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Discurs del mantenidor
Josep Calatayud Beneyto 
en l’acte d’homenatge als capitans i 
festers amb 50 anys en actiu de 2015

Sr Alcalde, Sr President de la Junta de Festes, Sr. Rector, 
capitanes i capitans, festera i festers que avui rebeu el 
merescut homenatge, regidors, presidents de filaes, Sres 
i Srs., tinguen bon dia.

Som el que som. La voluntat 
agrupadora ens determina
i és la nostra seguretat.

Així comença Vicent Andrés Estellés un poema de la De-
claració de Principis dintre del Mural del País Valencià. I és 
una afirmació que compartisc plenament.

És per a mi un vertader honor poder adreçar-me a vostés 
en un moment i acte com aquest, marcat de forma desta-
cada al calendari fester de Bocairent. I és un honor sense 
dubte immerescut. 

Quan el president de la Junta de Festes em va fer l’oferi-
ment de participar en aquest acte a mi, un fester a mitja 
jornada per raons de treball, em vaig sentir embolcallat 
per un doble sentiment: la satisfacció de veure’m afala-
gat en la meua vanitat per saber que havien pensat en 
mi i, d’altra banda, el temor de no saber fer el que se’m 
demanava. En la dialèctica íntima que van mamprendre 
les raons per a agrair i no acceptar l’oferiment i les excu-
ses per a acceptar-ho, no sé encara molt bé per què, va 
guanyar el dir que sí. Així és que els demane disculpes 
per aquest atreviment i comprensió per haver caigut en 
la temptació d’acceptar.

Aquest és un any singular. Singular per les dates, no per 
altra cosa. Estem celebrant l’homenatge a les capitanes 
i capitans i als festers de més de cinquanta anys en un 
dia diferent a anys anteriors, de la mateixa manera que 
canvien de dates altres actes, després del procés de tots 
coneguts.

Alguna reflexió voldria fer. Quan es va iniciar aquest pro-
cés que podia portar al canvi de dies, jo vaig pensar que 
en finalitzar-lo, les festes serien més nostres. Amb el re-
sultat que ha tingut ho dic. I si el resultat haguera estat el 
contrari, ho diria també. Perquè el que ha passat és que el 
poble de Bocairent ha pres les festes en les seues mans i 
ha decidit què fer amb elles. I això sols es pot fer des de 
la consciència i el sentiment de la identificació del poble, 
de les persones amb la festa i de la festa amb el poble. 
Perquè la festa és nostra.

No hem d’oblidar que la festa actual és el fruit de dos 
grans canvis: el primer, fa quasi 400 anys, el canvi del pa-
tró del poble de Santiago a Sant Blai i, el segon, el canvi 
o transformació de les festes de soldadesca en les de mo-
ros i cristians. S’imaginen l’aldarull que es degué formar 
en proposar un canvi de patró? Per molt convençuts que 
estigueren els promotors i molt clara que veieren la in-
tercessió de Sant Blai en la cura de l’epidèmia de diftèria, 
estic segur que els moments no serien fàcils.

O no creuen vostés que hi hauria qui pensara que el re-
mei no havia estat la intervenció del sant que ara pro-
clamaven patró? No creuen que més d’un pronosticaria  
desgràcies que els caurien al damunt per eixe canvi? I 
què em diuen del canvi de festa de soldadesca a moros i 
cristians? No pensen que alguns dirien que era poc seriós 
allò que es volia fer? Doncs bé, amb els pas del temps, 
els canvis de què parlem han estat capaços de portar-
nos a aquesta festa de què tan satisfets estem, de què 
presumim –i no sense motiu–. Es tracta ara de ser capa-
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ços d’eliminar des del primer moment eixes tensions que 
sense dubte en els dos canvis anteriors s’han produït, que 
entenguem les variacions introduïdes com les volgudes 
pels actors de la festa i que ens dediquem, des del primer 
moment, a viure i gaudir de les nostres festes. 

No vull que es malinterpreten aquestes paraules. No es-
tic defensant el canvi ni l’opció contrària. El que sí que 
defense és la possibilitat de les bocairentines i els bo-
cairentins de decidir aspectes de les seues festes. Perquè 
no som més que els nostres predecessors, però, estiguen 
segurs, tampoc menys. I si ells, en el seu moment, van 
prendre les decisions que consideraven oportunes per a 
afrontar determinades situacions, ara nosaltres també te-
nim dret, si no obligació, de prendre les que considerem 
necessàries per a afrontar la situació en què ens toca viu-
re. Deia Joan Fuster «Com no és obligatori ser raonable, 
la gent se n’aprofita». Demostrem que no es referia a no-
saltres, que ací ens obliguem a ser raonables.

Hi ha un refrany castellà que diu «el buey no es de donde 
nace, sinó de donde pace» i que té almenys una excepció 
coneguda, la dels bocairentins, que estiguem on estiguem 
ja ens preocupem de dir, quan és el cas, que som de Bo-
cairent. I tot seguit ve la pregunta... coneixes Bocairent? 
Poques vegades se’ns diu que no. I després apareix el tema 
de les festes: «són un poc peculiars almenys pel que fa als 
trages», ens diuen. I nosaltres els expliquem el perquè.

Perquè ja sabem, gràcies als treballs dels nostres estu-
diosos, que les nostres festes no són, en un principi, una 
celebració ni una commemoració de l’episodi que s’ha 
anomenat Reconquesta, això s’incorpora després. Enfront 
a la tendència uniformitzant que s’observa, en general, 
en les festes de moros i cristians que van cap al que al-
guns denominen medievalització o «teatralització», que 
elogie i admire per la cura i la qualitat amb què en algu-
nes poblacions es fa, nosaltres, a Bocairent, no hem tren-
cat la relació amb els orígens, sense renunciar als nous 
enfocaments medievalitzants dels quals també anem 
participant, especialment el dia de l’entrada, en què som 
capaços d’oferir un espectacle difícilment igualable 

Els sociòlegs, eixes persones que observen el nostre 
comportament quan vivim de forma col·lectiva i organit-
zada, que ens posen una lupa o microscopi per a intentar 
explicar què és el que fem i el perquè, tenen en les festes 
un important tema d’estudi. 

Antonio Ariño, catedràtic de la Universitat de València  
junt amb Pedro García, sociòleg de la mateixa universitat 
defineixen la festa com el «fet social total, es defineix 
en relació dialèctica amb la vida quotidiana, trencant el 
temps ordinari de treball i submergint els participants en 
un ambient que propicia l’emotivitat. Mescla cerimònia 
solemne i la diversió espontània, el respecte a la tradició 
amb la innovació informal, allò espiritual amb allò cor-
poral, allò íntim amb allò públic. Acció simbòlica capaç 
d’evocar una realitat inaccessible, la festa és també poli-
sèmica: eficaç activadora i reproductora d’identitats col-
lectives, serveix també com a terreny de disputes, com a 
afirmadora de jerarquies socials i com a generadora de 
transgressió». Poc més quedaria a dir. Sembla una des-
cripció exacta de la nostra festa.

La festa, ens diuen, «submergeix els participants en un 
ambient que propicia l’emotivitat». Jo m’he parat a pensar 
en la meua vivència personal, la d’un fester intermitent o 
a temps parcial. Encara que visca a molt poca distància, 
allí no és festa, no estan en festa.

I sempre m’ha cridat l’atenció com, en el trànsit de tan 
breu espai de temps i de distància venint de ma casa cap 
a Bocairent a les festes, en veure apuntar per la finestre-
ta del cotxe les penyes grises del barranc, ja arribant a 
Masarra, alguna cosa es mou. Inexplicablement, el que 
deixe darrere desapareix de la ment, la percepció de les 
coses es transforma i s’entra dintre d’una mena de parèn-
tesi en el temps. 

I, en veure les primeres imatges del barri medieval, del 
meu barri, em trasllade a una realitat distinta. No anem, 
no vaig a les festes de Bocairent, vaig a Bocairent en fes-
ta. L’aire sembla diferent a altres dies i també la percepció 
i la reacció de les persones. Sembla que, efectivament, 
l’emotivitat que ens ha impregnat a tots contamina els 
carrers, les cases, els arbres, els núvols i penetra sense 
vacuna possible en totes les persones que s’hi acosten.

Per Bocairent passaríem 
per les Covetes dels Moros 
remuntant la Mariola
alegre de bon matí  
diumenge dominical  
alegre de fonts secretes  
de fulles verdes com mai  
mai no oblidaré el matí  
creuant l’alegre Mariola.

Vicent Andrés Estellés ens descriu així el seu pas per Bo-
cairent. La pedra, la penya, la cova i Mariola, sempre pre-
sents a la imatge de Bocairent i la manta, el teler. Potser 
en algun moment haurem de canviar-ho, la imatge del 
teler i Bocairent, però encara no.

I Estellés continua parlant de Bocairent en altre moment:
...com telers de roca /.../ 
així lligant les altituds i les profunditats /.../ 
sonen telers de foradades fustes,
treballador des de l’alba a la nit
que té remors perdudes de muntanya

Telers de roca, telers de foradades fustes... teixint amb 
fils d’il·lusió. La il·lusió de cada dia per fer «un poble de 
progrés i llibertat». Els telers constants, de roca; la vida 
dura, de fusta; la il·lusió l’anem teixint amb fils de colors: 
fil blanc, fil verd, fil roig, fil blau, fil gris, fil groc. Són els 
fils de les nostres festes, són els colors de les nostres 
festes. Però s’hauran adonat que encara ens falten dos 
colors, el negre i el marró. I els hem deixat per al final 
perquè  ordenant les seues lletres de forma diferent, for-
men la paraula «germanor» i ací tenim un missatge: a 
Bocairent, amb telers de roca, llançadores de fusta i fils 
d’il·lusió anem teixint germanor, germanor festera.
I fem fil
 fem llum
 fem foc
 fem fum
 fem joc
 fem trons
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 fem crits
 fem precs
 fem vols
 fem flors, però també
 fem plors
Perquè busquem 
 busquem voler
 busquem parlar
 busquem companys
 busquem amics 
 busquem gaudir
 busquem plaers

Telers de roca amb so de fusta foradada, teixint amb fils 
d’il·lusió i cabdellant i descabdellant la memòria. Diu 
Honorio Velasco, catedràtic d’Antropologia Social que la 
festa «és part fonamental dels temps viscuts que porten 
en les seues ments (els pobles) i en els seus cossos». Una 
vegada més, intente comprovar si aquestes definicions 
teòriques s’ajusten a la realitat, a la meua realitat viscuda 
des de i en la festa. 

Efectivament, puc comprovar com el fil d’il·lusió cabde-
llat a les festes té ben enganxats els records, els primers 
records. El primer record de què tinc consciència és un 
moment en què estava triant l’espasa per a ser alferes.  
Tindria tres anys. El segon i el tercer es refereixen als 
festers en ma casa a la nit, els assajos a l’estació dels 
granaders i mon tio Pepe pujant-me al cavallet perquè 
havia de ser capità; d’allí van a l’arribada en cavall fins al 
maset el dia de l’entrada. Els fils d’il·lusió han ben nugat 
la memòria, deixant una empremta que cap altre esdeve-
niment podria fer. 

Els fils que fan trama, enganxen i atrapen brins de vida 
i d’emocions. Més endavant, provoquen les primeres llà-
grimes i un sentiment que un quasi adolescent no sap 
com definir en haver de deixar les festes (hauràs de con-
formar-te amb els dos dies principals, deien els pares) 
per a reincorporar-se a les tasques estudiantils fora del 
poble. El cap ho entén, el cor ho pateix. Costa d’entendre 
com en eixir de Bocairent la vida transcorre amb norma-
litat. Sembla impossible que tot el món no sàpiga que 
Bocairent està en festes i que res no pot ser igual.
 
Més avant, a menys distància en el temps però major dis-
tància en l’espai, el fil s’estira i es tensa, però no es tren-
ca. Conferència telefònica familiar el dia de Sant Blai. La 
conversa entretallada. Les llàgrimes pròpies contingudes 
i les familiars intuïdes conflueixen en la distància fent un 
petit i invisible rierol que amera la vivència personal de 
les festes en absència i que, amb el temps, reforça el senti-
ment de pertànyer a una comunitat que fa de les festes no 
sols una identificació individual i col·lectiva, sinó que crea 
la voluntat de pertànyer a eixa col·lectivitat i dóna força 
en moments de debilitat. Fils que fan trama, ens envolten, 
ens nuguen, ens emparen, ens deixen ser i ens fan ser. 

La trama festera esdevé trama social, i avança i es mo-
dela segons el moment i les necessitats. Unes vegades 
de forma conscient, altres de forma imperceptible, però 
evident reprodueix el model organitzatiu de la societat 
de cada moment. No sols això. Els fils de la festa, trama 
i ordim es converteixen en xarxa social que ens defensa 

de situacions ingrates: l’aparició dels masets, obrint des 
de Tots Sants, quan comença el fred, un lloc on reunir-se, 
xarrar, conviure, fer la basseta. Quantes persones fa uns 
anys s’han apuntat a una filà sols perquè era un mitjà de 
fer relacions, de mantindre relacions, de fer vida social, 
sense que hagen participat mai en els actes de festa en 
sentit estricte?

Els masets han estat i estan una peça fonamental en la 
configuració de la vida i estructura de Bocairent. En cada 
moment amb una utilització, sentit i ús diferents, però 
sempre un element de cohesió i de convivència al Bocai-
rent, «treballador des de l’alba a la nit», recuperem les 
paraules d’Estellés. El cap de setmana era i és, tradicio-
nalment, el moment del lleure i la tertúlia, les bromes, 
el soparet. La basseta del maset feia oblidar les penes i 
agarrar forces, alegria i il·lusió per a encarar la setmana 
vinent. La festa va més enllà de les festes.

La trama festera és també una xarxa que abraça, aglutina, 
però s’obri per a deixar entrar, al mateix temps que apreta 
i integra. Des de temps enrere i actualment, les filaes són 
una forma d’integrar-se els que arriben i de no desintegrar-
se els que se n’han hagut d’anar fora del poble.

La festa, les filaes, creixen per una sèrie de circumstànci-
es distintes entre les quals no és irrellevant l’arribada de 
persones d’altres llocs que veuen la porta del maset com 
una porta d’entrada i d’integració entre les bocairentines 
i els bocairentins, una porta que sempre troben oberta, 
perquè, com a senya d’identitat, les nostres festes i filaes 
són acollidores i no restringents. La nostra festa, a més 
d’integrar a la societat, també l’activa cultural i fins i tot 
econòmicament. 

Ens adonem de l’evolució de la música festera en els dar-
rers anys? Veiem com ha passat dels pasdobles senzills 
fins a composicions simfòniques, corals desfilant a les 
entrades, la multitud de certàmens que s’han creat en les  
terres de la nostra festa? 

El creixement de les nostres bandes de música ha anat 
paral·lel al de la festa de moros i cristians . L’interés per 
la música, que pot ser que comence per una il·lusió pro-
duïda per l’indiscutible protagonisme de la música en la 
festa, després va més enllà i ens dóna músics d’un ad-
mirable nivell —com ací mateix, a Bocairent, en tenim 
mostra— i que no s’acontenten en interpretar, componen 
elevant la música festera fins un nivell impensable anys 
enrere.  Però, a més, tenim les altres activitats econòmi-
ques generades al seu voltant que no podem ignorar.

I no ens hem oblidat del nostre patró, Sant Blai. Per a uns, 
Màrtir i sant en les seues creences religioses, per a altres, 
identificador i representant de les festes. Per a ningú in-
diferent. Qui no ha fet una promesa a Sant Blai quan ens 
trobem en una situació que sembla insalvable?

El do multiplicat, la força invicta 
per a lligar bonança i sembradura
té en el patró Sant Blai arrel addicta
i votiva promesa de llum pura. 

Ens ha deixat escrit el nostre poeta alcoià Joan Valls. 
Llum en la foscor que els creients atribueixen a la fe; 
llum que esperen veure com una eixida, una esperança 
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fiats a l’impossible per a qui no té motius religiosos. I uns 
i altres utilitzem el seu rastellet per a agarrar-nos a la pa-
ret llisa per la qual ens fan esgolar, en alguns moments 
de la vida, fatalitats indesitjables.

Però, alhora, sant Blai és una figura familiar. És present 
a la casa i als pensaments. No és fàcil trobar una figura 
religiosa que tinga tants seguidors, tants addictes no cre-
ients. Especialment, per a nosaltres els granaders, té un 
molt especial significat i omnipresència. El Vítol és un crit 
que fem i ens fem i no distingeix entre creences. 

Testimoni de totes aquestes coses i moltes més ens po-
den donar les persones avui homenatjades. Ni més ni 
menys que 50 anys, participant, creant i recreant la festa. 
Segurament a ells els semblarà —i a alguns de nosaltres 
també— que eixe temps ha passat molt ràpidament i en-
cara recorden els seus primers moments d’anar a la filà. 
Perquè ens situem, aquestes persones es van apuntar a la 
filà l’any que van vindre els Beatles a Espanya, es va tan-
car el Concili Vaticà II, quan Concha —aleshores Conchi-
ta— Velasco era Chica Yé-Yé i els xiquets se n’anaven a 
dormir amb la família Telerín. 

Uns han nascut en una família festera, altres l’han creat 
ells mateixos. Uns i altres estan fent tradició en el sentit 
estricte i etimològic de la paraula, la traditio llatina, que 
no és allò que no es mou, sinó allò que es transmet: el 
que han rebut dels seus majors ho estan transmetent, 
després de respectar-ho, cuidar-ho i intentar millorar-ho. 
I poden estar ben satisfets de la seua tasca. 

Tots ells van entrar a les filaes quan algunes eren un gra-
pat de festers i ara en són alguns centenars. Alguna cosa 
hauran tingut ells a veure amb la trajectòria, el seu viure 
i fer viure la festa al carrer, al maset, a la família, per a 
convertir la filà i la festa de tots en atraient.

Però, com podem veure, són festeres i festers disposats a 
viure la festa com en els primers moments, perquè estic 
segur que amb el pas dels anys ni la il·lusió ni el com-
promís amb la festa i la filà han disminuït. No sempre 
és fàcil ni alegre, ni divertida, la convivència. Per això, 
té més mèrit si cap mantindre tota aquesta trajectòria 
festera que els ha permés el pas de ser els receptors a 
ser els transmissors de les grans i, especialment, de les 
xicotetes coses de la festa, que són les que l’enriqueixen 
i la fan viure de forma més intensa i íntima.

Ells són els dipositaris dels xicotets secrets que van admi-
nistrant unes vegades com a heroïcitats altres com a re-
tret i altres com a transgressions; en definitiva, de l’ànima 
festera. I d’ací a uns dies reprendran, com tots els anys, la 
il·lusió en posar-se el trage o l’emoció de veure desfilar a la 
seua filà i dir-los que són els millors —tots són els millors—.
Així és que: Florentino Gutiérrez, Vicente Pastor, Francis-
co Blasco, Maties Vañó, Felipe Ferre, Vicente Gisbert, José 
Cerdá, Ximo Molina, Ladislao Cabanes, Rufino Rodrígues, 
Margarita Ferre, Joan Vicedo, Fernando Doménech i Juan 
Bautista Santonja, a tots, felicitacions i agraïment.

Especial esment caldrà parar en el cas de Margarita Fer-
re. Si no ho tenim mal comptat, és la quarta dona que 
rep homenatge per 50 anys de festera. No sabem si ella 

va tindre molt a veure en la decisió d’apuntar-se, però sí 
que l’ha tingut en la de romandre durant tots aquests 
anys sabent que durant molts d’ells no podia participar 
en alguns actes en igualtat amb els companys de la filà.

El segon cas és el de Florentino Gutiérrez. No sé en la 
resta de filaes, però en la nostra, en la seua i la meua, és 
el primer cas que es dóna de concentració d’homenatges 
i càrrecs: homenatjat per 50 anys de fester, alferes i la 
filla, capitana de la filà. Enhorabona.

I a les capitanes i capitans, el meu reconeixement i fe-
licitació. Segurament perdurarà en la vostra memòria el 
moment i cerimònia quasi màgic del pas per les monges 
Agustines, pujant l’escalinata, com pujant a la torre de 
l’homenatge dels castells medievals per a ser investits, no 
cavallers, sinó màxims representants de la filà. I no hi ha 
dignitat més alta en les nostres festes: ser capitana o capi-
tà de la filà. En el trànsit de la porta d’entrada a la d’eixida 
es produeix una transformació que imprimeix caràcter a 
les capitanes i capitans, almenys per un any que, vagen on 
vagen i facen el que facen, són els capitans de la seua filà. 

Heu gaudit ja i encara ho fareu més del reconeixement 
de la filà. Però he de dir-vos que els festers també gau-
dim d’emparar-vos, d’homenatjar-vos, de facilitar-vos els 
privilegis que porten la dignitat del vostre càrrec. Perquè 
la dignitat del càrrec de capitana o capità de les nostres 
festes ens iguala a tots els festers. Sou els més alts repre-
sentants de la filà. Allà on esteu, està la filà. Aneu a gaudir 
de lloc destacat i protagonisme a tots els actes de festa. 

Si ja heu fet un tast en els actes que al llarg de tot l’any 
formen el cicle fester, ara toca la culminació. Sense dub-
te, sou els que més intensament aneu a viure i gaudir les 
festes, però també heu de saber que la resta ens alegrem 
si així és. No sols sou els capitans de la vostra filà, sou els 
capitans de Bocairent i els màxims representants en les 
festes d’aquest any, honorats, aplaudits, requerits. I si us 
sorprén quan en l’entrada, en l’ambaixada o en qualsevol 
acte algú s’adreça a vosaltres demanant pel capità, no ho 
dubteu, heu de pensar: sí, sóc jo.
 
Poques coses hi ha igualables a l’eixida de l’entrada amb 
les músiques tocant, la filà al davant, perfectament or-
denada i desfilant, quan s’anuncia l’eixida del capità: de 
la capitana dels Espanyoletos, Mariola Beneyto; de la ca-
pitana dels Granaders, M. Carmen Gutiérrez; del capità 
dels Contrabandistes, Natxo Cortés; de la capitana del 
Terç de Suavos, Lurdes Palao; de la capitana d’Estudiants, 
Amparo Vañó; del capità dels Moros Vells, Ramón Micó; 
de la capitana dels Marrocs, Lucía Alarte; del capità dels 
Moros Marins, Armando Calvo; del capità dels Mosque-
ters, Pedro García.

I en el no-res que va de l’eixida fins a l’arc, us despertarà 
del somni el volteig de les campanes. Sí, és per vosal-
tres.  I la filà esperant-vos a la plaça, honorant els seus 
capitans. I després vindrà la diana i la processó i les am-
baixades... res no es pot fer si no esteu vosaltres. Sou els 
capitans! Exerciu-ho, gaudiu-ho!

I a tots vostés desitjar-los el mateix. Que gaudisquen de 
les festes. Gràcies per la paciència. Bones festes a tots!
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Durant els mesos estivals, es van celebrar a Bocairent 
els actes corresponents al Panellet de l’Associació Junta 
de Festes de Sant Blai. El primer acte va tindre lloc el 26 
de juny amb la inauguració del XXXIII Concurs de Dibuix 
i Pintura Escolar en el local de l’Associació. Aqueix ma-
teix cap de setmana, es va celebrar el XV Trofeu Esportiu 
Infantil de Futbol Festa del Panellet en el Poliesportiu 
Municipal. Sota una calor sufocant, els més xicotets van 
demostrar les seues habilitats futbolístiques; va resultar 
guanyadora la filà de Marrocs, que va véncer en la final a 
la dels Moros Vells.

CròniCa festa Del 
PaNellet de l’assoCiaCiÓ 2015

Jairó Vañó Reig
Cronista de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai
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El dissabte 25 de juliol va tindre lloc l’acte que més fes-
ters reuneix, la desfilada de la festa del panellet, que va 
començar a les 23.30 hores i es va allargar durant més 
de dues hores en què les marxes mores i cristianes i els 
pasdobles van prendre els carrers de Bocairent. En fina-
litzar, va haver-hi discomòbil en la plaça de l’Ajuntament. 
L’endemà, en l’incomparable marc de la plaça de bous, es 
va celebrar el LXXII Concert de Música Festera, dins de la 
campanya «Retrobem la nostra música» de la Diputació 
de València. El concert va estar a càrrec de l’Associació 
Unió Musical de Bocairent, sota la direcció de Damián 
Molina Beneyto. El concert va ser presentat per Sílvia 
Calatayud Mira, de la filà Terç de Suavos, filà portado-

ra de la Relíquia de Sant Blai en les festes 
de 2016. Abans del concert, es van lliurar els 
premis del XXXIII Concurs de Dibuix i Pintura 
Escolar, del XV Trofeu Esportiu Infantil Festa 
del Panellet i del III Concurs de Fotografia de 
Moros i Cristians 2015.

El primer dia d’agost, en la plaça de l’Ajunta-
ment, es va celebrar el XIX Sopar de les Pae-
lles. A l’acte van acudir centenars de comen-
sals, que van degustar les paelles preparades 
pels cuiners de les diferents filaes. A més, es 
va projectar un audiovisual que resumia el 
que havien sigut les festes de 2015.

L’últim dels actes de la Festa del Panellet 
va ser el 3 d’agost. A les 19.30 h, la Junta de 
Festes i les juntes de les filaes, des de la seu 
de l’Associació, van eixir en direcció al tem-
ple parroquial, on a les 20 h es va celebrar la 
missa del panellet. Abans del cant de l’Himne 
a Sant Blai, el president de la junta de festes, 
Vicente Silvestre, en nom de tots els festers, 
va tindre unes emotives paraules d’agraïment 
i comiat per al capellà Ángel Olivares, que 
deixava la parròquia de Bocairent. Una vega-
da finalitzada la missa, es va inaugurar en la 
seu de l’Associació l’exposició del XXXV Con-
curs Nacional de Cartells de Festes de Moros 
i Cristians a Sant Blai. L’obra guanyadora va 
ser realitzada pel murcià Rubén Lucas García 
de Torreagüera (Múrcia). El segon premi va ser 
per a l’artista local Vicent Ramón Pascual Gi-
ner. L’exposició va poder visitar-se durant les 
nits de danses de les festes de Sant Agustí, del 
23 al 27 d’agost.
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La Festa del Panellet del 2015 va arrancar el 8 
de maig amb la inauguració de l’exposició del 
3er Concurs de Fotografia de Moros i Cristians 
que va romandre oberta fins al dia 17 de maig 
a la sala Joan de Joanes. Prèviament, el dia 7 es 
va reunir el jurat i, després de les deliberacions 
efectuades entre tots els components, es van 
desvetllar els guanyadors.
El jurat estava format per la regidora de Fes-
tes, Noelia Vañó; pels fotògrafs, Remigio Silves-
tre Belda, Enrique Botella i Vicente J. Moreno, 
aquest últim guanyador de l’edició passada; el 
coordinador de la Comissió de Cultura de l’As-
sociació, Toni Molina Puerto; la vicesecretària de 
l’Associació de Festes, Mati Ferre Sanvíctor i, en 
representació de l’Associació de Festes, Gemma Molina 
Puerto i José Mª Beneyto Micó.
Preparándose para la procesión de Manuel Alarte Pla va 
ser la imatge guanyadora, per la qual l’autor va obtindre 
els 200 euros del primer premi sufragat pel consistori. A 
continuació, el jurat va destacar Nit de foc, de José An-
tonio Bernat Bacete i Moro, de Juan Sanz Ferre que, com 

a segon i tercer guardonats, van rebre 150 i 100 euros 
respectivament. A més, el certamen fotogràfic va atorgar 
tres accèssits a raó de 50 euros cadascun patrocinats per 
les tres formacions musicals locals, que van recaure en 
Albert Doménech Doménech per L’emoció del moment, en 
José Miguel Cabanes Francés per Fúria roja i en Blai Vanyó 
Vicedo per Mirades.

El 26 de juny, en el marc dels actes previs a la Festa del 
Panellet de l’Associació, es van donar a conéixer els gua-
nyadors del 33é Concurs Escolar de Dibuix i Pintura per 
cada curs. L’obra més votada i amb premi especial fou la 
d’Alba Vañó Francés.
El jurat qualificador va estar integrat per Mª Luz Pascual 
Soler, regidora de Festes; Fina Ferre Domínguez, directo-

ra del CEIP Lluís Vives; Alícia Mafé Laguna, directora de 
l’IES; un representant de l’AMPA del CEIP Lluís Vives i un 
altre de l’AMPA de l’IES Bocairent; Blai Vanyó, represen-
tant d’Art-92 i Mª Ángeles Asensio Baldó, Gemma Molina 
Puerto i Mati Ferre Sanvíctor com a representants de la 
Junta de Festes.

3er Concurs de Fotografia de Moros i Cristians

33é Concurs escolar de Dibuix i Pintura
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El 24 de juny, a la seu social de l’Associació de Festes, es 
va reunir el jurat qualificador integrat per representants 
del consistori, del món fester i del disseny gràfic, que va 
donar com a guanyador el cartell presentat per Rubén Lu-
cas García de Múrcia, sota el títol Cuestión de líneas, que va 
obtindre, així, el primer premi dotat amb 1.000 € i diploma, 
amb el patrocini de l’Ajuntament de Bocairent.

Per altra banda, Vicent Ramon Pascual i Giner, amb La Pu-
blicació, rebé la distinció a l’artista local valorada en 300 € 
i diploma per l’Associació de Festes.
El 3 d’agost, després de la missa del Panellet, fou inaugu-
rada l’exposició de cartells per les autoritats pertinents, 
que va poder ser visitada les cinc nits de danses de les 
festes a Sant Agustí.

Enguany vam canviar d’escenari i el camp municipal de fut-
bol va acollir el 15é Trofeu Esportiu Infantil de Futbol, in-
tegrat per sis equips de les filaes Espanyoletos, Granaders-
Estudiants, Suavos, Moros Vells, Marrocs i Mosqueters.
El campionat es va disputar els dies 27 i 28 de juny dins 
d’una onada de calor com feia temps que no patíem però, 
així i tot, aquest contratemps atmosfèric no va deslluir el 
campionat. Els xiquets i xiquetes, que es van comportar 

com a professionals, van poder gaudir d’una bona mullada 
amb els aspersors del camp.
El diumenge 28 es va disputar la final entre els equips de 
Moros Vells i Marrocs. Després d’un partit molt disputat, 
va guanyar l’equip dels Marrocs, que guanyava el trofeu 
per primera vegada. Mentrestant, el conjunt de Suavos i 
Mosqueters es disputaven el tercer lloc, que va guanyar 
finalment l’equip dels Mosqueters.

35é Concurs Nacional de Cartells de Festes de 
Moros i Cristians a Sant Blai

15é Trofeu Esportiu Infantil de Futbol

Cartell guanyador, obra de Rubén Lucas García Cartell finalista, obra de Vicent Ramon Pascual
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aCtUalItat Festera

Miguel Ángel Fita López, amb el 
títol Unes festes en Julio, va gua-
nyar el 13é Concurs de Teatre en 
la modalitat de Sainet Fester con-
vocada per l’Associació de Festes 
de Moros i Cristians de Sant Blai. 

D’aquesta forma, guanyava els 
400 € del premi i veure represen-
tada l’obra el 10 de gener a càrrec 
del grup l’Arcà en l’acte de l’Ho-
menatge als Capitans.

Complerts els quatre anys des de l’última convocatòria 
per a la presidència de l’Associació i després de romandre 
vacant el lloc durant uns mesos, el 27 de juny de 2015 es 
va elegir com a president Vicente Silvestre Silvestre en 
sessió extraordinària. Se li va imposar la insígnia de pre-

sident i, tot seguit, en el discurs d’investidura va reiterar 
el seu compromís amb les festes i els festers.
Al mateix temps, des d’ací agraïm la tasca de Ximo Car-
bonell com a president en funcions durant el temps que 
aquest lloc va estar vacant.

Canvi de presidència de l’associació  
de Festes de Moros i Cristians

Concurs sainet
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soci d’Honor de l’associació:  
Agustín Belda Sempere

CURRÍCULUM:

Naix en el Cabanyal (València), l’1 de setembre de 1934.
A primers dels anys 40, ja es posa el trage de moro vell, 

ja que el seu pare i la família dels Campano pertanyen a 
la filà durant aquella època.

Es dóna d’alta en la filà de Moros Vells l’any 1952.
En la dècada dels anys 60, participa activament en la 

filà, formant part de la comissió encarregada de recaptar 
fons per a la construcció del nou maset, que es va inau-
gurar el 28 de gener de 1970.

En els anys 1971 i 1984, va interpretar en l’ermita del 
Sant Crist el Despojo del Moro.

Després de les festes de 1974, ingressa en la Junta de 
Festes com a representant de la filà de Moros Vells i és 
anomenat Assessor Artístic. Va participar amb el presi-
dent Juan Antonio Vicedo Pastor junt amb altres pobla-
cions en distintes reunions preparatòries de l’elaboració 
dels Estatuts de la futura UNDEF. En una d’aquestes re-
unions, celebrada en Bocairent, en concret al maset dels 
Moros Vells el 12 d’abril de 1975, dissenya el dibuix de la 
manta festera per a obsequiar els pobles visitants amb 
aquest detall de la nostra artesania.

En 1980, en formar-se la nova Asociación de Fiestas 
amb Estatuts propis, l’Ajuntament deixa un local de la 
Casa de la Cultura com a seu d’aquesta Associació.

En l’any 1980, va dissenyar el pergamí per als actes 
de l’Estafeta de les Ambaixades que encara s’usa en 
l’actualitat.

En l’any 1982, va dissenyar un plat commemoratiu amb 
motiu del 350é Aniversari del Patronatge de Sant Blai.

Sent president José Cantó Calatayud, l’any 1984 va dis-
senyar el dibuix de la bandera de la Junta de Festes que 
va brodar Juan José Pascual, “Matietes”. Aquest mateix 
any, va decorar els caixons de l’església per a posar els 
ciris els dies del Novenari, cosa que va ser a iniciativa del 
moro vell José Cabanes.

El 30 de maig de 1987 va ser elegit president de l’Asso-
ciació de Festes.

Durant l’època de president, es pot ressaltar que va 
aconseguir, junt amb la Unió Musical Bocairent, organit-
zar els concursos de música festera.

Passades les festes de 1991, pren possessió com a pre-
sident en la Junta de Festes Juan Gómez Blasco qui li pro-
posa que seguisca com a arxiver i assessor artístic, i hi va 
accedir gustosament. En aquesta època, es va comprar 
l’actual seu de la Junta de Festes i, per tant, l’ampliació de 
l’arxiu fester. Per a la nova Sala de Juntes va dibuixar els 
escuts heràldics de totes les filaes que adornen la sala.

L’any 1995, entra de president Ricardo Reig Belda i pro-
posa que seguisca en les tasques que realitzava. Durant 
el manament de Ricardo, es comença a muntar un xicotet 
Museu Fester del qual és anomenat conservador.

En el 2002, va rebre el merescut homenatge de 50 anys 
de fester en actiu.

En l’any 2002, amb Arnelio Cuerda com a president, 
s’amplia el Museu Fester en comprar la Junta de Festes 
la planta baixa de la seu actual. Agustín forma part de la 
comissió per a l’ampliació del museu que es va crear. El 
Museu Fester s’inaugura el 25 de gener de 2003, del qual 
és anomenat director.

En la mateixa época, pinta el mural a la festa que hi ha 
al saló d’actes i assemblees, així com un panell en el Mu-
seu Fester amb la ubicació dels masets de les diferents 
filaes i, a la porta de cada maset, un dibuix d’un fester. 
També pinta un escut al·legòric a la Festa a l’entrada del 
Museu Fester.

Per aquells anys, va realitzar el nou disseny dels per-
gamins dels capitans, festers de 50 i 75 anys en la festa 
que encara s’utilitzen. 

L’any 2007 va ser capità de la seua filà, els Moros Vells. 
Complia així la promesa de celebrar el 100é aniversari de 
la capitania del seu iaio matern, José Sempere Sempere.

Des de llavors, segueix col·laborant aportant fotos per 
a la confecció del Programa de Festes.

Després d’estar 37 anys al servei de l’Associació, se sent 
agraït i content d’haver estat treballant per la Festa.

El 31 de juliol de 2015 en sessió ordinària, el president 
de Festes, Vicente Silvestre exposa a la Junta de Festes 
la proposta d’atorgar el títol de Soci d’Honor de la Jun-
ta de Festes a Agustín Belda Sempere, donant-se trasllat 
del seu “Currículum Fester” per consultar amb les filaes 
la possibilitat d’atorgar aquest guardó al nomenat fester.

El 18 de setembre i en sessió ordinària després de la lec-
tura dels articles dotze i següents de l’Estatuts de la Jun-
ta de Festes, on esment les condicions de “soci d’honor” 
s’accepta per majoria atorgar a l’esmentat fester el títol 
de soci honorífic.

L’aprovació dels presidents de les filaes en l’Assemblea 
General Ordinària del 14 de novembre i en votació secre-
ta, s’accepta per 6 vots a favor i 3 en contra, atorgar el 
títol de Soci d’Honor al fester Agustín Belda.
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3r Concurs de Fotografia
moros i Cristians

2n premi: NIT DE FOC, de JOSÉ ANTONIO BERNAT BACETE

1r premi: PREPARÁNDOSE PARA LA PROCESIÓN, de MANUEL ALARTE PLA
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3r premi: MORO, de JUAN SANZ FERRE

aCCÈssit: L’EMOCIÓ DEL MOMENT, d’ALBERT DOMÉNECH DOMÉNECH
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aCCÈssit: MIRADES, de BLAI VANYÓ VICEDO

aCCÈssit: FÚRIA ROJA, de JOSÉ MIGUEL CABANES FRANCÉS
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33é CONCURS DE 
diBuix i pintura esColar

1r premi inF 3 anys - DARIO TORTOSA BELDA

1r premi inF 4 anys - ÀNGELA CALATUYUD VAÑÓ

2n premi inF 3 anys - NEREA GARCIA PORTA

2n premi inF 4 anys - JAUME MARTÍ VAÑÓ
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1r premi inF 5 anys - JÚlIa aseNsIO PeNaDÉs

1r premi 1r primÀria - PAULINA BELDA FERRE

1r premi 2n primÀria - ÓSCAR GARCÍA MONTÉS 

2n premi inF 5 anys - PABLO FELIPE SATORRES

2n premi 1r primÀria - ELENA MUNTADA ESCUDERO

2n premi 2n primÀria - PABLO FERRE PÉREZ



La festa: al voltant de la festa

152

2n premi 3r primÀria - ESTEVE CASTELLÓ TUDELA

1r premi 4t primÀria - AITANA VAÑÓ MOLINA 

1r premi 5é primÀria - IRENE VAÑÓ BENEYTO 

1r premi 3r primÀria - JÚLIA PASCUAL CRESPO

2n premi 4t primÀria - NEUS FRANCÉS PASTOR

2n premi 5é primÀria - NEUS PUIG SEMPERE
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2n premi 6é primÀria - QUICA MOLINA MESTRE 

2n premi 1r eso - MARIA GALBIS TORMO1r premi 1r eso - PABLO CASTELLÓ MOLINA

1r premi 6é primÀria - ALBA VAÑÓ FRANCÉS

PREMI 
esPeCIal
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assemblea General Ordinària
15.11.2014

XIMO CARBONELL SIRERA
ÁNGEL MIGUEL OLIVARES ALÍS
JOSEP VICENT FERRE DOMÍNGUEZ
NOÈLIA VAÑÓ SANCHIS
FRANCISCO DOMÉNECH DOMÉNECH
JOSEP MIQUEL MOLINA PUERTO

Bocairent, 15 de novembre de 2014, a les 17 h i en segona 
convocatòria, comença l’Assemblea General Ordinària de 
l’Associació a la seu social. Amb l’assistència de les perso-
nes reflectides al marge, 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. Pronunciament de Festa Avant.
3. Revisió de quotes.
4. Aprovació, si escau, del pressupost 2014-15.
5. Aprovació, si escau, de les ordenances 2015.
6. Informe del president.
7. Torn obert de paraules. 

Atenent el 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 JOSÉ PUERTO ÚBEDA
FILÀ DE CONTRABANDISTES  JOSEP MIQUEL MOLINA PUERTO
FILÀ TERÇ DE SUAVOS VICENT SATORRES CALABUIG
FILÀ D’ESTUDIANTS JOAN IBÁÑEZ MESTRE
FILÀ DE MOROS VELLS BLAI LLINARES CASTELLÓ
FILÀ DE MARROCS TONI PUERTO PEIDRO
FILÀ DE MOROS MARINS SALVADOR VIDAL CASTELLÓ
FILÀ DE MOSQUETERS Mª ISABEL VAÑÓ VAÑÓ

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA 
ANTERIOR

Després de llegir l’acta de la passada Assemblea General 
Extraordinària de 4 d’octubre de 2014, és aprovada per 
unanimitat per les 9 persones acreditades. 

2. PRONUNCIAMENT DE FESTA AVANT

Tal com marca la tradició de les Festes de Sant Blai de 
Bocairent, en aquesta Assemblea es pronuncien a favor 
del Festa Avant el Sr. alcalde de Bocairent, el Sr. rector 
de la Parròquia, els representants de les nous filaes i el 
president en nom de la Junta de Festes de Sant Blai.

El Sr. president dóna les gràcies a tots i pronuncia el pri-
mer Vítol al patró Sant Blai de les pròximes festes de 
l’any 2015.

3. REVISIÓ DE QUOTES

El president exposa que la Junta Directiva ha decidit 
mantindre la quota i no incrementar-la. Així, queda en 10 
€ els majors d’edat i 5 € els menors d’edat.
La proposta és aprovada per unanimitat. 

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST 
2014-15

Pren la paraula el tresorer, Francisco Doménech Domé-
nech, que dóna lectura del pressupost de l’exercici 2014-
15, desglossa les partides i detalla les despeses i ingres-
sos del pressupost.

El pressupost ascendeix a 91.750 €.

Pren la paraula Vicent Satorres, president de la filà del 
Terç de Suavos i exposa que en l’edició del programa de 
festes es podrien estalviar diners en les circumstàncies 
actuals, de fet, un terç del pressupost es destina al pro-
grama. El president comenta que s’han demanat pressu-
postos a diverses impremtes i s’intenta ajustar al màxim 
tant el preu com la quantitat, però es vol mantindre la 
qualitat perquè el programa és la carta de presentació de 
les Festes de Sant Blai.

Joan Ibáñez comenta que la partida del programa no és 
deficitària.

José María Beneyto, coordinador del Programa, diu que 
ha demanat pressupost a 8 impremtes diferents. A més, 
dins del pressupost s’inclouen totes les despeses de pa-
pereria (programes de mà, estampes del guió...).

Se sotmet a votació el pressupost i és aprovat per una-
nimitat.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ORDENANCES 
2015

Pren la paraula Ximo Carbonell, que exposa les modifi-
cacions que s’han introduït en les ordenances. Destaca 
que, el dia de la moguda de bandes, les bandes hauran 
de concentrar-se abans de l’acte al carrer Mossén Hilari 
i des d’allí anar eixint. Javier Tormo explica amb detall 
aquesta millora.

Leandro Santonja comenta que és un acte molt emotiu i 
que a la major part de poblacions toquen l’himne totes 
les bandes juntes. Proposa que es concentren totes les 
bandes a la plaça de l’Ajuntament i es faça la hissada de 
banderes de l’Ajuntament nou.
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assemblea General Ordinària
06.06.2015

Ximo comenta que s’ha valorat aquesta possibilitat però 
la ubicació de les bandes presenta moltes dificultats i la 
Junta Directiva ha optat perquè l’himne el toque única-
ment la banda local.

Després d’aquestes observacions, se sotmeten a votació 
les ordenances i són aprovades per unanimitat.

6. INFORME DEL PRESIDENT

Pren la paraula Ximo Carbonell, que agraeix a la Junta 
Directiva de Sant Blai tota la dedicació. Tot seguit, dema-
na la col·laboració de les juntes de les filaes i dels festers 
per a les pròximes festes. Respecte al lloc de celebració 
de l’Homenatge a Capitans, la Junta de Festes valorarà 
les dues possibilitats i decidirà el lloc més adequat.

A continuació, exposa les dates previstes per a les pròxi-
mes festes: 17 de gener, Concert Fester; 18, la Publicació 
i 1 de febrer, l’Acapte.

Vicent Satorres i Salvador Vidal comenten que en l’as-
semblea anterior es va parlar de la necessitat de regular 
l’entrada per a evitar que s’acabara massa tard.

Ximo Carbonell comenta que la Comissió de Festejos es 
reunirà i passarà una proposta de millora a les filaes.

Per a acabar, desitja a tots unes bones festes de Sant Blai.

7. TORN OBERT DE PARAULES

Joan Ibáñez proposa que es regulen els horaris de les 
desfilades dels panellets per respecte als espectadors. 
Salvador Vidal comenta que no cal posar una regulació 
massa estricta en les desfilades de filà. Ximo afegeix que 
cal posar uns horaris perquè el públic siga sabedor de 
quan s’ix a desfilar.

Vicent Satorres comenta que la Junta de Festes hauria de 
recomanar una hora d’eixida i una hora d’arribada.

Leandro Santonja exposa que s’han convocat dues con-
vocatòries d’elecció de president de la Junta de Festes de 
Sant Blai i no s’ha presentat ningú. Està sorprés perquè 
cap dels set presidents que va firmar la carta ha presen-
tat la seua candidatura al càrrec de president de la Junta 
de Festes. Considera que algú hauria d’haver-se presen-
tat. També expressa la seua opinió sobre els Estatuts: 
són presidencialistes i únicament nou persones tenen 
vot a l’Assemblea i permeten fer una moció de censura.

Ximo Carbonell comenta que els presidents de filà ja te-
nen prou amb dur avant la seua filà.

Vicent Satorres comparteix que caldria modificar i millorar 
els Estatuts, ara bé, diu que no van fer cap moció de censura 
amb la carta. Simplement van comunicar el que pensaven.

Eloy Vicedo pren la paraula i comenta que possiblement 
els temps han canviat: ningú es presenta al càrrec de pre-
sident. Per aquesta raó, possiblement cal fer una reforma 
dels Estatuts.

Ximo Carbonell comenta que caldrà estudiar totes les 
alternatives presentades, però que ara no és el moment 
d’iniciar la reforma.

José María Beneyto exposa que enguany hi haurà un home-
natjat que no eixirà al llibre de festes per voluntat pròpia. 

Blai Belda comenta que es pregunta on estan el 99% dels 
festers. A l’assemblea han assistit molt poques persones, 
i a les filaes assisteix molt poca gent a les assemblees-

Javier Tormo i Juan Molina exposen que els festers no 
s’impliquen en la festa i tenen una actitud molt passiva.

S’alça la reunió a les 18 h, fet que certifique com secretari.

XIMO CARBONELL SIRERA
ÁNGEL MIGUEL OLIVARES ALÍS
JOSEP VICENT FERRE DOMÍNGUEZ
NOÈLIA VAÑÓ SANCHIS
FRANCISCO DOMÉNECH DOMÉNECH
JOSEP MIQUEL MOLINA PUERTO

Bocairent, 6 de juny de 2015, a les 17 h i en segona con-
vocatòria, comença l’Assemblea General Ordinària de 
l’Associació a la seu social. Amb l’assistència de les per-
sones reflectides al marge, a més d’un representant acre-
ditat 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 2014-15.
3. Informe del president.
4. Torn obert de paraules. 

Atenent el 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 JOSÉ PUERTO ÚBEDA
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FILÀ DE CONTRABANDISTES XELO BENEYTO COLOMER
FILÀ TERÇ DE SUAVOS BLAS SILVESTRE PÉREZ
FILÀ D’ESTUDIANTS JUAN MESTRE NAVARRO
FILÀ DE MOROS VELLS PABLO PASCUAL SILVESTRE
FILÀ DE MARROCS ---
FILÀ DE MOROS MARINS SALVADOR VIDAL CASTELLÓ
FILÀ DE MOSQUETERS Mª ISABEL VAÑÓ VAÑÓ

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA 
ANTERIOR

 
Després de llegir l’acta de la passada Assemblea General 
ordinària de 15 de novembre de 2014, és aprovada per 
unanimitat per les 8 persones acreditades. 

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES DE 
L’ExERCICI 2014-15

El tresorer, Francisco Doménech, exposa l’execució 
del pressupost en detall. Els ingressos ascendeixen a 
88.530,75 € i les despeses a 92.941,14 €. Per la qual cosa, 
hi ha un dèficit de 4.410,39 €. 

El president comenta que hem pagat dues quotes de la 
SGAE: la de l’any 2014 i la del 2015. Per la qual cosa, si 
no s’haguera pagat la quota del 2015, hi hauria superà-
vit. També exposa que en el capítol d’assegurances s’ha 
aconseguit reduir la despesa.

Els comptes s’aproven per unanimitat dels assistents.

3. INFORME DEL PRESIDENT

El president comenta que, amb aquesta assemblea, fina-
litza la seua gestió durant l’exercici actual. Exposa que 
a pesar de les dificultats per la manera com va accedir 
al càrrec està satisfet del treball dut a terme i agraeix la 

faena feta als membres de la Junta Directiva, a més de les 
juntes de les filaes, la Parròquia i l’Ajuntament.

Comenta que la pròxima setmana se sotmetrà a votació 
la candidatura de Vicente Silvestre Silvestre. Li agraeix 
que haja tingut la valentia de presentar-se al càrrec.

4. TORN OBERT DE PARAULES

Pren la paraula Josep Vicent Ferre Domínguez, qui agraeix 
tota la dedicació dels membres de la Junta de Festes i els 
dóna l’enhorabona per la faena feta. Els felicita especial-
ment per l’excel·lent organització de l’entrada. Comenta 
que ha sigut un any complicat i felicita Ximo Carbonell 
per haver sigut capaç de tornar el diàleg al si de la Junta 
de Festes i pel treball fet. Considera que podria haver-
se presentat a l’elecció de president. Agraeix la dedica-
ció del secretari, Josep M. Molina i del tresorer Francisco 
Doménech, que han dut avant la gestió administrativa, i 
també agraeix la dedicació de la resta de membres de la 
Junta Directiva. També dóna les gràcies a Vicente Silves-
tre per haver presentat la candidatura a la presidència. 
Comenta que la Junta de Festes ha de ser símbol d’unió 
i en el que va passar tots vam fallar en algun moment. 
Afegeix que caldria plantejar-se possibles millores als Es-
tatuts. Finalment, anuncia que Noèlia Vañó no continuarà 
com a regidora de Festes i li agraeix la seua dedicació. 
Per a acabar, reitera la disponibilitat de l’Ajuntament a 
col·laborar amb la Junta de Festes.

Per a finalitzar la reunió, Ximo Carbonell anima els fes-
ters a participar en la votació de president de la Junta 
de Festes. Explica que, per a ell, haguera sigut un plaer 
presentar-se al càrrec de president, però per motius per-
sonals no ha fet eixe pas.

S’alça la reunió a les 17.40 h, fet que certifique com a 
secretari.

assemblea General extraordinària
27.06.2015

XIMO CARBONELL SIRERA
ÁNGEL MIGUEL OLIVARES ALÍS
JOSÉ MARÍA BENEYTO MICÓ
JOSEP MIQUEL MOLINA PUERTO

Bocairent, 27 de juny de 2015, a les 17 h i en segona 
convocatòria, comença l’Assemblea General Extraordinà-
ria de l’Associació a la seu social. Amb l’assistència dels 
senyors reflectits al marge, a més d’un representant acre-
ditat de cada filà associada, amb el següent ordre del dia: 

1.Presa de possessió del president electe.

Atenent el que disposen els nostres Estatuts, som una 
federació formada per nou associats. Els representants 
de les filaes són:
FILÀ D’ESPANYOLETOS ANDRÉS ASENSIO FERRE
FILÀ DE GRANADERS JOSEP CALATAYUD BENEYTO
FILÀ DE CONTRABANDISTES XELO BENEYTO COLOMER
FILÀ TERÇ DE SUAVOS LAURA SANTOS SILVESTRE
FILÀ D’ESTUDIANTS JUAN MESTRE NAVARRO
FILÀ DE MOROS VELLS PABLO PASCUAL SILVESTRE
FILÀ DE MARROCS JAVIER CANTÓ VAÑÓ
FILÀ DE MOROS MARINS SALVADOR VIDAL CASTELLÓ
FILÀ DE MOSQUETERS Mª ISABEL VAÑÓ VAÑÓ
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Finalitza la reunió amb un fort aplaudiment i l’Assemblea 
aprova la composició de la Junta Directiva 

S’alça la reunió a les 17.30 h, fet que certifique com a 
secretari.

1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT ELECTE
 
Ximo Carbonell, president en funcions, inicia la reunió 
i exposa que, donat que no han hagut reclamacions, la 
Junta Electoral va a proclamar com a president electe de 
la Junta de Festes de Sant Blai el Sr. Vicente Silvestre 
Silvestre.

D’acord amb l’article 112 dels Estatuts: «La presa de pos-
sessió del president electe serà efectiva en l’Assemblea 
General extraordinària convocada amb aquest efecte 
dins dels 30 dies següents a la seua elecció. En l’esmen-
tada Assemblea, el president electe podrà presentar els 
membres que formaran part de la Junta Directiva».

Tot seguit, Vicente Silvestre Silvestre puja a la taula i 
Ximo Carbonell Sirera li imposa la insígnia de president.

Vicentre Silvestre Silvestre ocupa el lloc de president a 
la Mesa i exposa un breu discurs en què parla de la mo-
tivació que l’ha portat a tornar a presentar-se al càrrec, 
ja que entre els anys 2004 i 2011 també va ser president 
de la Junta de Festes. 

Demana la col·laboració de l’Ajuntament, la Parròquia i les 
juntes de les filaes per a portar avant els pròxims qua-
tre anys. Per endavant, demana disculpes pels errors que 
puga cometre i es compromet a treballar per la festa amb 
humilitat, senzillesa i fent equip. Exposa que està obert a 
suggeriments i la seua motivació principal és treballar per 
la Festa de Moros i Cristians en honor a Sant Blai.

Tot seguit, presenta la nova Junta Directiva, que estarà 
formada per:

VICENTE SILVESTRE SILVESTRE  PRESIDENT

GEMMA MOLINA PUERTO Vocal del Terç de Suavos SECRETÀRIA

RAFAEL ESPINÓS VAÑÓ  TRESORER

ÁNGEL M. OLIVARES ALÍS Rector de la Parròquia ASSESSOR RELIGIÓS

BLAS MOLINA MOLINA  ARXIU

JAIRO VAÑÓ REIG  CRONISTA

JUAN MOLINA MARTÍNEZ  PROTOCOL

Mª LUZ PASCUAL SOLER Ajuntament de Bocairent REGIDORA DE FESTES

VICENTE VAÑÓ VAÑÓ  SERGENT MAJOR

ANTONIO MOLINA PUERTO Vocal dels Espanyoletos CULTURA I ACTES RELIGIOSOS – Coordinador

FRANCISCO DÓMENECH DOMÉNECH Vocal dels Espanyoletos CULTURA I ACTES RELIGIOSOS

ÀNGELA MOLINA BOTELLA Vocal dels Granaders FESTES – Coordinadora

INMA FERRE PUERTO Vocal dels Granaders CULTURA I ACTES RELIGIOSOS

INMA REIG MOLINA Vocal dels Contrabandistes FESTES

JULI BENEYTO CASTELLÓ Vocal dels Contrabandistes PROGRAMA – Vicetresorera

BLAS SILVESTRE PÉREZ Vocal del Terç de Suavos FESTES – Vicepresident

MARIA COLOMER BENEYTO Vocal dels Estudiants PROGRAMA – Vicesecretària

VICENTE BENEYTO JUAN Vocal dels Estudiants CULTURA I ACTES RELIGIOSOS

ÁNGEL DOMÉNECH BENEYTO Vocal dels Moros Vells CULTURA I ACTES RELIGIOSOS

MANUEL BERNAT BELDA Vocal dels Moros Vells FESTES

ANTONIO PUERTO PEIDRO Vocal dels Marrocs FESTES

MARI ÀNGELS ASENSIO BALDÓ Vocal dels Marrocs CULTURA I ACTES RELIGIOSOS

ADRIANA LLOBREGAT MOLINA Vocal dels Moros Marins FESTES

JUAN SANTONJA COLOMER Vocal dels Moros Marins PROGRAMA

LLUÍS BENEYTO GALIANA Vocal dels Mosqueters PROGRAMA

MATILDE FERRE SANVÍCTOR Vocal dels Mosqueters PROGRAMA – Coordinadora
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INGRESSOS

DesPeses

resum eConòmiC 2014-2015
TOTAL INGRESSOS 88.530,75

TOTAL DESPESES 92.941,14

DÈFICIT EXERCICI 2013-2014 -4.410,39

SUPERÀVIT EXERCICIS ANTERIORS 27.754,7

DÈFICIT EXERCICI 2013-2014 -4.410,39

TOTAL SUPERÀVIT 23.344,31 €

CONCEPTE IMPORT 

Panellet de l’Associació 3.275,65
Despeses campionat de futbol i dominó  222,45 € 
Despeses sopar i altres  496,00 € 
Concurs de pintura  205,27 € 
Despeses concert  480,00 € 
Missa, flors i Panellets  277,50 € 
Il·luminació i so  448,05 € 
Inauguració exposició cartells  94,85 € 
Lloguer cadires i taules  897,00 € 
Impressió programa mà  154,53 €

Concert Fester  67,50 € 
Homenatge a les capitanies i als  25.082,66 € 
festers veterans   

Plaques i quadres homenatjats  1.672,95 € 
Dinar de germanor   11.465,00 € 
Flors decoració, ram presentadora  260,00 € 
Il·luminació i so  2.950,00 € 
Material muntatge escenari i decorats  2.665,63 € 
Impressió entrades i tickets  210,00 € 
Animació infantil  255,00 € 
Aperitiu descans i altres  342,29 € 
Banda música dinar  600,00 € 
Representació Sainet  200,00 € 

Dia de la Publicació (esmorzar) 553,00 € 
Dia de l’Acapte (esmorzar i aperitius) 571,38 € 
Dia de les Caixes (equip de so)  170,00 € 
Dia de l’Entrada  5.321,84 € 

Banda Inici Entrada  1.050,00 € 
Sonorització de l’acte i rellotge digital  610,00 € 
Neteja recorregut Entrada (cavalls)  150,00 € 
Despeses cadires i tribuna  2.900,00 € 
Programa de mà ordre de L’Entrada  163,92 €
Confecció mantes i gel·labes  385,57 € 
Esmorzar  62,35 € 

CONCEPTE IMPORT  

Dia de Sant Blai 2.594,85 € 
Impressió al·leluies processó  125,00 € 
Cor missa Sant Blai  700,00 € 
Flors altar i processó  180,00 € 
Reparació dosser i escala accés  721,35 € 
Esmorzar Junta  153,00 € 
Sonorització arrancada Processó  127,50 € 
Muntatge dosser  588,00 €  

Dia de Moros i Cristians 5.178,32 
Despeses repartiment pólvora  720,32 € 
Muntar i desmuntar Castell   3.688,00 € 
Despeses cavalls, Ambaixades i neteja  260,00 € 
Sonorització de les Ambaixades  510,00 € 

Dia del Sant Crist (despeses ermita i cordà) 135,00€ 
Dia de l’Eixabegó 
(missa i invitació Junta, capitans i presidents) 384,50 
Assegurances castell, festers, immobles... 3.003,76 
UNDEF 1.373,1 
Programa de festes (muntatge i impressió) 22.414,31 
Sergent major 778,00€ 
Col·laboració institucions religioses 1.000,00 € 
Junta Associació (reunions) 1.782,50 € 
Material i despeses d’oficina 440,64 
Col·laboració altres associacions 290,00 € 
Impostos, manteniment i serveis 2.651,76 € 
Reparació i conservació 820,41 €
Altres 1.016,86 € 
SGAE 16.315,23 € 
Audiovisual (vídeo festes)  525,00 € 
Financeres  212,36 € 
Informàtica (material i web) 239,90 € 
Concursos 1.204,10 € 

TOTAL DESPESES 98.641,87 €

CONCEPTE IMPORT 

Subvenció Ajuntament 19.000,00 € 

Quotes associats 20.615,00 € 

Recaptació de l’Acapte 3.418,40 € 

Col·laboracions i venda programa de festes 25.734,50 € 
Homenatge a les capitanies i  12.882,00 €
als festers veterans  

Museu fester 425,85 € 

CONCEPTE IMPORT 

Ingressos exercicis anteriors 666,00 € 

Ingressos atípics 845,00

Benefici Loteria del Nadal 4.934,00 € 

Venda entrades Concert fester 845,00 € 

Venda llibre 150 aniversari 10,00 € 

TOTAL INGRESSOS 88.530,75 € 


