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Molt bon dia a tots.
Moltes gràcies, Vicent, per haver-me donat esta oportu-
nitat única en la vida de ser mantenidor en l’homenatge 
als capitans i als festers. Crec que no oblidaré mai la 
teua telefonada per a dir-m’ho. Després de dir-te que SÍ, 
quan et vaig penjar el telèfon vaig plorar, d’emoció.

L’homenatge als capitans i als festers és un dels actes 
més importants per als qui com a mi ens han buscat 
per parlar-los durant uns minuts de la festa de Moros 
i Cristians i de Bocairent. Tots els mantenidors i man-
tenidores dediquem el temps que ens permet la seua 
santa paciència per a parlar de la germanor festera, de la 
importància de la religiositat, de com són d’antigues les 
nostres festes, del nostre patró Sant Blai, de la història 
del nostre poble, de les nostres històries personals com 
a festers. En definitiva, de Bocairent i de les seues festes 
majors.

No seré jo qui valore què han dit els altres, tampoc seré 
qui valore el que jo els puga dir. Això ho faran vostés 
quan acabe, o quan ho puguen llegir l’any que ve en el 
programa de festes de 2018.

No faré un discurs massa llarg, qualsevol discurs és im-
perfecte i les imperfeccions s’han de servir en dosis xi-
cotetes. Això no és meu, ho va dir Wislawa Szymborska, 
poetessa polonesa el dia que va acceptar el premi Nobel.

Ara vos recordaré com era un matí de fa 50 anys a Bocai-
rent. Són les sis menys quart del matí, o els tres quarts. 
La costera del camp de futbol, l’antic assegador, hui 
avinguda Sant Joan de Ribera, va plena d’hòmens amunt 
i avall. Els de les cases de dalt van cap a les fàbriques 
de baix i els de les cases de baix van cap a les fàbriques 
de dalt. Se senten els sorolls d’alguna motet, una altra, 
una altra. No para de passar gent amunt i avall amb un 
paquet enrotllat amb paper de diari baix del braç. Porten 
l’esmorzar de les nou del matí. Entre els grups d’hòmens, 
alguna parella de xiques entre catorze i vint-i-tants anys. 
Un quart d’hora més tard, es repetix el mateix moviment, 
però ara de les fàbriques de dalt cap a les cases de baix 
i de les fàbriques de baix cap a les cases de dalt. Tot són 
hòmens que ixen de fer el tércio i que se’n van a dormir. 
Comença a clarejar el dia. Un parell d’hores més tard, 
cap a les 8, es repetix el moviment per la costera, ara hi 
ha grups de xiques més grans, molt alegres cap amunt 
i unes altres, també contentes, rient quasi a carcallades 
cap avall. Les motets, o hauria de dir els amotets, algun 
cotxe, algun camió que puja lentament i algun altre que 
baixa frenant amb el típic soroll de rodes rovellades. Són 
quasi les nou del matí, quadrilles de xiquets i xiquetes 
pugen la costera camí de l’escola. Al passar per les fà-
briques que hi ha davant del quarter de la guàrdia civil 

noten l’olor de la borra, dels líquids oliosos amb què es 
preparaven les matèries. Se senten els ritmes dels te-
lers xiquicloc, xiquicloc, xiquicloc, el ritme que ens porta 
a l’escola amb olor a goma d’esborrar, tinta xinesa de 
color blau, taules de fusta grisa, vella, plenes de nervis, 
com els nervis dels xiquets que les havien utilitzat des 
de feia trenta anys. Són les mateixes taules plenes de 
taques de tinta seca, esgardes on t’enganxaves el jersei 
de llana fet amb les agulles per ta mare o per t’auela. Fa 
olor a fum de les estufes encara de llenya. Són els últims 
anys, a poc a poc van entrant les de botelles de gas en 
les escoles més noves que s’estan construint enfront. Ei-
xos són els meus records del poble. Els més importants 
per a mi. I ara vénen les festes.

La festa és molt important per a les persones. Els nos-
tres avantpassats ho sabien molt bé. ¿Per què tenim 
unes festes com les que tenim? La veritat és que no ho 
sé. Miren: vivim en uns moments en què tot passa molt 
de pressa. Els que ja tenim més de 50 anys i venim de 
la mitat del segle passat hem vist com tot ha canviat. 
Fins i tot la festa. Quan nosaltres érem uns xiquets i els 
que havien nascut a principis del segle XX tenien uns 
50 anys, com nosaltres ara, aquells festers, farien més o 
menys el que feien els festers del segle XIX, l’anterior. I 
la societat ja havia canviat, lentament. S’havien aconse-
guit triomfs socials importants i ser fester cada vegada 
era més fàcil. Ara és encara més fàcil. De fet, pràctica-
ment tot el poble és fester, els que viuen ací i els que 
vivim fora. Dic tot açò perquè en l’homenatge als fes-
ters que fan 50 o 75 anys és d’una importància cabdal el 
temps que han sigut festers o el temps que els capitans 
li dediquen a les festes l’any d’alferes i l’any de capità.

Ser fester a Bocairent és viure tot l’any al voltant de la 
festa. Ja sé que això és un tòpic i una obvietat, però con-
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vé recordar-ho. I jo em pregunte ¿per què? Perquè les 
persones necessitem trencar, canviar les rutines diàries, 
setmanals, mensuals i anuals. La festa ens involucra de 
tal manera que passem l’any pensant si anem a sopar, si 
anem a desfilar, si eixirem el dia de l’entrada de... si m’he 
de comprar açò o allò. Són molts 50 anys, però més en 
són 75. Són moltes les hores que ha d’estar un capità o 
una capitana pensant i parlant sobre què faran amb els 
amics, amb la família i amb la resta de festers.

Ningú és més intel·ligent que cap altre perquè ningú sap 
si ha viscut dos vides. Però sí que sabem o sí que saben 
els que com tots vostès han dedicat la vida a la festa i a 
la filà per què ho fem. Ser fester, de carxot, provisional, 
o dels bons és una manera de ser bocairentí. I ningú tri-
em ni els pares ni el poble on naixem, però a poc a poc 
ens sentim orgullosos dels nostres pares i ¿què hem de 
dir de Bocairent? Ens sentim orgullosos a pesar de tot, 
perquè ací hem viscut els millors moments i, pot ser, els 
pitjors moments de les nostres vides.

Cada dia que passa hi ha moltes maneres diferents de 
ser festers, però sempre estan els que dediquen la seua 
vida a la filà, els que quan vas al maset allí estan, abans 
eren uns, ara són uns altres. Abans eren uns hòmens 
majors carregats d’experiència a qui els anàvem a pre-
guntar, ¿com és fa això? o ¿com era allò quan vosté era 
jove? Ara som nosaltres els que sempre estem, els que 
anem als més jóvens a dir-los com han de fer les coses, 
però tot canvia molt de pressa, massa ràpid. M’agrada-
ria poder-los preguntar a aquells hòmens que per a mi 
eren molt majors quan tenien l’edat que jo tinc ara, si 
ells també notaven que tot passava tan de pressa. Estic 
segur que sí.

Entenc que no hi ha res millor per a nosaltres que fruir 
de tot el que fem: ¡esta és la nostra paga! Perquè, ¿qui 
ens podrà fer veure què passarà després de nosaltres?

Per sort, afortunadament, arribes a una edat, quan ja 
passes dels 50 i dels 55 en què les coses ja no les veus 
igual com les veies. Ara t’abellix escoltar les coses que 
diuen els que no semblen importants. Anar al maset i 
que et conten coses sense importància, perquè la vida 
necessitem viure-la, disfrutar de cada moment perquè 
eixe moment ja no tornarà. En la festa ens passa igual. 
Ara entens quan anaves a la processó amb t’auela, que 
tindria uns seixanta i pocs anys, en una mà el ciri, en 
l’altra la teua. Eixa foto que has vist tantes voltes, tu bai-
xant per la barrera el dia de Sant Blai. T’auela amb aque-
lla mirada perduda, buscant el mite, el sant que espera 
trobar en la mort, fent-li front a la mort sense dir-ho. Al 
cap i a la fi vivim per a morir i vivim combatent la mort, 
per això necessitem de la festa, necessitem dels mites 
i necessitem de les altres persones, de la família, dels 
amics, dels festers. Sense ells no som res.

Als capitans i a les capitanes vos dic, vosaltres sou estes 
festes el fester més important, el primer o la primera, no 
perdeu en cap moment les ganes de viure especialment 
cada dia, cada hora, cada minut, cada segon. No tingueu 
por de fer allò que vos dicta el cor a cada moment, no-
més així viureu plenament unes de les millors festes de 
la vostra vida. Que no vos preocupe fer qualsevol bova-
da, desitgeu la festa.

En la festa ens preparem per a empatitzar amb els altres, 
de fet, les persones estem preparades per a això, per a 
trencar les barreres de com senten els altres i posar-nos 
tots a una a sentir el mateix, ja siga amb els amics i ami-
gues més pròxims, bé siga amb la resta de companys de 
filà, o bé amb altres festers d’altres filaes. Traslladem tot 
el que ens resulta difícil en una societat complexa com 
la nostra, amb diversitat d’opinions, de maneres de veure 
les coses, de voler-les organitzar d’una o altra manera, 
de patir indiferències, rebuigs, malestars i algun que al-
tre menyspreu d’una manera senzilla, amb uns objectius 
molt clars i senzills estructurats en un ambient festiu 
que es repetix cada any i que aprenem de ben xicotets.

Desfilar i mirar és tot una mateixa cosa. El que desfila 
mira i vol veure les persones com el miren. I les perso-
nes que miren també se senten mirades i són capaces 
de rebre les mateixes sensacions que els que desfilen. 
De fet, ens passa com en tantes i tantes coses. Pensem 
en un partit de futbol, tots els que miren estan jugant el 
mateix baló que els jugadors. De fet, molts quan veuen 
un company amb bona posició li criden al que porta la 
pilota «passa-la, no veus que aquell està lliure» o «xuta, 
xuta» com si ells mateixos la portaren. El mateix ens 
passa quan veiem desfilar, ens identifiquem amb uns o 
altres i el nostre cervell rep quasi les mateixes sensaci-
ons que els que desfilen.

La nostra festa, carregada de simbolisme, no pot oblidar 
que ha fornit diversos mites. La persona més atea sap 
que sant Blai és un símbol de religiositat que no com-
partix per conviccions, però al mateix temps el respecta, 
ja que al seu voltant es genera un clima de felicitat, un 
clima on els sabors o les olors del menjar i de la beguda 
dels dies de festa es barregen amb l’alegria dels rostres 
de la gent anant cap al maset, amb el sopar baix braç 
o no, embolcallats amb la manta o ben abrigats. Des-
prés la nit transcorrerà d’una manera o altra, acabarà bé 
o no. Però tot el que es viu al carrer és alegria, festa, 
germanor, somriures plans, somriures forçats, somriures 
suggerents, però al cap i a la fi somriures.

És per això que de vegades em pregunte ¿què passaria 
si no tinguérem les festes? En els més de 150 anys que 
sabem que es fan com encara les fem, només tres anys 
no es van fer. ¿Quantes vegades ho hem sentit dir? Les 
persones que ho van viure lamentaven que no es feren 
perquè no es podien fer. No estava la situació com per 
a fer festa. Per això els que vivim ara i no hem hagut de 
passar per cap situació com aquella guerra entre ger-
mans, podem renovar cada any la necessitat que tenim 
les persones d’estar amb els altres.

Només hi ha una cosa que em fa pena, molta pena, jo 
també sóc d’aquells que hem hagut d’anar-se’n del poble 
per qüestions d’estudis i treball, i quan véns veus ara un 
poble de vegades massa trist, els carrers massa buits, 
les cases envellint, com les persones. Algunes cases ja 
necessiten alguna cosa més que una bona restauració. 
Algunes ja són insalvables. I no cal anar al barri vell, 
els carrers per on passa la major part de la festa també 
tenen moltes cases que abans les has conegudes plenes 
d’alegria, de festers multicolors als balcons i ara són fa-
çanes mudes, grises o marrons, finestres i balcons tan-
cats. I penses, ¡quina llàstima!
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No sé què li falta al poble, vindran les festes un any més 
i els carrers es tornaran a omplir de festers, de música, 
de colors, d’olors, de sensacions, d’emocions. Vindrem 
tots aquells que vivim fora amb les nostres maletes de 
rodes on portem les il·lusions, les esperances, l’alegria 
de vindre al poble. I quan has de desfer el camí un cuc 
se t’apodera de l’estómac i deixes un poble ben viu que a 
poc a poc va morint i t’agafa pena. Una sensació que no 
abandones fins que et trobes a uns quants quilòmetres 
de distància. I et preguntes ¿com és possible això? En la 
vida tot són cicles, Bocairent va tindre, segurament una 
època de molta esplendor, una època de grans construc-
cions com l’església actual del segle XVIII, però també va 
tindre molts bons moments a finals del XIX, es nota en 
les cases de l’època que són de bona planta i ahí estan 
veient passar els anys. Fins i tot en el segle XX ha viscut 
moments de creixement social i econòmic. Ahí tenim el 
pont de Sant Blai. ¿S’imaginen el poble sense el pont? 
Quan ha estat tancat temporalment ¿què passava? Pen-
sen vostés que fa quasi setanta anys no estava i tam-
poc tenien els vehicles que tenim ara. Els que vivim ara 
som els fills d’eixa època i ens ho podem imaginar, però 
serà sempre això imaginació, o un tancament temporal. 
Aquelles persones que van viure sense el pont són les 
que ens han ensenyat a viure la festa com la vivim i a 
ells els l’havien ensenyat com la vivien. Buscant l’alegria 
de sentir-se poble, de sentir-se junts i oblidar per uns 
dies totes les penes i els problemes que van aparellats 
amb el viure.

Per això precisament no hem de deixar de buscar l’ale-
gria. Les festes són la millor manifestació que tenim els 
bocairentins de manifestar l’alegria. I això no té preu. No 
podem escatimar res per sentir-nos alegres, perquè la 
resta de persones se senten alegres. 

Portem en les nostres cèl·lules les formes de l’ambient 
amb què ens hem criat, els ritus, les tradicions, el sentit 
de la vergonya, o el no sentit de la vergonya, la pre-
disposició a implicar-nos més o menys, bé siga en l’or-
ganització, bé siga amb els més pròxims, bé siga en la 
representació com a capitans. Cada any nous capitans o 
capitanes, cada any noves persones, noves famílies més 
implicades i això ho veiem tots, els uns perquè són famí-
lia, els altres perquè són amics i tota la resta perquè els 
veiem representant tot un grup.

Deixem-nos portar per l’alegria, per l’alegria de ser ca-
pitans o capitanes, per haver arribat als cinquanta o als 
setanta-cinc. Deixem-nos volar, perquè manifestar l’ale-
gria és volar, és abandonar les pors, les ires, els rancors, 
les enveges, la hipocresia i la distància amb els altres. 
Quan estem alegres tots volen estar amb nosaltres, fins 
i tot els més pessimistes, perquè els optimistes sempre 
ho estan. I l’alegria ha d’arribar a una bona part del po-
ble. L’alegria l’han de transmetre els capitans i capitanes 
als seus, als amics i a les amigues, a les famílies, a les 
filaes i al poble en general, perquè l’alegria es transmet, 
s’encomana més que un virus de grip. I així ha de ser.

Ací
Ací féiem mantes, fabricàvem cobertors;
ací fem festa, fabriquem emocions;
ací teníem fàbriques, organitzàvem revolucions;
ací tenim música, organitzem situacions;
ací féiem vins, arreplegàvem raïms;

ací forgem fe, arrepleguem il·lusions.
Llàgrimes, bromes, crits, emocions,
somriures, plors, abraços i besos,
tot això no ens costa res.
Quan se’n va una generació, ja en ve una altra.
Ja ho he deia fa més de 2300 anys
Salomó, el fill de David, rei de Jerusalem
en els versos de l’Eclesiastés.
I la terra es manté.
I dic jo: i la festa es manté.

Enguany és el 150 aniversari de la filà Terç de Suavos i 
per això els felicite, a la seua presidenta Laura i al seu 
capità Andreu que hui els representen ací.

I ara és el moment de reconéixer la trajectòria de Pepe 
i Joaquín que complixen 75 anys de festers, de Sixto, de 
José María, de Juan i de Salvador que enguany en fan 50.
I el moment de valorar la valentia dels capitans Maria 
José dels Espanyoletos, Miguel dels Granaders, Isabel 
dels Contrabandistes, Andreu dels Suavos, Ester dels 
Moros Vells, María José dels Marrocs, Lorena dels Moros 
Marins i Amparo dels Mosqueters.

Com han pogut comprovar enguany als Estudiants els 
ha faltat una persona que represente la capitania i se 
n’encarregarà la junta de la filà.

Així com de felicitar a Vicent Vañó per la merescudíssi-
ma medalla d’or de la Junta de Festes.

Vos desitge els millors moments, voldria que estes fes-
tes foren les més boniques que heu viscut mai. M’agra-
daria que quedara en el vostre record l’acte de hui, els 
moments intensos de les emocions. Heu plorat, clar que 
sí. Plorem d’alegria, plorem perquè ens emocionem i vo-
lem ser feliços. Ja vindran els moments no desitjats. Ara 
afrontem-los amb un SÍ. Un sí com el que li vaig dir a Vi-
cent el dia que em va dir que anava a ser el mantenidor. 
I hui volia ser feliç amb tots vosaltres, amb la gent del 
meu poble, el que no vaig triar, però del qual em sent 
molt orgullós. I per allà on anem tots diem que som de 
Bocairent.

No ens pot faltar l’energia amb què diem els vítols a Sant 
Blai i per això vos he escrit un conte que he titulat:

Un fester mig estranger
Va arribar a l’aeroport procedent de Düsseldorf, vivia a 
Leverkussen, a una mitja hora en cotxe. El tren que aga-
fava cada dia tardava quinze minuts en comunicar les 
dos ciutats. En el mateix aeroport de València va llogar 
un cotxe per als quatre dies que pensava passar al seu 
poble, Bocairent. Feia quinze anys que no anava a les 
festes, set de la mort de sa mare i deu de la de son pare. 
Només hi havia anat als enterros i un estiu que el van 
avisar els veïns que li havia entrat aigua en la casa i que 
seria convenient que pegara una miradeta.

Quan va arribar al poble, l’entrada ja feia hores que havia 
començat i en el pont el van desviar perquè hi entrara 
per la Canaleta, però a ell li convenia anar pel pont de 
Darrere la Vila per a tindre el cotxe més a prop de casa. 
Així que va girar en la rotonda del Regadiu i es va enfilar 
cap avall, cap a l’entrador dels Corrals. No sabia ni que 
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havien posat una placa de direcció prohibida, però no 
podia fer cas. L’aparcament que havien fet estava atapeït 
de cotxes, no hi cabia ni una agulla. Impossible aparcar 
per allí, però no passava ningú, així que el va deixar qua-
si enmig del carrer i va pujar amb la maleta a casa. Va ser 
un moment, però quan va baixar va tindre bronca d’un 
cotxe que no podia passar i estava pitant sense parar, 
desesperat. Va haver de deixar el cotxe quasi en els Cor-
rals en un lloc on no molestava i tornar a peu.

Ja havia notat que la casa estava molt gelada. Una casa 
tancada ja se sap, a més havia plogut molt les setmanes 
anterior. Tant que havien suspés la majoria de les desfi-
lades prèvies. Al fons sentia la música de l’entrada quan 
passava pel Ravalet. Va obrir l’aixeta de pas de l’aigua 
i va connectar el calfador elèctric. Volia rentar-se les 
mans. Mentres es calfava un poc l’aigua faria foc. Gràcies 
que quedaven uns poquets troncs en la cova de l’última 
càrrega que li havien portat a sa mare. Però els mistos 
que hi havia en la biga de la llar no s’encenien i ell no 
portava ni mistos ni mistera. Va regirar els caixons de 
l’aparador, no n’hi havia, va mirar per la cuina, tampoc. 
No va trobar ni cap mistera ni cap caixeta de mistos en 
condicions per poder encendre el foc. Dins de casa feia 
més fred que fora. Va obrir l’aixeta del lavabo que va 
començar a expulsar l’aigua amb més aire que líquid. De 
sobte, l’aixeta se’n va eixir de la rosca i va començar a 
omplir-se-li d’aigua. Va haver de tornar a tancar la gene-
ral. ¡Quin fred que feia! ¿Ara què, com se les apanyaria en 
festes per a llavar-se la cara o dutxar-se?

Sa mare encara tenia una estufa d’aquelles d’infrarojos 
que posava dins del bany per dutxar-se. La va connectar i 
va saltar l’automàtic. Les campanes anunciaven l’entrada 
de l’últim capità a la plaça i ja s’havia fet fosc. L’única 
llum que tenia era la del mòbil que prompte es quedaria 
sense bateria. ¡Però no se’n podia anar així! Va intentar 
unes quantes voltes tornar a connectar l’automàtic. No va 
haver manera. Va eixir al carrer a veure si hi havia algun 
veí a casa que el poguera ajudar. Res, estaven tots en 
l’entrada o les cases estaven tancades. No podia fer res.

Se’n va anar a la plaça a veure l’ambient i això era una al-
tra cosa. Feia molt de fred, però notava la calor humana 
dels festers aglomerant-se. Allí, Jaume, es va trobar amb 
els amics de filà. Tots ben contents i alegres, quan els 
ho va contar no s’ho podien creure. En aquells moments 
no estaven en condicions d’ajudar-lo, així que aquella nit 
s’havia de quedar en casa d’algun d’ells i demà ja vorien. 
Va pujar amb ells a l’ofrena i després van anar al maset. 
Allí van decidir en quina casa es podia quedar. En la de 
Vicent no que tenia uns convidats. En la de Toni tampoc 
que tenia massa xiquets. En la de Blai, en la de Blai, però 
Blai es feia el sompo, com si no ho sentira.

—Blai, que es quede en ta casa. Vosaltres sou dos només i 
tens una habitació lliure, —va dir Vicent i tots van assentir.

A Blai no li feia gens de gràcia, ell i Jaume no s’havien 
entés massa bé quan anaven a escola. En el fons li te-
nia una certa enveja, però va haver d’acceptar. Així que 
aquella nit van continuar la festa fins que va ser hora de 
retirar-se, l’endemà volien anar a la diana. Blai i Jaume 
no van xarrar massa aquella nit, els dos eren molt reser-
vats i encara es guardaven una miqueta de rancor.

L’endemà, de bon matí, Jaume va anar a casa a vestir-se. 
Va pujar a l’habitació dels pares, en l’armari rober va tro-
bar el trage que li havia fet sa mare quan tenia 20 anys, 
va intentar posar-se’l. ¡Això li venia xicotet! ¿I les botes? 
Estaven per a netejar. Es va mirar a l’espill de l’armari. 
Darrere d’ell va veure el quadro, que sa mare havia he-
retat de sa mare, d’un sant Jaume muntat en un cavall 
blanc, en la dreta una espasa, en l’esquerra una bande-
ra blanca amb una creu roja. Als peus dels cavalls uns 
moros fugien, uns altres queien per terra xafigats pels 
cascos dels cavalls. Era sant Jaume Matamoros. Com va 
poder es va acabar de vestir, es va enfilar les botes i se’n 
va anar. La diana estaria ja apunt d’acabar-se, així que 
directe al maset. Va passar el dia de Sant Blai amb els 
amics i la filà. Ell no era massa religiós, però aquella nit 
en la processó estava emocionat i els seus vítols resso-
naven en la plaça i en l’església més forts que mai. S’aca-
bava de separar de Gretel, la seua companya alemanya 
i els metges li havien dit que li quedaven uns pocs me-
sos de vida. Segurament ja no tornaria mai. No ho sabia 
ningú. ¿A qui li ho podia dir? Ja estava preparant-ho tot 
per al final. Havia d’arreglar els papers, les asseguran-
ces, la casa que tenia a Leverkussen, la dels pares i els 
comptes dels bancs. No sabia si dir-los-ho als amics. No 
li agradava gens que es preocuparen per ell. Al cap i a la 
fi, s’havia fet a ell mateix sense la necessitat de ningú.

Es va quedar totes les nits a ca Blai, no van tindre més 
remei que parlar i una nit que van arribar els dos un poc 
pujadets de to, Jaume es va sincerar i li va contar tot 
el que li estava passant. Blai obria els ulls com a plats 
quan li ho contava. Això no era res comparat amb els 
problemes que tenia ell. El cor se li va encollir en un 
puny a mesura que li relatava com li havia anat tot. Blai 
no sabia què dir-li, però allí tenia un amic si el necessi-
tava.

—Jaume, per a tot el que em necessites, ací em tens. Ja 
sé que tu ets poc creient, però demà anem i li posem un 
ciri al sant.

Es van acabar les festes i Jaume se’n va tornar a Ale-
manya. Havien sigut unes festes molt atropellades, poc 
disfrutades. Tot havia anat malament. Només una cosa 
havia anat bé, Blai es faria càrrec de tot el que tenia al 
poble. Van quedar que cada setmana es contarien com 
els anaven les coses. I així van passar tot l’any fins que 
van arribar les festes següents i els metges no s’ho cre-
ien, però Jaume havia superat aquells mesos crítics que 
li havien pronosticat. Tenia ganes de tornar a festes, te-
nia ganes de tornar al poble i esta vegada Blai li ho havia 
amanit tot. Va anar a sa casa amb el llanterner, l’electri-
cista, va portar més llenya, una estufa per a l’habitació, 
li va comprar unes botes noves, va fer que li arreglaren 
el trage de fester. Ho va preparar tot perquè el seu amic 
quan vinguera no necessitara res. I així ho van fer. Aquell 
any va fer un sol que esclafia. Van passar unes festes 
fabuloses. ¿Què dic fabuloses? ¡Fantàstiques! Les millors 
festes de la seua vida, sí les millors, perquè als pocs me-
sos va arribar el fatídic final.

Diuen que quan estava a l’hospital les seues últimes 
paraules, que evidentment els metges alemanys no van 
entendre, van ser «Vítol al patró Sant Blai».
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FESTA DEL PANELLET 
DE L’ASSOCIACIÓ 2017

Durant els mesos de juliol i agost es van celebrar els 
diferents actes que conformen la celebració del panellet 
de l’Associació de Festes de Moros i Cristians, que en-
guany va comptar amb importants novetats. La primera 
d’elles va tenir lloc el divendres 14 de juliol amb una 
gimcana infantil que va fer les delícies dels festers més 
joves. Els participants van quedar dividits en 5 equips, 
que van haver de superar diverses proves en variats 
enclavaments del poble. L’endemà va tenir lloc el XVII 
Trofeu Infantil de Futbol en les instal·lacions del poli-
esportiu municipal. Així, durant tot el matí, els 6 equips 
participants van demostrar sobre el tapís verd del camp 
de futbol les seues habilitats i el seu contagiós entusias-
me. La final la van disputar els equips de les filaes Terç 
de Suavos i Marrocs, resultant guanyadors els primers.

El matí del dissabte 22 de juliol es va procedir a la inau-
guració del XXXV Concurs de Dibuix i Pintura Escolar a 
la sala d’exposicions de l’Associació, on, a més, es va fer 
el lliurament de premis als guanyadors de les diferents 
categories. La desbordant imaginació dels més joves i 
la seua particular visió del món de les festes eren un 
poderós atractiu per acudir a visitar aquesta exposició.

Un dels actes que va patir una xicoteta (i encertada) va-
riació va ser el del concert fester, que en lloc de cele-
brar-se com era habitual diumenge a la vesprada es va 
traslladar a divendres a la nit, per la qual cosa la tem-

peratura més agradable va fer que el concert, emmarcat 
dins de la campanya “Retrobem la nostra música”, es 
poguera paladejar més a gust. El concert, a càrrec de la 
Societat Musical Vila de Bocairent, va estar compost per 
pasdobles i marxes mores i cristianes. La direcció va cor-
respondre al titular de la Vila, Vicente Gabriel Casanova 
Martínez, a més d’alguns directors convidats que van 
dirigir peces pròpies, com van ser Damián Molina, Juan 
Calatayud, Francisco Belda, Enrique Alborch, Juan Daniel 
Jover i Francisco Valor. També es va comptar amb la col-
laboració del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub i del 
Cor del Col·legi Santa Maria d’Ontinyent. A més, l’acte va 
servir per a la presentació al poble de Bocairent del cupó 
de l’O.N.C.E. del dia 5 d’agost, que tenia com a protago-
nista a la Filà Terç de Suavos, que durant enguany està 
celebrant la important efemèride del seu 150 aniversari. 
La presentació de l’acte va estar a càrrec d’Antoni Marco, 
de la Filà de Moros Vells, portadors de la relíquia de Sant 
Blai en les properes festes de 2018.

L’endemà de vesprada, dissabte 29 de juliol, es va inau-
gurar al Museu Fester l’exposició de les obres presen-
tades al V Concurs de Fotografia de Moros i Cristians, i 
a la nit va tenir lloc l’acte amb la participació més mul-
titudinària de tots els que componen el programa del 
panellet: la desfilada nocturna de totes les filaes. Així, 
a l’hora de sopar, els masets s’anaven omplint de festers 
(les filaes més afortunades van traure taules i cadires 

Jairo Vañó Reig
Cronista de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai

Cartell guanyador, obra de Rubén Lucas García Cartell finalista, obra de Juan Sanz Ferre
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Manolo Esplugues

al carrer per poder gaudir de la frescor de l’ambient). I 
a les 23:30 hores els Moros Vells van iniciar l’acte de la 
desfilada. Durant quasi tres hores els carrers del Ravalet 
es van omplir de música i de festa, i finalitzat l’acte la 
festa va continuar a la plaça de l’Ajuntament amb una 
discomòbil.

El dijous 3 d’agost es va celebrar el panellet de l’Associa-
ció de Festes. Reunits els membres de l’Associació, capi-
tans i alferes de les diferents filaes, membres de les jun-
tes de les mateixes i festers en general, a les portes de la 
seu de l’Associació, es van dirigir, tots junts, a l’església 
parroquial, on a les 20 hores es va oficiar la missa del 
panellet. Finalitzada la mateixa es va procedir a la be-
nedicció dels panellets i al seu repartiment. Prèviament 
s’havia cantat l’himne a Sant Blai. Després es va tornar 
de nou a la seu de l’Associació, acompanyats de la Unió 
Musical de Bocairent. Allí es va inaugurar l’exposició del 

XXXVI Concurs Nacional de Cartells de Festes de Moros 
i Cristians a Sant Blai.

L’últim dels actes del panellet va tenir lloc el dissabte 
5 d’agost, amb la XXI edició del Sopar de les Paelles. 
A mitjan vesprada els membres de les diferents juntes 
de les filaes, reunides a la plaça de l’Ajuntament, van 
procedir al muntatge de taules i cadires per a uns 800 
comensals, al mateix temps que els equips de cuiners de 
les 9 filaes començaven a preparar tot el necessari per 
a l’elaboració de les paelles. A la nit es va celebrar el 
multitudinari sopar, que enguany va tenir la important 
novetat de comptar amb acompanyament musical, en 
aquest cas a càrrec de la Societat Vila de Bocairent.

Es posava així un magnífic colofó als actes del Panellet de 
l’Associació, i començava doncs el compte enrere per a l’ar-
ribada de les festes de 2018. VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!

E. Castelló Manolo Esplugues

E. Castelló

E. CastellóJosep Molina
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5é Concurs de Fotografia de

MOROS I CRISTIANS

1r premi: Emili Morant Vázquez, per la fotografia “Manta”
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2n premi: Blai Vanyó Vicedo, per la fotografia “Nit de Cordà”
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3r premi: Juan Sanz Ferre, per la fotografia “Nit de Caixes”
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35é CONCURS DE DIBUIX 
I PINTURA ESCOLAR

1r PREMI INF 3 ANYS - ÈRIC SANZ INSA

1r PREMI INF 4 ANYS - SERGIO FERRE VAÑÓ 2n PREMI INF 4 ANYS - FRAN RIBERA FERRE

2n PREMI INF 3 ANYS - LEIRE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
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2n PREMI INF 5 ANYS - DÍDAC VAÑÓ CHÁFER

2n PREMI 1r PRIMÀRIA - NURIA ALARTE CALATAYUD1r PREMI 1r PRIMÀRIA - IRIS PASCUAL CRESPO

1r PREMI INF 5 ANYS - JOANA SANCHIS ASENSIO



La Festa: actualitat festera

157
1r PREMI 4t PRIMÀRIA - MIREIA TOMÁS VICEDO 2n PREMI 4t PRIMÀRIA - LILIAN ALBERO BELLIDO

1r PREMI 3r PRIMÀRIA - PAULINA BELDA FERRE 2n PREMI 3r PRIMÀRIA - NAYARA PLÀ PÉREZ

1r PREMI 2n PRIMÀRIA - ZUZANA CARBONELL URBISOVÁ 2n PREMI 2n PRIMÀRIA - PAULA FERRE TORMO



LA FESTA

158

2n PREMI 5é PRIMÀRIA - SANDRA TORMO BERNABEU

2n PREMI 6é PRIMÀRIA - NOELIA VAÑÓ ANTOLÍ1r PREMI 6é PRIMÀRIA - NEUS FRANCÉS PASTOR

1r PREMI 5é PRIMÀRIA - CARLA MORANT SILVESTRE

PREMI 
ESPECIAL



La Festa: actualitat festera

159

Assemblea General Ordinària
12 de novembre de 2016

Bocairent, 12 de novembre de 2016, a les 17 h i en sego-
na convocatòria, comença l’Assemblea General Ordinària 
de l’Associació a la seu social, amb l’assistència de Vi-
cente Silvestre Silvestre, Benjamín Fayos Olivares, Josep 
Vicent Ferre Domínguez, Ma Luz Pascual Soler, Rafael 
Espinós Vañó i Gemma Molina Puerto, a més d’un repre-
sentant acreditat de cada filà associada, amb el següent 
ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Festa Avant.
3.- Aprovació, si escau, dels pressupostos 2016-2017.
4.- Revisió de quotes.
5.- Aprovació, si escau, de les Ordenances de 2017. 
6.- Propostes de les Filaes.
7.- Informe del president.
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 repre-
sentants:

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 d’Estudiants: Vicente Beneyto Juan
Filà de Moros Vells: Pablo Pascual Silvestre
Filà de Marrocs: Blas Vicedo Vañó
Filà de Moros Marins: Adriana Llobregat Molina
Filà de Mosqueters: José Peidro Colomer

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
Després de llegir l’acta de la passada Assemblea, aques-
ta és aprovada per unanimitat per les 9 persones acre-
ditades.

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 el Sr. Alcalde, el Rector de la Par-
ròquia, D. Benjamín Fayos Olivares, els representants de 
les nous filaes i, finalment, el president en nom de la 
Junta de Festes.
El Sr. President dóna les gràcies a tots i pronuncia el 
primer “VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI” de les festes de 
l’any 2017.

3. Aprovació, si escau, dels pressupostos  
2016-2017
El tresorer, Rafael Espinós Vañó, exposa l’execució del 
pressupost en detall, comentant cadascuna de les parti-
des que el conformen.
Els ingressos ascendeixen a 89.838,89€ i les despeses a 
89.838,89€, de conformitat amb el document adjunt a la 
present acta. Per la qual cosa, no s’espera en principi cap 
benefici ni superàvit.

El tresorer comenta que en comparació amb els pres-
supostos de l’any anterior, en el punt d’ingressos s’ha 
comptat amb els 2000€ que es creu que es recaptaran 
per a la reparació de les andes. Igualment, en relació a 
les andes, es comenta que la despesa en la seua repara-
ció serà més significativa.
Una vegada es du a terme la votació, els comptes s’apro-
ven per unanimitat dels assistents.

4. Revisió de quotes
El president manifesta que, basant-se en el pressupos-
tos actuals, creu que no hi ha necessitat d’augmentar la 
quota festera. Quedant per tant, en 10 € per als festers 
majors d’edat i 5 € per als menors. Els pertanyents a més 
d’una filà pagaran la part proporcional de dita quota en 
cada filà.
Per unanimitat dels presents, s’acorda deixar les quotes 
com estan.

5. Aprovació, si escau, de les  
Ordenances de 2017
El president comenta que s’han fet algunes modificaci-
ons d’importància en les ordenances en relació a altres 
anys:
-  Sobre la desfilada d’esquadres mixtes, queden prohi-

bides a qualsevol acte oficial.
-  Pel que fa a l’acte de les vespres, se suprimeix l’obli-

gatorietat d’acudir a les mateixes, sempre amb el vis-
tiplau de la parròquia. No obstant això, l’ofrena conti-
nuarà fent-se en l’horari habitual.

-  La creu processional, i de conformitat amb la reunió 
de la junta directiva del 4 de novembre de 2016, passa 
a ser responsabilitat dels Moros Marins en l’acte de la 
missa a Sant Blai, la processó i el corpus.

-  S’ha produït diversos canvis en l’itinerari de la dispa-
rada, habilitant-se tant per al matí com per a la ves-
prada punts “d’escalfament dels mosquets i trabucs”. 
En aquest punt, el president manifesta que les filaes 
hauran de nomenar a un coordinador perquè vigile que 
l’acte es desenvolupe correctament i no hi haja tallons. 
Xelo Beneyto manifesta que si els disparadors s’apro-
pen massa a les músiques de la filà anterior, aquests 
es queixen dels trons, aspecte que corrobora Laura 
Santos. El president exposa que efectivament el fet 
que els músics isquen a l’acte de la disparada a més de 
ser un perill allarga massa l’acte. Per aquest fet es po-
dria plantejar llevar la música de l’acte de la disparada.

- El dia del canvi de bandes no es podran tirar traques 
ni castells al recinte del temple. És recomanable tirar 
els focs d’artifici baix, preferiblement traques prèvia 
comunicació sempre a la junta de festes.

- Es reitera l’obligatorietat de comptar amb el permís 
d’armes d’avantcàrrega per a tot aquell que vulga dis-
parar. Qui no porte acreditació no podrà disparar.

Per unanimitat s’aproven les ordenances del 2017.
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6. Propostes de les Filaes
El president exposa que ha inclòs aquest punt en l’ordre 
del dia perquè pensa que és necessari que a les assem-
blees hi haja un punt on els associats puguen manifestar 
les seues propostes.
Laura Santos, presidenta dels Suavos, llegeix en veu alta 
una carta de dita filà on tracta el tema de la possible 
modificació de l’acte d’homenatge als capitans, per la 
seua exagerada despesa econòmica. La presidenta ex-
plica que en l’assemblea de “festa avant” de la filà es va 
tractar aquest tema ja que és reiteratiu, decidint-se pre-
sentar la proposta continguda en la carta que adjuntem 
a la present acta.
S’estudiarà la proposta dels Suavos per la junta de fes-
tes.

7. Informe del President
El president, Vicente Silvestre Silvestre, manifesta als 
presents els següents aspectes:
- El passat diumenge va prendre possessió del càrrec la 

nova presidenta de la UNDEF.
- Ja està acabada la modificació dels estatuts, no obs-

tant no es passaran a les filaes fins que passen festes 
i s’aproven en junta directiva.

- La junta de festes ha contractat una assegurança de 
responsabilitat civil per a directius.

- El mantenidor de l’homenatge a capitans serà Vicent 
Satorres i el director de l’himne serà Jordi Sempere 
Azorín.

- Es posarà una aplicació en els ordinadors de la junta 
per complir amb la llei de protecció de dades.

- Pel que fa al castell, el president informa que va parlar 
amb el regidor d’urbanisme i que a partir del dia 18 ja 
es podrà muntar el castell per intentar veure quines 
millores es poden dur a terme i reforçar la seua es-
tabilitat. S’anirà invertint poc a poc conforme es vaja 
disposant de partides a tal efecte.

- Les andes estan restaurant-se amb èxit. No obstant 
el president torna a recordar que qui vulga ajudar al 
pressupost de les andes pot fer-ho.

8. Torn obert de paraula
Ningú fa ús del torn obert de paraula.

S’alça la reunió a les 18.00 h, fet que certifique com a 
secretària.

Assemblea General Ordinària
23 de juny de 2017

Bocairent, divendres 23 de juny de 2017, 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 Domín-
guez, Ma Luz Pascual Soler, Rafael Espinós Vañó i Gem-
ma 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  
 2016-2017. 
3.- Informe del president.
4.- Propostes de les Filaes. 
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 repre-
sentants:
 

Filà d’Espanyoletos: Toni Molina Puerto
Filà de Granaders: Josep Calatayud Beneyto
Filà de Contrabandistes: Xelo Beneyto Colomer
Filà Terç de Suavos: Laura Santos Silvestre
Filà d’Estudiants: Vicente Beneyto Juan
Filà de Moros Vells: Juan Calabuig Ferre
Filà de Marrocs: Blas Vicedo Vañó
Filà de Moros Marins: Adriana Llobregat Molina
Filà de Mosqueters: Agustí Ferre Colomer

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
Després de llegir l’acta de la passada Assemblea, aques-
ta és aprovada per unanimitat per les 9 persones acre-
ditades.

2. Aprovació, si escau, dels comptes de 
l’exercici 2016-2017
El tresorer, Rafael Espinós Vañó, exposa l’execució del 
pressupost en detall, comentant cadascuna de les parti-
des que el conformen.
Els ingressos ascendeixen a 90.941,63 € i les despeses a 
95.646,38 €. Per la qual cosa, hi ha un dèficit a l’exercici 
2016-2017 de 4.704,75 €, quedant un romanent per als 
pròxims exercicis de 20.538,35 €.

En aquest punt d’exposició dels pressupostos, el presi-
dent dels Granaders, Josep Calatayud, pregunta el per-
què s’ha reflectit a banda la despesa de l’IVA, no inclo-
ent-se a les partides corresponents. Vicente Silvestre 
contesta que el que s’ha intentat fer és reflectir-ho com 
una factura; base imposable i IVA banda, ja que amb la 
nova normativa, en l’àmbit comptable s’ha de separar. 
Laura Santos, presidenta del Terç de Suavos, comparteix 
l’opinió de Josep Calatayud pel que fa a intentar reflectir 
l’IVA al costat de cadascuna de les partides de despe-
sa, comprén que la comptabilitat és una cosa, però que 
a efectes de presentar els pressupostos a l’Assemblea 
hauria d’exposar-se tot conjuntament al resultar més cò-
mode veure el montant total de la despesa.



La Festa: actualitat festera

161

Xelo Beneyto, presidenta dels Contrabandistes, pregun-
ta per quin motiu es paga a l’Església 1.200 € si després 
la Junta de Festes amb la resta de les Juntes Directives 
de les Filaes han de fer tota la feina de preparació i or-
namentació del temple per als actes de festes, penjar 
banderes, moure bancs, desplegar cadires...etc. Al seu 
parer sembla una aportació molt elevada.
Una vegada es du a terme la votació, els comptes s’apro-
ven per unanimitat dels assistents.

3. Informe del president
El president, Vicente Silvestre Silvestre, exposa als pre-
sents els següents aspectes:
- En primer lloc, el president manifesta el seu agraïment 

a totes les Juntes Directives de les Filaes i a la Junta 
Directiva pel magnífic treball dut a terme per a la cor-
recta consecució de les festes de 2017.

- Demana igualment a les diferents Filaes que es vagen 
mirant alternatives per a la celebració de l’Homenatge 
a Capitans i Festers amb 50 i 75 anys en actiu a la fes-
ta, ja que, després d’un recompte general, per a 2018 
es calcula que seran vora 27 homenatjats.

- Es recorda als diferents acreditats presents que com 
més prompte millor es remeten a la Junta els llistats 
d’altes i baixes.

- El president demana un poc de paciència als festers i 
festeres pel que fa a la restauració del castell. Mani-
festa que any rere any s’intenta invertir en millores i 
que es continua amb el treball d’intentar restaurar-lo, 
que ho té en compte.

- Comunica igualment que s’ha procedit a implantar 
als ordinadors de la Junta de Festes una aplicació per 
complir amb la normativa de protecció de dades.

- Pel que fa al tema de la pólvora, el president infor-
ma els assistents que el passat 4 de març de 2017 es 
va aprovar l’ITC 26 i la nova normativa del reglament 
d’explosius d’armes d’avantcàrrega. A banda d’això, es 
comunica que al Sant Crist no es podrà disparar amb 
trabuc i mosquet, ja que està fora del nucli urbà i 
s’hauria de demanar permís.

- Per últim, recorda que es deixarà fins al 30 de setem-
bre per a enviar les esmenes dels temes dels Estatuts 
perquè tinguen més temps les Filaes.

4. Propostes de les Filaes
Per part de Laura Santos, presidenta del Terç de Suavos, 
es presenta la proposta que per al dia de les paelles es 
podria intentar amenitzar una miqueta l’acte per inten-
tar que no finalitzara tan prompte. És un acte en què 
les Juntes de les Filaes treballen moltíssim per a unes 
poquetes hores. Xelo Beneyto, presidenta dels Contra-
bandistes afegeix a la intervenció de Laura Santos que a 
més, no és un acte que haja arribat massa a la gent jove 
i que els més majors es retiren ben prompte. Àngela Mo-
lina exposa que, a més els propietaris de les taules i les 
cadires s’encontren pendents de recollir i també fan una 
miqueta de pressió perquè tot acabe com més prompte 
millor.
El president exposa que es veuran opcions per intentar 
amenitzar la vetlada.
El president exposa que s’ha parlat molt últimament del 
tema de la UNDEF, envers el que costa i si interessa o no 
interessa formar part de la mateixa institució. Després 
de contar una miqueta d’història de la UNDEF i del seu 

funcionament intern exposa els avantatges i desavan-
tatges de formar part de la UNDEF. Com a punts positius 
el president exposa que si pertanyem a la UNDEF, l’SGAE 
a la base imposable de la nostra factura fa un 25% de 
descompte a banda de les assegurances en què estem 
inclosos. Pel que fa a les despeses, aquestes es resumei-
xen a la quota corresponent, el lloguer de la tribuna i 
les despeses d’assistència a les reunions. Després de tot 
l’expressat la diferència entre estar i

no estar en la UNDEF, més o menys és de 400€. El pre-
sident manifesta que el debat es pot presentar en l’As-
semblea per poder discutir-ho en el si d’aquesta.
El President dels Marrocs, Benjamín, exposa que la pro-
posta que va presentar la seua Filà era per debatre real-
ment què reporta pertànyer a l’UNDEF. Si únicament és 
pels beneficis de l’SGAE, es pot negociar amb aquesta 
institució com a Associació o com a poble, però és un 
tema que s’ha de parlar per donar ja solució.
Víctor, dóna suport a la proposta manifestada pel pre-
sident dels Marrocs exposant que efectivament s’ha de 
buscar negociar amb l’SGAE i les assegurances com a 
associació o poble individual. Està clar que la festa ha 
de costar diners, però si es pot ajustar el preu negociant, 
millor.
El president dels Granaders, Josep Calatayud, exposa 
que si es vol tractar seriosament el tema de l’UNDEF cal-
drà incloure-ho a l’ordre del dia per debatre-ho.

5. Torn obert de paraula
Víctor, té en compte que quan s’està organitzant unes 
festes és molt dur prendre decisions, però exposa que la 
processó fou un autèntic desastre. Els festers van estar 
vora tres hores al carrer baix de teulades, balcons i cases 
del barri que, amb el vent que feia, haguera pogut passar 
alguna cosa greu. Es prega que la Junta prenga les deci-
sions més de pressa, si efectivament hi havia perill per 
les fortes ratxes de vent no s’hauria d’haver eixit. Si es 
pren una decisió s’ha de prendre amb rapidesa i accep-
tant totes les opinions al respecte. El president dels Gra-
naders es manifesta d’acord amb Víctor, va haver molta 
confusió en la processó.
El president manifesta que quan hi ha mal temps és difí-
cil prendre una decisió però s’intentarà agilitzar a pren-
dre una determinació en altres ocasions.
Laura Santos manifesta que el Terç de Suavos va a pas-
sar a tota la Filà els Estatuts perquè cada membre de la 
seua filà puga fer les esmenes que consideren. Josep Ca-
latayud exposa que als Granaders també se’ls ha passat 
perquè tots opinen. El president dels Marrocs, Benjamín, 
exposa que cada Filà ja ha enviat a un representant per 
a la modificació dels Estatuts i que amb això considera 
que és suficient.
Opina que pot ser un despropòsit donar trasllat a tots 
els festers quan cada Filà ja té qui s’encarrega d’aquest 
tema en nom de la filà.
Víctor presenta la proposta que al racó d’abans d’arribar 
a la placeta dels Olmets falta molta il·luminació, creu 
que desllueix molt el carrer en eixe tram i proposa a 
l’Ajuntament posar més llums en aquesta part del recor-
regut de l’entrada. L’Alcalde pren nota de la proposta.

Finalitzades les intervencions, s’alça la sessió a les 
21:19h, fet que certifique com a secretària.


