de la Vila de Bocairent i pocs dies des-
prés, segons em contava la meua mare, ens en vam baixar 
a Ontinyent, lloc d’on eren els meus progenitors.

Però com les voltes de la vida són insospitades, va ocórrer 
que el meu pare va comprar en gener de 1965 la tintore-
ria i borrera del Morret, situada al barranc de l’Adern, (no 
és, com popularment es coneix, el de Bocairent ni el d’On-
tinyent), que aleshores havia sigut d’Indústries Vañó des 
de la seua creació a mitat del segle XIX.  Allà decolorà-
vem i tintàvem els emborrats de jute i com vostès poden 
suposar, la major part del clients eren d’ací de Bocairent: 

Homenatge als capitans i festers amb 75 i 50 anys en actiu
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Fetexsa, Esteban Castelló, Bekirlan, Beneyto, Lufer, Hijos 
de E. Juan, Ferre Puerto, Pérez Vañó, Mestre i moltes altres.
I va ser eixa proximitat i que el meu cunyat Mataix també 
estava casat ací, amb Maribel Vañó, la filla del tio Poldo 
i la tia Isabel, el que va propiciar que jo començara a in-
vestigar com podria eixir a festes en Bocairent. Van passar 
els anys i un dia li pregunte a Blai Pérez Vañó, client i molt 
volgut per mon pare, aleshores, membre de la Filà Contra-
bandistes: “Blai a mi m’agradaria eixir a festes en Bocairent, 
jo a Ontinyent, com tu saps, sóc Contrabandista, el trage és 
molt semblant també a Bocairent i m’agradaria pertànyer a 
eixa Filà”. Blai em va dir, “cap problema, tu véns i proves i si 
t’agrada i et sents a gust, quan passen Festes, t’apuntes”.

En gener de 1986 vaig començar a pujar i, en casa de Blai 
i Maria Teresa -des d’ací el meu agraïment - en vaig vestir 
de Contrabandista un dos de Febrer per formar part de la 
Festa de Bocairent per primera vegada i els puc afirmar 
que, al llarg dels anys pertànyer a la Filà, ha estat tot un 
honor.

Sóc fester de vocació, el meu pare no ho va ser, encara 
que sempre ha estat al meu costat acompanyant-me i vi-
gilant-me en aquells primers anys. Va ser el meu iaio José 
Terol, davant la il·lusió que jo posava, el que va propiciar, 
quan jo tenia 10 anys, el poder eixir a festes i vestir de 
Contrabandista, va ser un somni convertit en realitat.

Com poden pensar, estic parlant de les festes d’ Ontinyent 
i és que, aquest fester que hui està dalt d’aquesta estrada 
té “el corazón partido” com la cançó d’Alejandro Sanz. Al 
llarg d’aquestos minuts més d’una vegada apareixerà, com 
en les cordes d’una guitarra, “el cant i l’acompanyament”, 
perquè és quasi impossible obviar la realitat ja que la ma-
jor part de la meua vida ha estat a cavall dels dos pobles 
que són veïns i que comparteixen història, cultura, tradici-
ons, costums populars i festius.

No sóc erudit en temes històrics però fa uns anys vaig 
trobar, per pura casualitat, un llibre d’unes 100 pàgines 
del valldalbaidí Abel Soler publicat el 2011 titulat “La Vall 
d’Albaida en temps de Jaume I” que ens diu, com a preàm-
bul al poblament i la societat local:

“En temps dels romans, la Vall d’Albaida era un territori 
plenament rural. La majoria de les llomes i plans esta-
ven ocupats per explotacions agrícoles presidides per 
viles, que destinaven a l’exportació els seus excedents 
de blat, oli i vi. 
Aquells assentaments o “villae” han donat nom a po-
bles actuals (Villa Acuelana> Agullent; Luciana > Llut-
xent; Antoniana > Ontinyent i Buccariana > Bocairent, 
aquestes dos últimes estan unides, des d’eixos temps, 
com molta gent sap, per una calçada romana. 
Els quatre desaparegueren entre el segle III i el V de la 
nostra era, per causa de les successives crisis de l’Im-
peri Romà”.

Després ens trasllada en el temps i ens diu:
“En temps d’al-Andalus, com és conegut, els dos “Hins” 
o poblats fortificats que resulten ser Bekirent i Un-
tiyan eren llocs on hi havien guarnicions de soldats 
vigilant els camins que per aquestes terres discorrien, 

sent garantia del desenvolupament del comerç i de la 
recaptació de tributs.
Els dos eren pas obligat per anar des de Toledo a Dé-
nia en el cas de Bocairent i de Biar a Xàtiva i Gandia 
en el cas d’Ontinyent”.

He volgut comentar de passada aquestos aspectes, segu-
rament poc coneguts i… em plante ací, no he d’anar més 
enllà perquè, com he comentat, no sóc expert en història i 
podria clavar-me en terreny perillós.

Amb menys riscs puc entrar de ple en la Festa, que és el 
que conec un poc i ha sigut la meua passió els darrers 
45 anys de la meu vida. I per a parlar d’allò, del que sóc 
apassionat, he remirat en textos que ja formen part de la 
història festera recent i he trobat el que deia Antonio Gar-
cía Miralles, president de les Corts Valencianes en el seu 
discurs de cloenda del “II Congres Nacional de la Festa de 
Moros i Cristians” celebrat a Ontinyent en 1985:

“La Fiesta no es algo que se ha inventado en una re-
unión. La Fiesta es algo que ha hecho el pueblo. La 
Fiesta de Moros y Cristianos, que es secular, es algo 
que no se inventa en un día. Es algo que pasa de fami-
lias a familias, de generaciones en generaciones y que 
confirma, incluso, toda una filosofía ante la vida. De ahí 
que al hablar y conectar el origen religioso de con-
memoración con la advocación a un patrono o a una 
patrona se éste conectando, desde la perspectiva más 
moderna, con algo fundamental y es que el hombre y 
la mujer están en la Fiesta, son la Fiesta y 
¿Y qué es ser festero o festera?. 
Pues… es muy difícil de contestar. Es algo así como si 
a uno le preguntan: 
¿A que sabe el pan?, y le dices:
pues mire usted, ¡pruébelo! 

Porque si uno no lo prueba, si uno no lo siente, por 
mucho que le expliquen en un libro, por mucho que se 
diga, si uno no se siente acompasado con “Chimo” o el 
“Chocolatero”, si no va a una diana, si no va a una pro-
cesión, si no ve lo que es compartir con personas que 
no ha conocido jamás, el abrazo fraternal de la fiesta 
en un momento determinado, que conviven y se entre-
gan: si no se dan cuenta de que el “festero o festera” lo 
que quiere es que los demás se sientan felices y que, 
precisamente, su felicidad radica en eso,  no compren-
derán que la raíz profunda en la que lo religioso, lo 
atávico, lo ancestral, la voluntad de vivir, la voluntad 
de entregarse a los demás, en definitiva, que a nadie le 
asuste la palabra , el amor, entre unos y otros está en 
la raíz de la Fiesta.

Y eso es algo que debemos conservar, porque en un 
mundo de consumo, moderno, de tremendas insegu-
ridades, el que podamos encontrarnos unos días de 
esa forma produce como una catarsis colectiva que 
nos puede identificar, que nos potencia para ser más 
buenos y leales entre nosotros y que, a veces, conven-
cionalismos sociales, que debemos desterrar definiti-
vamente, impiden el que unas personas, diariamente, 
se puedan hablar o se puedan abrazar y cuando llega 
la Fiesta, cambian, se abrazan, comparten alegría y lo 
comparten todo”.



la festa: actualitat festera

140

Antonio Garcia Miralles és moro Blavet en Castalla, va es-
criure aquest text fa 32 anys i personalment crec que man-
té tota la vigència, probablement sols una persona que 
siga d’un poble fester, coneixedor de la nostra festa pot 
expressar-se d’aquesta manera tant profunda i reflexiva.

I és que la Festa és tan bonica, tan atractiva, té tants ma-
tisos, que és capaç d’atraure a qualsevol persona. Miren 
vostès, recorrent la geografia festera he anat descobrint 
moments i actes de festa que es queden en la ment, en 
la retina, per la seua personalitat, per la seua música, pel 
seu cromatisme, pel seu simbolisme…bons exemples són: 
El Ruedo de Banderas de Caudete, el Ball dels Espies a 
Biar, la Baixà del Crist a Ontinyent, les arrancades de les 
Dianes de Cocentaina i Alcoi, la Conversión del Moro de 
Villena, el Roglet de Beneixama, la Disparà en record del 
difunts al cementeri de Banyeres. Però sobretot, l’entrada 
de Sant Blai a la plaça Major de Bocairent. 

I és que, quan vas notant eixe nerviosisme que es viu entre 
la gent que l’espera, amb l’emoció a flor de pell, les llums 
apagades, els ciris encesos, les campanes voltejant, els focs 
d’artifici, la Relíquia, el Guió i el “Vítol i Vítol al patró Sant 
Blai, Vítol! s’estén per tots el racons, ix de totes les goles, 
els aplaudiments, a molts els cauen les llàgrimes, …I Sant 
Blai arribant, i el campanar com a testimoni d’excepció, any 
darrere any mirant als seus benvolguts bocairentins. 

Miguel Cantó li va dedicar una dècima fa uns anys, que 
és verdaderament preciosa, em permetran que els la 
diga, ell diu:

“Molló tallat cara al vent,
Testic d’història i de Festa,
És símbol que representa
Tot l’estil d’ Bocairent.
I aquell que s’encontra absent
A l’aguaitar la veleta,
Un nuc la gola li apreta
I els ulls li riuen i el cor li plora
Si  veu que el notre patró Sant Blai, 
Entra en la placeta”.

I Bocairent a l’ombra de la Serra de Mariola tant exòtica 
i tant pròxima, quina visió tan meravellosa des del Sant 
Crist, com d’important és la Mariola per a les comarques 
que estan al seu voltant, l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Al-
baida, deia Antonio José Cavanilles fa més de 250 anys:

 “Mariola es uno de los principales montes del Reino 
de Valencia, si solo atendemos a su altura y vegetales; 
pero el primero y sin igual si se consideran las riquezas 
que proporciona a los pueblos arrojando hacia todas 
partes ríos o copiosas fuentes como por especial privi-
legio de la naturaleza”

La Serra de Mariola, sobradament coneguda per la gran 
varietat i riquesa en herbes aromàtiques i també medici-
nals, té un paisatge dels més bonics de tota la Comunitat 
Valenciana, en 1.916 deia l’escriptor i musicòleg Eduardo 
Lopez Chavarri:

“Los jóvenes cogen aquí flores de amor,
A los enfermos les devuelve la vida y
A los sabios que van a estudiarla, 
De sabios se convierten en poetas”.

Entre les seues herbes aromàtiques podem trobar: el ro-
mer, el timó, la sàlvia, la camamil·la, el timó real o farigo-
la, la sajolida, la pebrella, menta piperita, rabet de gat, el 
fenoll, la maria lluïsa, l’espígol, el timó mascle,… I vostès 
diran ¿a què ve tot aquest romanç del nom de les herbes, 
si per a nosaltres és tan conegut? Com podem pensar, ve 
a compte de l’Herbero, eixa beguda espirituosa que inde-
fectiblement va unida a Bocairent i molt especialment a 
la seua festa. ¿Si no haguera sigut per l’herberet i la man-
teta, quantes persones hagueren aguantat un dia d’Entrà 
d’eixos de gelor que de tant en tant ens arriben?. ¡I en les 
filaes! ni pensar-ho. ¡I els que vénen de fora a visitar el 
poble, per a que dir…! 

En 1993 quan ens vam reunir els alferes per a preparar 
la fórmula que fera possible traure al carrer el CD de la 
col·lecció “Ja Baixen” ”Bocairent en Festes” volum 12, en 
la qual em vaig vore prou implicat,-pel contacte perso-
nal amb Juan Tomás Silvestre, propietari del segell “Alberri 
Soart”, que per cert inclou eixe pas-doble tan emblemà-
tic de Juan Calatayud “Febrer”, - li vaig proposar a Miguel 
Cantó, excel·lent persona, gran fester, autodidacta, fidel al 
seu poble i a les seues tradicions, que estava eixe dia en 
la reunió:

–¡Miquel m’agradaria que em feres una poesia!
–¿Una poesia?
 –¿I de què vols que parle? - em va dir.
–¡De l’Herbero i de Bocairent! Li vaig contestar. I li 
vaig raonar:

Quan en Febrer del proper any siga capità de la Filà, en la 
desfilà de l’Entrada, m‘agradaria que les xiques que vin-
dran  al meu voltant, regalaren botelletes del nostre licor 
més emblemàtic, per a record, però també per potenciar 
eixa cosa tan essencial i típica de Bocairent.

Com jo solc dir, si tinguera alguna possibilitat d’influir en 
els bocairentins, els diria que qualsevol botella emplena-
da per les persones del poble, hauria de portar eixes “dè-
cimes” de Miguel pegadetes en una cara. Ell entre bromes 
i veres, parla de les excel·lències del licor fet ací, d’algun 
aspecte de la festa, de com els nostres visitants aprecien 
les virtuts d’eixa maceració de les herbes de la Mariola, 
parla amb respecte i elegància, lloant a Bocairent, ell diu:

És “quasi” medicinal
I el seu sabor aromàtic,
És licor emblemàtic
De beguda nacional
Des de Cap d’Any a Nadal
El metge el recomana
Perquè és lo que més agermana
I fa créixer el sagí
Quant el prens de bon matí
Al començar la Diana.
Segons diu la urbanitat
Quant u vol quedar bé
Sol oferir café
A qualsevol amistat
Però està ben demostrat
Que sense pecar de florero
ni llevar-se el sombrero
ací en Bocairent tot lo món
queda content
si l’oferixes Herbero.
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Festers veterans que en algun cas, com és el del Sr. Enri-
que Sisternes Tormo, de la filà Marrocs, arriba enguany a 
complir 75 anys en actiu, per a ell i pels que enguany tam-
bé arribeu als 50 anys com a festers actius que són els Srs. 
Agustín Molina Molina i José Sanchis Gisbert de la Filà Es-
panyoletos, els estimats amics Srs. Arnelio Cuerda Garcia 
i Juan Antonio Piedra Alcaraz  de la Filà Contrabandistes, 
Srs.,Vicente Silvestre Sanchis, Miguel Vañó Sanchis Ramón 
Molina Alcaraz, Enrique Vañó Vicedo i Vicente Jordá Sanz 
de la Filà Terç de Suavos, Sr. Vicente Úbeda Vicedo de la 
Filà Moros Vells, Srs. Rafael Sánchez Díaz i José Antonio 
Belda Crespo de la Filà Marrocs, Srs. Antonio Cantó Luna i  
José Ricardo Agulló Saplana de la Filà Moros Marins i Sr. 
Juan Sirera Ureña de la Filà Mosqueters, rebeu hui el reco-
neixement de tots els presents i del món fester bocairentí,  
heu sigut i sou espill  on mirar-nos la resta de festeres i 
festers, sobretot, les noves generacions. Teniu en el vostre 
“haver” saber viure i conviure , treballar i aportar a la festa, 
al llarg dels anys, la vostra marca, caràcter i sacrifici, eixa 
festa hui vos ho reconeix i aplaudeix, gràcies a tots.

A les capitanes i capitans de la festa d’enguany, donar-vos 
també les gràcies anticipades, per representar-nos en les 
festes de Moros i Cristians de Bocairent. El fet de ser càr-
rec i assumir-lo en la Filà, vos honora i demostra la vostra 
implicació absoluta en la festa del poble.

Capitana d’Espanyoletos: Eva Mª. Gómez Molina
Capitana de Granaders: Pepa Doménech Belda
Capità de Contrabandistes: Ricardo Sanchis García
Capitana del Terç de Suavos: Amparo Vicedo Doménech
Capità d’Estudiants: Vicente Beneyto Juan
Capità Moros Vells: Santiago Beneyto Silvestre
Capitana Marrocs: Adelaida Ferre Tortosa
Capità Moros Marins: Joan Vicent Tortosa García
Capità Mosqueters: Pedro Ferre Berbegal 

Capitans i Capitanes d’aquest 2.018, fa ja alguns anys un 
fester que havia sigut capità en la festa del seu poble em 
va dir: 

“Pep després de casar-me i tindre família el més gran 
que m’ha passat en la meua vida ha sigut ser Capità 
de la meua Filà, en la “Festa” del meu poble; no podia 
imaginar en la vida que seria tant intens i bonic, que 
em donaria la possibilitat de conèixer, de més a prop, 
festers i festeres d’altres filaes i compartir amb ells 
moments tan bons”. 

En eixa intensitat que aquell fester posava al fer-me eixa 
reflexió, vos desitge a totes i a tots que visqueu les prope-
res festes i que, creeu entre vosaltres una gran amistat per 
a que un any com aquest, perdure en la vostra memòria 
per a sempre.

A totes i a tots la més sincera enhorabona.

I no vull acabar sense expressar l’agraïment col·lectiu i 
personal a totes i tots els festers que formeu part de la 
Junta de Festes de Sant Blai, la vostra dedicació i el vostre 
esforç és imprescindible, si no fóra per gent com vosal-
tres, ni l’acte de hui, ni les mateixes festes serien possibles, 
gràcies.

I a tots vostès que disfruten molt en els dies grans de la 
Festa, i ara repetisquen amb mi: 

¡Vítol al Patró Sant Blai!!!!
¡Visca Bocairent!!!

Moltes gràcies.
José Bas Terol

Mantenidor festes 2018
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Durant els mesos de juliol i agost es van 
celebrar els diferents actes que con-
formen la celebració del panellet de 

l’Associació de Festes de Moros i Cristians. El 
primer d’ells va ser el diumenge 17 de juny 
amb la celebració del XVIII Trofeu Esportiu 
Festa del Panellet al camp de futbol. 8 van 
ser les filaes participants: Suavos, Moros Vells, 
Moros Marins-Granaders, Marrocs, Mosque-
ters i Espanyoletos-Contrabandistes. Després 
de disputada la primera fase, les semifinals 
van deparar els duels entre Marrocs i Suavos, 
i per altra banda l’enfrontament entre Mos-
queters i Moros Vells. La gran final la van diri-
mir entre Suavos i Mosqueters, que finalment 
van ser els guanyadors (3-0). Els Marrocs van 
completar el pòdium. 

El divendres 6 de juliol es va inaugurar l’exposició del 36é 
Concurs de Dibuix i Pintura Escolar, on una vegada més 
la desbordant imaginació dels més menuts ens va sor-
prendre mostrant-nos quina és la seua particular manera 
de veure les festes de moros i cristians. De nou els més 
menuts van ser els protagonistes del següent dels actes 
programats, la Gimcana Infantil Festera que es va celebrar 
la vesprada del 20 de juliol al barri medieval i que fins i 
tot va tindre una connexió en directe en la programació 
de la televisió valenciana ÀPunt. Eixe mateix dia, a les 20 
hores, es va inaugurar l’exposició de fotos presentades al 
6é Concurs de Fotografia de Moros i Cristians.

La música festera va ser l’absoluta protagonista el diven-
dres 27 amb la celebració a la plaça de bous del LXXIX 
Concert Fester “Retrobem la nostra música”, que va estar 
a càrrec del grup de xirimiters i tabaleters L’Aljub sota la 
direcció de Vicente G. Casanova Martínez. L’acte va estar 
presentat per Xavi Pascual Soler. En total es van inter-
pretar 10 peces: 3 marxes cristianes, 3 marxes mores, 2 
ballets, un pasdoble i un pas masero. A més de gaudir de 
la música festera a la fresca, mentre escoltaven les inter-
pretacions de l’Aljub els presents van poder seguir in situ 
les evolucions de l’eclipsi total de lluna que va ocórrer 
eixa nit.

L’acte més multitudinari dels que composen la festa del 
panellet va fer-se al dia següent, dissabte 28, amb la des-
filada de totes les filaes. Com que els nostres masets es-
tan condicionats per a l’hivern, algunes filaes van aprofitar 

per a traure les taules al carrer i sopar amb una millor 
temperatura. Així ho van fer els Moros Vells, els Marrocs i 
els Moros Marins. La resta va aguantar estoicament dins 
dels masets. Aplegada l’hora de la desfilada, van ser els 
Marrocs, filà portadora de la Relíquia en les festes de 
2019, l’encarregada d’obrir foc. A poc a poc les altres fila-
es van anar desfilant pels carrers del Ravalet, omplint de 
festa la calorosa nit. Amb l’arribada dels Moros Vells a la 
plaça de l’Ajuntament va concloure l’acte, però no la nit de 
festa, que va continuar amb una discomòbil.

El divendres 3 d’agost es va celebrar la missa del panellet. 
Reunides les autoritats i càrrecs festers a les portes del 
Museu Fester, tots junts es van traslladar a la parròquia, on 
va fer-se la missa i el posterior repartiment de panellets, 
després d’haver cantat l’Himne a Sant Blai. Posteriorment, 
acompanyats del grup de xirimiters i tabaleters L’Aljub es 
van traslladar a les portes de l’Associació de Festes, on es 
va fer un vi d’honor. Al dia següent es tancava la progra-
mació del panellet amb la celebració del XXII Sopar de 
les Paelles. Per això, des de meitat de la vesprada la plaça 
de l’Ajuntament bullia d’activitat amb els membres de la 
junta de festes i de les juntes de les filaes condicionant la 
plaça per al multitudinari sopar. Enguany va haver-hi una 
novetat: la celebració d’un Correbar acompanyats per la 
música de l’Associació Unió Musical de Bocairent, que a 
més va estar amenitzant el sopar a la plaça.

Així doncs, un any més es cobria altra de les etapes que 
a poc a poc ens apropen a les esperades festes de 2019. 

Festa Del Panellet 
De l’associaciÓ 2018

Jairo Vañó Reig
Cronista de l’Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai
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Fotos: Esteve Castelló i Manolo Esplugues
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actualitat Festera
EL PROGRAMA DE FESTES REP EL 1r PREMI PER LA 
PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ

PÓLVORA, PÓLVORA i… PÓLVORA!

El programa-revista de Festes de Mo-
ros i Cristians de Bocairent ha rebut el 
primer premi en les ajudes que atorga 
la Conselleria d’Educació per a la pro-
moció de l’ús del valencià en l’àmbit 
festiu. Aquests premis estan dividits 
en quatre categories: Fogueres, Falles, 
Magdalena i Moros i Cristians. Poden 
presentar-se les associacions respon-
sables de l’edició de llibres de festes 
de tots els pobles de la Comunitat Va-
lenciana.

El premi, dotat amb 4.000€, corres-
pon a l’edició del programa-revista 
de 2017, encara que la resolució es 
va publicar al DOGV el 6 de febrer de 
2018, en plenes festes a Bocairent. El 
segon premi ha estat per a Cocentaina, 
el tercer per a la Pobla Llarga, el quart per a Crevillent i el 
cinqué per a Beneixama.

Volem aprofitar aquest guardó per a posar en valor les 
persones que han coordinat i formen part de la Comissió 
del Programa, als qui la formen ara i als qui l’han format 

al llarg dels anys, per la seua entrega, 
dedicació, implicació, treball, constància 
i superació any rere any. També agraïm 
la col·laboració de moltes persones que 
aporten el seu gra d’arena amb els seus 
articles i que fan engrandir el contingut 
del programa. Com no, volem fer espe-
cial menció a les empreses anunciants 
per la seua inestimable aportació (pu-
blicitat). El treball, encara que siga re-
munerat, per part de les persones que 
formen l’empresa ALESC ajuda a que el 
programa tinga la qualitat que té i que 
posen tot el seu cor com a professionals 
i festers que són treballant a hores in-
tempestives, cuidant detalls que fan del 
programa de festes, una part d’ells.

Finalment, hem de dir que el Programa 
de Festes de Moros i Cristians és un referent per als po-
bles que en celebren i així ens ho transmeten.

Per tot açò, gràcies i enhorabona a totes i tots!!!

La Junta Directiva

Des de fa aproximadament dos anys es comentava en les 
juntes de govern i assemblees de la UNDEF les noves nor-
matives que estaven estudiant-se per fer un canvi en tot 
allò que comporta la pólvora, armes, permisos i cantim-
plores per a disparar en les nostres festes, és a dir, adqui-
sició, repartiment, disparada, devolució de la pólvora, etc.

Després de presentar vàries esmenes al projecte per part 
d’alguns pobles que formem la UNDEF per tal de suavit-
zar una sèrie d’imposicions que ens venien damunt amb 
nombrosos canvis que ens afectaven als festers en la dis-
parà, van tindre efecte perquè algunes d’elles sí que es 
van acceptar. Finalment el dissabte 4 de març de 2017 es 
publicava al Butlletí Oficial de l’Estat amb el número 54 
la Instrucció Tècnica Complementària nº 26 (ITC 26) “Ma-
nifestacions Festives amb Armes d’Avantcàrrega”.

L’entrada d’aquesta Llei comportava un temps d’adaptació 
als pobles que disparem en Festes de Moros i Cristians. A 

partir de la seua publicació podien acollir-se els pobles 
que volgueren a la Llei, però és a partir de l’1 de gener de 
2019 quan serà obligatòria i tots, absolutament tots els 
pobles que disparen i gasten pólvora hauran de complir 
la normativa que marca l’ITC 26.
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CURS DE FORMACIÓ ITC 26

Com tota societat, la festa va evolucionant de manera que 
van produint-se canvis substancials. Una vegada afecten a 
les vdates, altres a les mesures en els masets, a itineraris 
de carrers, a horaris d’actes, a llocs d’ubicació, a indumen-
tària dels festers... Són canvis que una vegada agraden 
més altres menys; canvis que a les festeres i festers ens 
afecta d’una manera o altra, i s’assimila més o menys bé.

El principal canvi d’aquest any afecta a la modificació en 
la normativa de la sol·licitud de disparar en festes; en 
l’arreplegada de la pólvora, en les mesures de seguretat 
durant els actes d’arcabusseria i en la participació dels 
festers en els actes tan singulars de cada poble.

A partir de l’1 de gener de 2019 entra en vigor l’ITC 26, 
normativa per la qual es regula tot allò que comporta la 
Disparada. Algunes poblacions festeres ja s’han acollit a 
la normativa voluntàriament, per estar en temps de trans-
ició. Però a partir del 2019 tota població que vulga dispa-
rar, ho farà dins de la nova Reglamentació.

Entre la documentació a presentar i els requisits per a 
poder disparar, és obligat tindre un Certificat expedit per 
l’ajuntament com que has fet un Curs de Formació de l’ITC 
26 o haver disparat 2 anys o més. 

El passat 17 de novembre es va realitzar el Curs de Forma-
ció a la seu de l’Associació de Festes, al qual van assistir 
65 persones entre festers i festeres de la veïna població 
de Banyeres de Mariola i del nostre poble. El curs va ser 
impartit pels ponents Abraham Serrano Martínez, de Cau-

dete; Rafael Sanjerónimo Benavent, advocat i tresorer de 
la UNDEF; Maria Dolores Luna Albero, infermera, i Vicent 
Silvestre Silvestre, president. Tots ells van explicar la nova 
normativa de l’ITC 26.

El curs, organitzat per l’ajuntament de Bocairent, amb la 
col·laboració de l’Associació Festes de Moros i Cristians,  va 
ser inaugurat i clausurat per l’alcalde Josep Vicent Ferre 
Domínguez, amb l’assistència de la regidora de Festes Mª 
Luz Pascual Soler. També ens van acompanyar Juan Manuel 
Martínez, Vicepresident de la UNDEF i Rafael Pérez, vocal 
d’assumptes relacionats amb la pólvora en la UNDEF.

Va ser una jornada molt interessant per als festers i feste-
res que van participar i que segur que serà fructífera per a 
les festes i el desenvolupament en la disparada.

La Junta Directiva

La Junta Directiva de l’Associació de Festes de Moros i 
Cristians de Bocairent, ha estat des del primer dia en con-
tacte amb la UNDEF per estar al dia de tot el que compor-
ta la nova normativa. Per això, el passat 22 de setembre 
va convocar una Assemblea Informativa de l’ITC 26 per a 
totes i tots els festers del nostre poble, i vam fer extensiva 
la convocatòria als pobles de Banyeres de Mariola i els 
pobles que formem l’Àrea 1 de la UNDEF.  

Amb l’assistència d’un centener de persones, la reunió es 
va celebrar al maset de la filà Terç de Suavos, als quals des 
d’ací volem agrair la seua hospitalitat, ja que el saló d’actes 
de l’Associació era insuficient. Per part de la UNDEF van 
assistir la seua presidenta Pepa Prats, acompanyada del vi-
cepresident Rafael Payá i del tresorer Rafael Sangerónimo; 
aquest últim ens va fer una dissertació molt exhaustiva de 
la Norma ITC 26. La taula va ser presidida pel nostre alcal-
de Josep Vicent Ferre i la regidora de festes Mª Luz Pascual; 
en representació de la filà de Suavos va participar el vocal 
de l’Associació de Festes Blai Silvestre i el conductor de 
l’acte va ser el president de l’Associació, Vicent Silvestre.

Com hem dit abans van acudir de la població veïna de 
Banyeres de Mariola, Aielo de Malferit, Agullent, Llutxent, 
Lleida, l’Olleria, Fontanars dels Alforins i una nodrida as-

sistència de festeres i festers del nostre poble. Tots ells 
van fer les preguntes sobre el que més els afectava i per 
posar-se al dia d’una norma que fins ara era desconeguda 
i que per a poder disparar cal necessariament conèixer.

Algunes de les principals novetats són: la recollida de fins 
a 2 quilos de pólvora; la necessitat d’assistir a un curs 
de 5 hores de formació; el nomenament dels que partici-
pen com participants actius (tiradors, porteadors-tiradors, 
porteadors) i passius; la normativa molt especial amb el 
sobrant de pólvora, etc.

El comentari fet per la majoria era que “el que volen fer, es 
carregar-se la disparà” o “els que han fet la Llei, no tenen 
ni idea del que són les festes de moros i cristians”... 

Des de l’Associació de Festes, el que pretenem es infor-
mar a totes i tots perquè els actes de les Disparades se 
celebren de la millor manera possible i sempre dins de la 
legalitat; per tant demanem a les festeres i festers, tant 
passius com actius, i als espectadors la seua comprensió i 
voluntat d’ajudar a que la normativa ITC 26 siga més fàcil 
de dur a terme entre tots.

La Junta Directiva



6É concurs De FotograFia Festera

1r premi. Autor: Blai Vanyó Vicedo. Lema: Sons i Colors 2018. Títol: l’Ambaixada



3r premi. Autor: Jose Antonio Bernat Bacete. Lema: Instants. Títol: De xarrera en el Sant Crist

2n premi. Autor: Juan Sanz Ferre. Lema: Diafebus. Títol: Cordà i font
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36é concurs  
de dibuix i 

pintura 
escolar

1r PREMI INFANTIL 3 ANYS - RUT SANZ TORRÓ

1r PREMI INFANTIL 4 ANYS - SILVIA SEMPERE TORMO

2n PREMI INFANTIL 4 ANYS - TERESA CANTÓ SOLBES

2n PREMI INFANTIL 3 ANYS - LAURA VIDAL GARCÍA
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1r PREMI INFANTIL 5 ANYS - ELSA GONZÁLEZ GARRIGÓS

1r PREMI 1r PRIMÀRIA - DÍDAC VAÑÓ CHÁFER

1r PREMI 2n PRIMÀRIA- CLAUDIA BLASCO TUDELA

2n PREMI INFANTIL 5 ANYS - VERÓNICA CUERDA PUERTO

2n PREMI 1r PRIMÀRIA - MIREIA VICEDO TORMO

2n PREMI 2n PRIMÀRIA - SIRA GALVAÑ CALATAYUD
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2n PREMI 3r PRIMÀRIA - JULIA ASENSIO PENADÉS

2n PREMI 4t PRIMÀRIA - PAULA BENEITO CASTELLÓ

1r PREMI 3r PRIMÀRIA - ANA VAÑÓ CANTÓ

1r PREMI 4t PRIMÀRIA - FIDEL FRANCÉS PASTOR
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1r PREMI 5é PRIMÀRIA - AROA VAÑÓ FRANCÉS

2n PREMI 5é PRIMÀRIA - SARA CASTELLANOS

2n PREMI 6é PRIMÀRIA - REBECA REIG PUERTO

1r PREMI 6é PRIMÀRIA - SANDRA TORMO BERNABEU

PREMI 
ESPECIAL
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10 de novembre de 2017

assemBlea general orDinÀria

Bocairent, divendres 10 de novembre de 2017, a les 20.30 
h i en segona convocatòria, comença l’Assemblea General 
Ordinària de l’Associació a la seu social, amb l’assistència 
de VICENTE SILVESTRE SILVESTRE, Mª LUZ PASCUAL SO-
LER, BENJAMÍN FAYOS OLIVARES, RAFAEL ESPINÓS VAÑÓ 
i GEMMA MOLINA PUERTO, a més d’un representant acre-
ditat de cada filà associada.

Abans de donar inici a la sessió, el president de l’Associa-
ció expressa a les diferents filaes que per donar compli-
ment al que estableix l’article 28 dels nostres estatuts, 
es fa necessari incloure a l’ordre del dia de la reunió, al 
punt cinquè, l’aprovació, si escau, de les Ordenances per 
a les festes de 2018. Després de sotmetre-ho a la votació 
dels acreditats de totes les filaes, s’aprova per unanimitat 
dels 9 associats acreditats afegir a l’ordre del dia com a 
punt cinquè, l’aprovació, si escau, de les Ordenances per 
al 2018. 

Queda la sessió per tant constituïda amb el següent ordre 
del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Festa Avant.
3.- Revisió de quotes.
4.-Lectura i aprovació, si escau, dels pressupostos de 

l’exercici 2018.
5.- Aprovació, si escau, de les Ordenances de 2018.
6.- Informe del president.
7.- Propostes de les Filaes.
8.- Torn obert de paraula.

Atenent al que disposen els nostres estatuts som una 
federació formada per nou associats, per tant, abans de 
començar l’assemblea, s’acrediten els següents represen-
tants:

FILÀ D’ESPANYOLETOS ANDRÉS ASENSIO FERRE
FILÀ DE GRANADERS PAQUI MOLINA GISBERT
FILÀ DE CONTRABANDISTES XELO BENEYTO COLOMER
FILÀ TERÇ DE SUAVOS LAURA SANTOS SILVESTRE
FILÀ DE ESTUDIANTS VICENTE BENEYTO JUAN
FILÀ DE MOROS VELLS AGUSTÍN BELDA SEMPERE
FILÀ DE MARROCS BENJAMÍN ÁLVAREZ ANTOLÍ
FILÀ DE MOROS MARINS ADRIANA LLOBREGAT MOLINA
FILÀ DE MOSQUETERS PEPE PEIDRO COLOMER

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Després de llegir l’acta de la passada assemblea, aquesta 
és aprovada per unanimitat per les 9 persones acredita-
des. 

2. Festa Avant.

Tal com marca la tradició de les Festes de Sant Blai, en 
aquesta assemblea es pronuncien a favor del “Festa 
avant”, en primer  lloc la regidora de l’àrea lúdicoespor-
tiva, Mª Luz Pascual Soler, seguidament el Sr. Rector de la 
Parròquia, D. Benjamín Fayos Olivares, els representants 
de les nou filaes i, finalment, el president en nom de la 
Junta de Festes.

El Sr. President dóna les gràcies a tots i pronuncia el pri-
mer “VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI”  per a les festes de l’any 
2018.

3. Revisió de quotes.

El president manifesta que, com que hi ha un romanent  
pressupostari positiu als comptes de l’associació, no hi ha 
necessitat d’augmentar la quota festera, per la qual cosa 
i per unanimitat dels presents s’acorda deixar les quotes 
com estan.

4. Lectura i aprovació, si escau, dels 
pressupostos del l’exercici 2018.

El tresorer, Rafael Espinós Vañó, exposa l’execució del 
pressupost en detall (adjunts a la present acta), comen-
tant cadascuna de les partides que el conformen.

Atenent a com s’han calculat i plantejat els pressupostos, 
els ingressos ascendeixen a 96.911,95€ i les despeses a 
96.911,95€. El tresorer recorda que en aquesta ocasió i 
tenint en compte les modificacions introduïdes per la llei 
de l’IS, estem parlant de l’any natural, per la qual cosa als 
pressupostos únicament apareix el 2018.

El president clarifica alguns dels punts més significatius 
a la despesa:
- A l’homenatge a Capitans i Festers s’ha contemplat 

més despesa perquè es calcula que enguany hi haurà 
més gent, el que suposa més desembossament de di-
ners però també de més ingressos.

- Al Museu Fester es va acordar també llevar el corc i les 
humitats que estan fent malbé les instal·lacions, per 
això s’ha dotat eixa partida amb 4.500 €.

- S’ha dotat també a una partida 2.500 € per a unes tan-
ques ornamentals del que s’ha passat pressupost a la 
Junta Directiva. Aquestes tanques decorades es veuen 
com una opció de decorar el carrer a més d’aportar 
seguretat i ordre als carrers. Amb aquest sistema punts 
conflictius com l’arc podrien desaparèixer i s’evitaria 
que la gent passara pel mig del carrer. 
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En aquest punt, Blas Silvestre, vocal del Terç de Suavos, 
pregunta si l’Ajuntament en cas que s’instal·laren, ajudaria 
amb el pressupost de les tanques ornamentals, a la qual 
cosa el president respon que en aquest exercici s’ha aug-
mentat, per part de l’Ajuntament, la subvenció a 20.000€. 
Mª Luz Pascual Soler exposa que l’Ajuntament augmen-
ta 1.000€ en aquest exercici la subvenció, però que és la 
Junta de Festes la que gestiona eixos diners, sense que 
ells tinguen cap intenció en dir exactament en què s’han 
d’invertir.
- Laura Santos, presidenta del Terç de Suavos pregunta 

perquè s’ha augmentat un 15% a la factura de l’SGAE, 
al que se li respon que per l’IVA, que ja està contem-
plat a cadascuna de les partides com es va sol·licitar.

Una vegada es du a terme la votació, els comptes s’apro-
ven per unanimitat dels assistents.

5. Aprovació, si escau, de les Ordenances  
per al 2018.

Per part del president es procedeix a recordar els canvis 
que la junta directiva ha proposat a les Ordenances de 
2018 i que ja hauran traslladat els representants de les 
diferents filaes.
- Hi ha hagut algunes modificacions d’itinerari al seu 

pas pel Barri Vell dels actes de La Publicació, L’Acapte i 
la nit de Caixes.

- Pel que fa a la disparada al Sant Crist, el president 
exposa que no es podrà disparar perquè no es dispo-
sa de permís. Pepe Peidro Colomer exposa que és una 
llàstima que es perda aquesta tradició, però se li res-
pon que és un perill disparar sense permís, a més  que 
s’hauria de fer arribar al Sant Crist serveis mèdics i 
fer documents de cessió d’armes. Es complica massa la 
disparada per uns pocs trons. Es proposa tirar un coet.

- S’exposa també el fet de modificar el nombre de fi-
laes que ixen a desfilar en cap de setmana a gener. 
Es proposa canviar la prohibició  que no poden eixir 
més de tres filaes en una nit per l’expressió “S’acon-
sella no eixir a disparar més de tres filaes”. En aquest 
punt Blas Silvestre, vocal del Terç de Suavos, manifesta 
que altres vegades les filaes han intentat eixir quan ja 
hi eren tres i no se’ls ha deixat perquè pareixeria una 
altra nit de Caixes. Opina que és una bovada afegir 
aquesta oració i que seria millor directament deixar la 
prohibició o deixar el paràgraf, opinió que comparteix 
Àngel Bernat, vocal dels Moros Marins.

Finalment s’acorda llevar la prohibició.
- Laura Santos, presidenta del Terç de Suavos, manifesta 

que entén perquè es vol reduir el trànsit pel barri vell 
i entén que es vulguen agilitzar els actes, però no li 
sembla bé la modificació perquè pareix que se li està 
donant l’esquena al barri.

El president dels Marrocs, Benjamín Álvarez, recolza l’opi-
nió de Laura Santos i afegeix que per part de la Filà de 
Marrocs es remetrà una carta formal a la Junta de Festes 
manifestant queixa per les modificacions de l’itinerari de 
la publicació, l’acapte i les caixes fetes a les Ordenances.

Ángela Molina entén les opinions dels intervinents, ma-
nifesta que en cap moment la intenció ha estat deixar de 
banda el barri, però de vegades aquests trams que s’han 
modificat es fan de pressa i malament, l’únic que s’ha in-
tentat ha sigut agilitzar l’acte.

Víctor Cabanes exposa que hauria d’haver-se informat 
més detalladament d’aquest canvi a la gent abans de vin-
dre a aprovar les ordenances, la gent estava poc infor-
mada al que el president respon que, abans d’aprovar-les, 
les Ordenances es van remetre a les Juntes directives de 
Totes les Filaes per via dels diferents vocals. No obstant 
això,  Víctor Cabanes i Benjamín Álvarez manifesten que 
no es troben preparats per emetre una decisió definitiva, 
sent que a la seua filà hi ha molt de descontent amb la 
mesura.

Davant la controvèrsia sorgida envers d’aquest tema 
s’acorda votar cadascuna de les modificacions d’itinerari 
en cadascun dels actes abans de passar a aprovar les or-
denances en general.

• Pel que fa a la modificació de l’itinerari per a l’acte de la 
Publicació: 6 vots a favor i dues abstencions de la Filà 
del Terç de Suavos i dels Marrocs. (Moros ja no es troben 
presents a la votació).

• Pel que fa a la modificació de l’itinerari per a l’acte de 
l’Acapte: 6 vots a favor i dues abstencions de la Filà del 
Terç de Suavos i dels Marrocs. (Moros ja no es troben 
presents a la votació).

• Pel que fa a la modificació de l’itinerari per a l’acte de 
les Caixes: 5 vots a favor, dues abstencions de la Filà del 
Terç de Suavos i dels Marrocs i un vot en contra de la 
Filà de Granaders (Moros ja no es troben presents a la 
votació). 

Per majoria dels presents en els tres casos, s’acorda apro-
var la modificació en l’itinerari als tres actes, no obstant, 
Blai Silvestre, vol remarcar expressament que aquest can-
vi en principi únicament romandrà vigent per a les festes 
de 2018 i que en cap cas és definitiu, podent tornar-se a 
canviar per a les properes festes si la mesura finalment 
no convenç.

Després d’aquestes intervencions i aportacions, es proce-
deix a votar les Ordenances per al 2108, sent aquestes 
aprovades per 8 vots a favor (Moros Vells ja no es troben 
presents a la votació).

6. Informe del president.

El president, Vicente Silvestre Silvestre, exposa als pre-
sents els següents aspectes:

- En primer lloc, el president manifesta que per a l’ITC 
26 es van presentar al·legacions per part de l’UNDEF, 
per la qual cosa sembla que sí que està movent-se per 
al tema de la pólvora

- Informa igualment que el Museu Fester ja està sent 
restaurat tal com s’ha avançat a l’explicació dels pres-
supostos.
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- Exposa que la rampa que van sol·licitar els Granaders 
per a la seua Capitana serà complicada de col·locar 
per impossibilitat de complir amb la normativa, ja que 
es requereix d’una pendent que no es pot assolir amb 
l’espai que hi ha.

- El Sainet guanyador aquest any es titula “Unes festes 
ben grosses” de Xavier Pascual i Vicent Ferrer i el man-
tenidor per a l’acte d’Homenatge a Capitans i Festers 
amb 50 i 75 anys en actiu serà Pepe Bas Terol.

- Ja s’han presentat esmenes als estatuts per part dels 
Granaders i els Suavos, per la qual cosa hi haurà una 
reunió de la comissió dels estatuts per acabar amb 
aquest tema.

- Es va procedir a reunir-se amb la cap de zona de l’SGAE 
i van aconseguir ajustar els preus pagant per actes. En 
aquest punt Víctor Cabanes exposa que s’alegra que 
s’haja mogut el tema de l’SGAE després de les inter-
vencions efectuades en anteriors reunions.

7. Propostes de les Filaes.

Per part de Laura Santos, presidenta del Terç de Suavos, 
s’exposa que el tema de la publicació infantil s’ha d’inten-
tar plantejar d’una altra manera. Considera que a la Fireta 
d’octubre no és dia ni moment. Es veu que els xiquets no 
gaudeixen com deurien i no llueix gens.

Proposa que es pogueren afegir els xiquets a la Publicació 
dels adults a partir de la Residència, intentant organit-
zar-ho d’una altra manera, però se li contesta que els nens 
no saben desfilar gaire bé i que això podria entorpir l’acte. 
S’estudiarà.

8. Torn obert de paraula.

Adriana Llobregat, presidenta dels Moros Marins pregunta 
si una persona que estiga empadronada a Castelló es pot 
traure el permís d’armes ací. Se li recorda que no, que ha 
d’expedir-se a la mateixa província on residisca habitual-
ment.

Àngela Molina recorda a les diferents filaes que ningú ha 
procedit a demanar coets per a la cordà i que el termini va 
finalitzar el dia 9 de novembre.

Finalment el president informa que el dia 16 de desembre 
es farà un curs CRE a l’associació per si algú estiguera 
interessat.

Finalitzades les intervencions, s’alça la reunió a les 21.30h, 
fet que certifique com a secretària.

Bocairent, divendres 29 de juny de 2018, a les 20 h i en 
segona convocatòria, comença l’Assemblea General Or-
dinària de l’Associació a la seu social, amb l’assistència 
de VICENTE SILVESTRE SILVESTRE, JOSEP VICENT FERRE 
DOMÍNGUEZ, BENJAMÍN FAYOS OLIVARES, Mª LUZ PAS-
CUAL SOLER, RAFAEL ESPINÓS VAÑÓ i GEMMA MOLINA 
PUERTO, a més d’un representant acreditat de cada filà 
associada, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici  

2017-2018.
3. Propostes de les filaes.
4. Informe del president.
5. Torn obert de paraula.

Atenent al que disposen els nostres Estatuts som una 
federació formada per nou associats, per tant, abans de 
començar l’assemblea, s’acrediten els següents represen-
tants:

FILÀ D’ESPANYOLETOS LUCIA BELDA MARSET
FILÀ DE GRANADERS JOSEP CALATAYUD BENEYTO
FILÀ DE CONTRABANDISTES RICARDO REIG MOLINA
FILÀ TERÇ DE SUAVOS LAURA SANTOS SILVESTRE

FILÀ DE ESTUDIANTS JUAN MESTRE NAVARRO
FILÀ DE MOROS VELLS JUAN CALABUIG FERRE
FILÀ DE MARROCS VÍCTOR CABANES TOLOSA
FILÀ DE MOROS MARINS MARIOLA CONESA LÓPEZ
FILÀ DE MOSQUETERS PEPE PEIDRO COLOMER

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Després de llegir l’acta de la passada Assemblea, aquesta 
és aprovada per unanimitat per les 9 persones acredita-
des.

2. Aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici 
2017-2018.

El tresorer, Rafael Espinós Vañó, exposa l’execució del 
pressupost en detall (adjunts a la present acta), comen-
tant cadascuna de les partides que el conformen.

Els ingressos ascendeixen a 96.505,98 € i les despeses a 
96.818,28 €. Per la qual cosa, hi ha un dèficit a l’exercici de 
312,30€, quedant un romanent per als pròxims exercicis 
de 20.226,07€.

29 de juny de 2018

assemBlea general orDinÀria
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En aquest punt d’exposició dels pressupostos, el represen-
tant de la Filà de Marrocs, Víctor Cabanes, pregunta si el 
malbé que poden patir els músics tant en la seua perso-
na com als instruments, està cobert per l’assegurança. El 
president contesta que hi ha hagut una pujada notable en 
aquesta partida ja que s’ha canviat. Hi havia unes cober-
tures insuficients, per la qual cosa va efectuar una recerca 
envers de les cobertures més completes  quant a l’RC, per 
cobrir aquests tipus de contratemps. Víctor Cabanes pun-
tualitza que el que vol saber exactament és si es pateix 
un accident corporal o a l’instrument ja siga a un acte de 
festa al carrer o al maset si està cobert. El president res-
pon que a un acte de festa al carrer sí, perquè és un acte 
de festa pròpiament dit, però al maset s’hauria de veure.

El president de la filà de Moros Vells, Juan Calabuig ma-
nifesta el seu interès per conèixer les cobertures de les 
assegurances, al que se li respon que sense cap problema 
les pot consultar.

Laura Santos, per la seua banda, exposa que, a efectes de 
la liquidació de l’IS, els ingressos del cavall i la pólvora 
són un problema i que seria necessari fer factura, si seria 
això possible, al que se li respon que sense problema.

Una vegada es du a terme la votació, els comptes s’apro-
ven per unanimitat dels assistents.

3. Propostes de les Filaes.

Josep Calatayud exposa que es fa necessària la modifica-
ció de la desfilada infantil de la fireta d’octubre. No llueix 
el que deuria, hi ha molta gent, els xiquets no ho gaudei-
xen com cal i molts pares recolzen aquesta postura.

Se li contesta que s’intentarà millorar en col·laboració 
amb la Regidoria de Turisme i de la Junta de Festes.

Laura Santos exposa pel que fa al campionat de futbol 
que s’haurien de facilitar neveres o recipients similars per 
poder deixar l’aigua que porten les filaes per als xiquets. 
El president dels Moros per la seua banda exposa que 
ells van demanar permís d’ús de les neveres que allí hi ha 
sense problemes.

Víctor Cabanes presenta la proposta que, a l’acte de l’En-
trada, es deixe entrar les carrosses dels festers que com-
pleixen 75 anys de festers en actiu dins de la plaça, ja 
que és una efemèride excepcional per a eixos festers i en 
general són gent major a la que els ve millor concloure 
així l’acte. S’estudiarà la proposta.

El president manifesta que el Guió sembla que està per 
restaurar, s’han de començar a veure pressupostos i anar 
fent.

4. Informe del President.

El president, Vicente Silvestre Silvestre, exposa als pre-
sents els següents aspectes:

- El president dóna gràcies als presents per l’excel·lent 
comportament de tots al campionat del futbol.

- Recorda igualment que en setembre es realitzarà una 
reunió informativa sobre la pólvora

- Es manifesta que comença ja el termini per entregar el 
material per al programa i que ja s’indicaran les dates 
màximes d’entrega d’articles.

5.- Torn obert de paraula.

En aquest punt Laura Santos exposa que després de la 
Cordà, es va produir un notable desperfecte a la porta del 
maset del Terç de Suavos. La Junta directiva de la Filà es 
va dirigir a l’Ajuntament a preguntar i el conserge els va 
dir que si volien evitar desperfectes haurien d’abstindre’s 
de deixar entrar la Cordà a la placeta del maset.

Josep Vicent Ferre respon a la presidenta dels Suavos que  
normalment aquest tipus de contratemps s’arreglen amb 
bona voluntat una vegada s’informa a l’assegurança.

Qualsevol accident que puga passar dintre de la Cordà 
està cobert, però altra cosa és la responsabilitat patrimo-
nial de l’Ajuntament. Es tracta d’una entitat pública que 
ha d’obrir un expedient, el més prudent era haver-ho vist 
immediatament i fer-ho correctament.
 
En altre ordre de coses Víctor Cabanes dóna les gràcies 
a l’Ajuntament, a la Junta de Festes i a la Parròquia per 
facilitar als marrocs la celebració del seu 150 aniversari.

Per la seua banda, Juan Calabuig pregunta quin tracta-
ment va a tindre la modificació als estatuts envers les es-
quadres mixtes. El president respon que la Junta de Fes-
tes proposa llevar la prohibició de les ordenances, deixant 
que cada filà regule aquest aspecte com crega. Des de la 
Junta proposen no prohibir-ho donant llibertat d’actuació 
a les filaes. Mariola Conesa per la seua banda recorda en 
aquest aspecte hi ha una normativa estatal i d’altra auto-
nòmica en contra de la prohibició, que cal tenir en compte.

Finalitzades les intervencions, s’alça la reunió a les 21.15h, 
fet que certifique com a secretària.


