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LA FESTA: actualitat festera

Homenatge als capitans i festers 
amb 50 anys en actiu de 2016

Discurs del mantenidor
FrAnciSco VAñó FErrE 

Sr. Alcalde de Bocairent, regidors, Sr. Rector de l’Església 
Parroquial, Sr. President de la Junta de Festes, Medalla d’Or 
de l’Associació de Festes, festers de més de 50 anys, capitans 
de les comparses, festers, senyores i senyors.

Aquesta història comença el 1859, any en què s’inicien les 
festes de Moros i Cristians de Bocairent en honor a Sant Blai.

Primerament, vull manifestar una cosa que potser resulte 
antiga, però que sent, i és el meu agraïment per proposar-
me com a mantenidor, i vull ressaltar amb lletres majúscules 
que per a mi ha suposat un GRAN HONOR. Gràcies

En segon lloc, vull destacar que serà al meu poble, Bocai-
rent, on celebre l’últim acte com a diputat nacional, càrrec 
que acaba despús-demà dia 12, vespra de la constitució de 

les noves Corts Generals. Per a mi, celebrar-ho ací és un tan-
cament d’or a tres legislatures apassionants.

I en tercer lloc, la comunicació tractaré de fer-la en valencià. 
No és el meu un valencià com per a lluir-me, però sí digne. 
Per viure on visc, tinc poques ocasions de parlar-lo, per açò 
aprofite la més mínima oportunitat per a utilitzar-lo, i encara 
que el meu nivell de coneixements de lèxic és molt limitat, 
almenys presumisc de tenir una bona pronunciació, que vaig 
aprendre de xicotet en els meus primers anys, a casa amb la 
meua família paterna, al carrer amb els amics i amb el tracte 
quotidià amb els meus veïns. Fora de València, en l’altiplà on 
visc, quan em sent provocat per algú que en parlar utilitza 
el típic valencià d’acadèmia, recórrec a la pronunciació de 
“BOU” i “DEU”, que no solen distingir entre Déu, deu i deu. 
De totes maneres, espere que em disculpen per alguna que 
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altra “espardenyà” i per recórrer en algunes paraules que no 
conega al castellà.

Al meu currículum apareix que no vaig nàixer a Bocairent, 
però fou per error, o almenys falta justificada. El meu avi 
matern era metge a Madrid i la meua mare va voler tenir el 
seu primer fill prop de l’empar del seu pare. Immediatament 
vaig venir cap ací. 

Gaudisc de parlar del meu poble quan em referisc a Bocai-
rent, ja que també és part meua i sempre m’hi he sentit molt 
integrat perquè ací he passat molts anys de la meua vida. 
A més, el meu pare va nàixer i està enterrat ací per expres-
sa voluntat, malgrat haver viscut molts anys fora. Va ser un 
gran bocairentí. Sóc nét de bocairentins per part paterna. Per 
cert, el meu avi patern del qual sóc homònim seu, Francisco 
Vañó Ferre (nom i dos cognoms), va ser alcalde de Bocairent, 
potser d’ací em vénen els gens polítics que he desenvolupat 
de major. Tinc casa ací i els meus fills són els dos d’ací. 

Després de la meua segona etapa vivint ací des que em vaig 
casar, l’any 85 em vaig traslladar amb la meua família a viure 
a Toledo. No vaig desertar, van ser les circumstàncies les que 
van fer que me n’anara a cercar el meu futur i el de la meua 
família. Va ser la crisi tèxtil que va patir Bocairent en aquella 
època la que m’obligà, com a d’altres a eixir a la recerca de 
millors condicions de vida per a mi i per als meus fills.

Enguany ,coincidint amb el 384 aniversari de la proclamació 
de Sant Blai com a patró de Bocairent, m’enorgulleix i, com 
ja he dit, és una satisfacció i un honor ser nomenat mante-
nidor d’unes festes tan memorables, de tanta tradició i tan 
celebrades: les de Moros i Cristians amb més solera i prestigi 
d’Espanya, que són les de Bocairent.

Sant Blai, el seu patró, canonitzat i elevat als altars el 1244 
és el referent principal d’aquestes festes, al qual se li profes-
sa una autèntica devoció. Però, a més, qui davant un colp de 
tos no s´ha encomanat a Sant Blai amb el cèlebre “Sant Blai 
gloriós”? El miracle de la gola, pel qual salvà un xiquet que 
va estar a punt d’ofegar-se amb una espina, és pel motiu que 
també es va convertir en patró de tot allò relacionat amb la 
gola.

Devoció que a la meua família hem tingut, i al nostre segon 
fill, a més de batejar-lo com a Carlos, perquè ens agradava, 
i Vicente, en record del meu pare, el seu tercer nom és Blas 
pel nostre patró (en honor a la veritat, a proposta de la meua 
esposa).

Per cert, encara que no siga políticament correcte, a propòsit 
del canvi de data d’aquestes per votació popular vull posici-
onar-me a favor d’aquesta modificació. Ho justifique per dos 
motius. Un d’egoista: jo com molts que han hagut d’emigrar, 
he sigut d’aquells que, per culpa de no coincidir amb dies no 
laborables, m’ha impedit acudir amb freqüència a aquestes, 
motiu pel qual vaig deixar de ser fester en actiu. Un altre 
altruista, a favor de Bocairent: les nostres festes de Moros i 
Cristians són tan importants com per a fer partícips a la res-
ta dels ciutadans d’aquestes. Mereixen tant la pena que per 
la seua difusió i major importància del nostre poble quasi és 
obligatori compartir-les.

Jo he sigut fester de la Filà d’Estudiants i de família d’Estu-
diants. He participat a les festes sempre que he estat vivint 
ací i els meus fills han eixit d’Estudiants. Crec que la major 
part de les fotos de xicotets són amb el vestit d’Estudiants. 
A més, he recuperat un xicotet record, un escrit de mon pare 
que conserve com a justificant, i es refereix al dia en què em 
portà per primera vegada al “maset dels Estudiants”. Si em 
permeten vaig a llegir-lo:

20/1/1951, 23 hores. Assisteix Paquito Vañó Ferre a la com-
parsa per primera vegada. 
Estaven sopant i assajant aquesta cançó: José Juan Vañó, 
Vicente Beneyto Castelló, Juan Ibáñez, Paco Beneyto, Enri-
que Beneyto Amat, Ángel Bernat, Juan Port., José Carbonell, 
veterinari, Francisco Vañó Colomer, Luis Vañó Colomer y An-
tonio Puerto Francés.

Vaig estar simpàtic i em va agradar molt el sifó. Tenia 1 any. 
L’escrit està a la part posterior d’un full on figura la cançó 
que assajaven “Sospirs d’Estudiant”, pasdoble, lletra de Gas-
par Mollá i música de Joaquín Belda, escrita expressament 
per a aquesta comparsa el 1951. 

Sant Blai i les seues festes transformen al poble, molt de-
senvolupat, seriós i treballador, en un poble on predomina 
eixos dies l’ambient lúdic, on es respecten les tradicions, on 
les seues gents saben divertir-se, on els seus ciutadans es 
manifesten com a autèntics i bons amfitrions, i es rep els 
forasters amb els braços oberts i es comparteix amb ells 
l’alegria d’unes festes entranyables. Els bocairentins en ei-
xos dies es tornen més generosos i altruistes. Amants dels 
seus costums lúdics que comparteixen amb alegria fins a fer-
te sentir com un més de Bocairent.

Molts són els personatges i els actes que tinc al meu record 
des dels prolegòmens de les festes amb els sopars del Pa-
nellet, la Nit de Caixes, eixa primera manifestació d’alegria. 
Encara recorde amb afecte quan poc després d’haver tingut 
el meu accident a la carretera d’Alfafara, una Nit de Caixes, 
com no estava disposat a perdre’m la desfilada, vaig tenir 
l’humor d’eixir, espentat per un amic, amb la música tocant 
el bombo.

La fantàstica Entrada que no té res a envejar a les més sump-
tuoses, la majestuosa missa en honor a Sant Blai, les dia-
nes..., però sobretot, recorde amb emoció, com un pessic al 
cor, la màgia que envaïa a la gent quan Sant Blai fa  l’entrada 
a la plaça amb eixa explosió d’alegria al crit de “Vítol i vítol 
al patró Sant Blai, vítol!!!”. Els assegure que és dels records 
més emotius i inoblidables on a un se li salten les llàgrimes.

He de confessar una falta, i potser resulte vergonyosa, però 
mai em vaig atrevir a eixir a la Cordà.

Entre les persones, recorde amb afecte a un fester dels més 
vocacionals, i vull rendir en la seua persona un xicotet ho-
menatge a tots eixos festers que viuen, senten i gaudeixen 
de les festes com de les coses més transcendentals de la 
seua vida. Em referisc al Tio Toni Belda, el Fuster. Recorde 
haver-li sentit de xicotet que el dia que morira, la seua vo-
luntat era ser enterrat amb el vestit de moro marí. Eixe era 
un autèntic fester.
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Tinc la satisfacció d’anomenar-me igual que el millor cro-
nista que hem tingut de les festes de Sant Blai, de qui he 
aprés llegint-lo cada any al Programa, fins que va morir. Em 
referisc al prevere, Francisco Vañó Silvestre, per a qui també 
ací vull tenir un gran record, igual que a tants festers que tan 
abnegadament han engrandit aquestes festes amb la seua 
participació i lliurament.

A part d’actes de festes i persones, recorde detalls evo-
cadors, com tot allò relacionat amb la música, des de les 
marxes mores als pasdobles cristians fins a la música genu-
ïnament pròpia com la del Piquete dels Suavos o la cançó: 
“Mosqueter, que tingueu mal de panxa, que vos haja fet mal el 
sopar, i no penseu a menjar coses fines, que el vi i les sardines 
són el millor que hi ha”. O “Estudiante Pinturero, por allí por 
donde vas, has sido siempre el primero en festejar a San Blas, te 
lo digo porque quiero, porque quiero y nada más”. 

També l’humor és alguna cosa que no falta i sobretot brome-
jar entre festers de diferents comparses, uns amb uns altres 
amb eixa sornegueria pròpia de la gent intel·ligent que posa 
de manifest el caràcter dels festers i comparses. Recorde 
l’acudit que conten del mosqueter i que reflecteix com són 
d’exagerats amb el so dels trets dels seus trabucs el “dia 
dels trons”. Amb els seus arcabussos tendeixen a competir 
com fa més soroll. Quan un mosqueter li diu al “secretari de 
la pólvora”: 

-Pep, posa’m doble càrrega de pólvora, que està allí la 
meua nóvia. 
Dispara una trabucada sonada i li pregunta a Pep. 
-Pep, m’ha mirat? 
Contesta no. 
-Aleshores, Pep, posa’m triple càrrega! 
De nou dispara un tro encara més fort, i pregunta de nou. 
-Pep, m’ha mirat? 
De nou contesta no. 
-Aleshores posa’m cinc càrregues. 
I va disparar un tro que el trabuc el tirà al sòl. 
Llavors Pep li va dir:
-Alça’t, que ara et mira.

Per a acabar, vull fer una breu ressenya dels qui hui són els 
autèntics protagonistes d’aquest acte, al qual jo solament 
acudisc de majordom i responsable de conduir el seu home-
natge. Són els Festers amb més de 50 anys de participació 
en les festes, als capitans de cadascuna de les nou compar-
ses i sobretot al nomenat Soci d’Honor.

M’han de permetre que els confesse un xicotet secret. Quan 
un porta més de 30 anys fora del poble, la gent creix, es 
fa major i u no és capaç de reconéixer, i menys per nom i 
cognoms, on és fàcil que en un poble de 5.000 habitants es 
repetisquen amb freqüència. Així que vaig recórrer al Presi-
dent de la Junta de Festes, el meu amic Vicente Silvestre, i  
aquest em va fer el favor de donar-me unes instruccions per 
a reconéixer i situar-me en cadascun dels homenatjats. Per 
cert, li vaig demanar que m’especificara el malnom, ja que 
és la millor forma de reconéixer a cadascun, si no pel seu, 
per la seua família. Demane disculpes per si utilitze els mal-
noms i espere que em sàpiguen disculpar i no es molesten 
amb mi. I sobretot moltes gràcies a Vicente per tan valuosa 
contribució.

rELAció DE FESTErS DE 50 AnYS

- Espanyoletos: José Luis Vañó Doménech.
- Contrabandistes: Tomás Vicedo Belda i Miguel Borderia 

Alemany.
- Terç de Suavos: Josep Antoni Santonja Castelló i Miguel 

Ángel Silvestre Solbes.
- Moros Vells: Federico Alcázar Pérez, Juan Nájar Silvestre i 

José Pedro Tormo Albero.
- Marrocs: Félix Campos Sánchez 
- Moros Marins: Pascual Agulló Hernández i Leandro San-

tonja Colomer.
Tant Félix com Pascual són emigrants de Castella - la 
Manxa a Bocairent, i jo al revés, vaig emigrar de Bocairent 
a Castella - la Manxa.

- Mosqueters: Miguel Redón-Selma Iserte i Juan Silvestre 
Albero. És fill del tio Mariano, el del Xalet. Al seu pare jo el 
volia molt, era tot un cavaller.

rELAció DE cAPiTAnS

Espanyoletos: la filà. 
Encetem una nova etapa a la festa. Fins ara tots els anys hi  
havia algú que es decidia a ser capità. És la primera vegada 
que una filà no té capitania. Ho fa en el seu nom la junta 
directiva, novetat. 

Granaders: esquadra del 150 aniversari. 
Després d’una decisió d’última hora, el capità que havia de 
presidir les festes del 2016 va renunciar, i és molt d’agrair a 
l’esquadra del 150 aniversari que es fera endavant per os-
tentar aquest càrrec. I són els seus components els qui en 
cada acte portaran la banda. Hui en la seua representació 
està Josep Antoni Belda Tortosa. També passa per primera 
vegada.

Contrabandistes: José Maria Sanchis Beneyto.
Naix el 12 de desembre de 1962, té ara 54 anys. Pertany a 
les filaes de Mosqueters i Contrabandistes, encara que ve de 
família de mosqueters. Malgrat la seua feina fora del poble,  
ha estat lligat sempre a les festes de Moros i Cristians. Co-
incidisc amb ell en què el pont de Bocairent és molt llarg.

Terç de Suavos: Xelo Belda Bacete.
Naix a Bocairent l’any 1967, té 48 anys i és filla de Paco, el 
Gallo, que vivia a la placeta dels Màrtirs, hui Joan de Joanes. 
Com era evident, no podia faltar la presència femenina

Estudiants: Albert Ruiz Mestre. 
Un jove nét de Mestre. No viu a Bocairent i no tinc massa 
dades d’ell.

Moros Vells: Vicent Ferrandis Mas. 
És de fora de Bocairent, però fa molts anys que està involu-
crat en la festa a la colla d’amics que té.

Marrocs: Juan Carlos Castelló Molina. 
Naix l’any 1964, més conegut per “Juáncar”. Té una empresa 
dedicada als cristalls. Molt amic de José Mª Sanchis i marroc 
des de fa molts anys. A part dels Moros i Cristians, hem coin-
cidit a la festa del Corpus de Toledo.
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Moros Marins: Teodoro Lanaras.
Grec de naixement, va vindre a viure a Bocairent fa més de 
30 anys i es dedica a comercialitzar tot tipus de productes 
tèxtils per a l’estranger: mantes, mantes per als avions, teles, 
cobertors, etc. Fins a fa uns quatre anys ha viscut a Bocai-
rent, i ara pel treball viu a València; però te l’oficina a Bo-
cairent (concretament a l’altura d’on estava abans Industrias 
Vañó). Es va apuntar moro marí i té moltes amistats a la filà. 
Ha enregistrat un disc de cançons anomenat Camino Privado 
i un altre Mediterranean. També ha cantat com a solista “El 
Mariner” a la plaça quan arriba la seua filà el dia del Ciri, així 
com alguna cançó a la missa de Sant Blai, junt amb el Cor 
de Bocairent. Les analogies entre on visc, Toledo, i on vaig 
viure, Bocairent, són curioses. Salvant les distàncies, allí es 
va establir un grec pintor, ací un cantant. 

Mosqueters: Jéssica Nájar Silvestre.
Naix a Bocairent l’any 1979. En l’actualitat és la dona de l’Am-
baixador Cristià, casada, amb una filla i des de molt xicoteta 
forma part de la Filà de Mosqueters. Li agrada també fer de 
cap d’esquadra a l’Entrada. Com a anècdota, cal dir que l’any 
passat no va poder eixir a cavall a l’Entrada acompanyant el 
capità, perquè estava embarassada. Presència femenina per 
segona vegada representada en aquesta ocasió per Jéssica.

Com a últim capítol, els parle de la figura del SoCi d’HoNoR 
de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Bocairent. 
Aquest guardó sols se’ls ha atorgat a persones que han tre-
ballat i han fet molt per la festa a Bocairent, no sols per a la 
seua filà, persones que han col·laborat a més a la Junta de 
Festes, que han treballat tant, tan bé. S’ho mereixen. Aques-

ta distinció, fins ara se’ls ha donat a Juan Bautista Molina 
Molina, el Tio Guarite, que ja ha faltat; Miguel Cantó Castelló, 
el Rullo, que deu estar present a la sala, i José Asensio Mom-
parler, Villalta, que va fer 50 anys d’Ambaixador Cristià tots 
seguits; també a la sala, i ara a Agustín Belda Sempere, el 
Tino. Tractant-se d’un artista i assessor artístic només unes 
pinzellades.

Naix a València, al Cabanyal l’1 de setembre de 1934. A l’ini-
ci dels anys 40 ja es posava el vestit de moro vell. Es donà 
d’alta a la Filà de Moros Vells l’any 1952. En la dècada dels 
anys 60 participà activament a la filà. Després de les festes 
de 1974, ingressà a la Junta de Festes com a representant 
de la Filà de Moros Vells, sent nomenat assessor artístic. En 
els anys 1971 i 1984 va interpretar a l’ermita del Sant Crist 
el “Despojo del Moro”. El 30 de maig de 1987 va ser elegit 
President de l’Associació de Festes. Durant l’època de presi-
dent es pot ressaltar haver aconseguit organitzar, junt amb 
la Unió Musical Bocairent, els concursos de música festera. 
Al 2002 va rebre el merescut homenatge de 50 anys de fes-
ter en actiu. L’any 2007 va ser capità de la seua Filà de Mo-
ros Vells, complint la promesa de celebrar el 100 aniversari 
de la capitania del seu iaio matern, José Sempere Sempe-
re. Després d’estar 37 anys al servei de l’associació, se sent 
agraït i content d’haver estat treballant en aquesta per la 
festa. S’ho mereix!!

Per a acabar, un final poc original..... però sentit!!!!

Visca Bocairent!! i Vítol al patró Sant Blai, vítol!!!
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crÒnicA FESTA 
DEL PAnELLET DE 
L’ASSociAció 2016

Durant els mesos d’estiu es van celebrar els diferents actes 
que composen la festa del panellet de l’Associació de Fes-
tes de Moros i Cristians. El  primer d’ells va ser la celebra-
ció del XVi Trofeu Esportiu infantil Festa del Panellet, que 
es va disputar el cap de setmana del 18 i 19 de juny a les 
instal·lacions del camp de futbol municipal. Totes les filaes 
van participar al trofeu, això sí, amb tres equips fusionats: 
els Espanyoletos amb els Contrabandistes, els Moros Vells 
amb els Estudiants i els Moros Marins amb els Granaders. 
Després de disputar-se dissabte la primera fase, diumenge 
de matí van fer-se les semifinals, que van enfrontar per un 
costat a Moros Vells/Estudiants contra els Mosqueters, gua-
nyant els primers, mentre que a l’altra semifinal els Suavos 
van vèncer als Marrocs. La final de consolació la van guanyar 
els Marrocs després d’imposar-se a la tanda de penals, ja que 
el partit contra els Mosqueters havia finalitzat amb empat 
a 2 gols. La gran final va estar molt disputada, i el trofeu 

de campions va ser per als Suavos, que van guanyar per un 
ajustat 1-0 a l’equip dels Moros Vells i Estudiants.

El 24 de juny es va inaugurar al local de la Junta de Festes 
l’exposició del XXXiV Concurs de dibuix i Pintura Escolar, 
on vam poder apreciar la imaginació desbordant dels més 
menuts en plasmar amb els seus dibuixos com veuen ells el 
món de la festa. 

L’1 de juliol s’inaugurava a la sala d’exposicions Joan de Joa-
nes altra exposició, en aquest cas la del iV Concurs de Foto-
grafia de Moros i Cristians, que va tindre el següent palma-
rès: el primer premi va ser per a José Antonio Bernat Bacete 
per la seua fotografia “Un descans en el Sant Crist”; el segon 
premi el va obtindre Blai Vanyó Vicedo per “Disparada”; i fi-
nalment el tercer premi va recaure en Salvador Mataix Vañó 
per “Pluja de confeti”.

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

Salvador Mataix
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El 29 de juliol de 2016 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 Daniel García Moragues, de 
Gandia, sota el títol Capitans, 2017 que va obtindre, 
així, el primer premi dotat amb 1.000€ i diploma, 
amb el patrocini de l’Ajuntament de Bocairent. Vi-
cent Ramon Pascual i Giner amb Nit de caixes 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 
inaugurada l’exposició de cartells per les autoritats 
pertinents, que va poder ser visitada les cinc nits de 
danses de les festes de Sant Agustí.

L’acte més multitudinari dels diferents que composen 
la festa del panellet va ser la desfilada celebrada el 
dissabte 30 de juliol. A poqueta nit els festers es diri-
giren als masets per a sopar, i després de comprovar 
que els nostres masets estan condicionats per a l’hi-
vern, però no per a l’estiu (algunes filaes van tindre la 
sort de poder sopar al carrer), a les 23:30 hores la filà 
d’Estudiants, portadora de la relíquia en les properes 
festes de 2017, donava inici a la desfilada. Poc a poc 
totes les filaes i les seues bandes van anar omplint de 
festa i música els carrers del Ravalet, i en finalitzar la 
desfilada del Terç de Suavos la festa va continuar a la 
plaça amb una discomòbil. 

Al dia següent, a la plaça de bous el Grup de Xiri-
miters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent, dirigits per 
Vicente Gabriel Casanova Martínez, i 
amb la col·laboració de l’AUM de Bo-
cairent, va celebrar el LXXiV Concert 
Fester “Retrobem la Nostra Música”. 
L’acte va estar presentat per l’estudian-
ta Amparo Vañó Beneyto. Abans d’ini-
ciar el concert, es va fer entrega dels 
premis del concurs de pintura i dibuix 
escolar i del concurs de fotografia.

Dimecres 3 d’agost va ser el panellet 
de l’Associació. A les 19:30 hores es 
reunien a les portes de l’Associació ca-
pitans i alferes, membres de la Junta 
de Festes i de les juntes de les filaes 
per dirigir-se a l’església, on a les 20 
hores començava la missa. Enguany 
la benedicció dels panellets es va fer 
en la capella de Sant Blai, tal com es 
feia en principi, i el motiu va ser la 
commemoració del 50 aniversari de la 
celebració del panellet. Com a porta-
dors dels panellets, els 4 supervivents 
d’aquell grup que va impulsar tan feliç 
iniciativa: Vicente Vañó Vañó, Vicente Colomer Boronat, Juan 
Ferre Vañó i Miguel Cantó Castelló. Després el repartiment 
es va fer com habitualment als peus de l’altar. Finalitzat el 
repartiment de panellets, en el saló d’actes del local de l’As-
sociació es va inaugurar l’exposició del concurs de cartells.

El darrer acte de la festa del panellet va ser la vintena edi-
ció del Sopar de les Paelles, celebrat el dissabte 6 d’agost a 
la plaça de l’Ajuntament, on a mitjan vesprada l’activitat es 
centrava en la col·locació de les taules i les cadires per al 
sopar, mentre els encarregats de fer les paelles de cada filà 

Cartell guanyador, de Daniel García Moragues Cartell finalista, de Vicent R. Pascual i Giner

E. Castelló
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prenien posicions. A poc a poc, i conforme el sol s’amagava, la plaça 
començava a omplir-se de gent que mentre feia la tertúlia observava 
l’elaboració de cada paella. Aplegada l’hora, es van repartir els plats 
de paella a cada comensal i es va fer el multitudinari sopar. Enguany 
no va haver audiovisual, la qual cosa va permetre que les converses 
en acabar el sopar s’allargaren més i es feren amb més tranquil·litat. 
Amb aquest acte es tancaven les celebracions de la festa del panellet.

Mariano Ferre

E. Castelló

E. Castelló

Manolo Esplugues

Mariano Ferre
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AcTUALiTAT FESTERA
canvi de normativa per a poder disparar

El Despojo del Moro en la ii Trobada 
d’Ambaixades a l’olleria

El passat 30 de setembre es va realitzar una reunió al local 
de l´Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, 
després que la Subdelegació de Govern d’Alacant a la UN-
DEF enviara una circular que comunicava que, a partir de l´1 
de gener de 2017, caldria un permís de possessió d´armes 
d´avantcàrrega per a poder disparar en els diferents actes 

festers, així com per a poder adquirir la pólvora. Aquesta 
normativa s’estén a totes aquelles poblacions que, com a 
Bocairent, utilitzen aquests tipus d’armes a les seues festes.
Per a poder facilitar les gestions per a l’obtenció d’aquest 
permís als festers i festeres, l´Associació de Festes de Moros 
i Cristians de Sant Blai ha facilitat un protocol.

El passat dissabte 10 de setembre va tindre lloc a l’Olleria 
la II Trobada d’Ambaixades de Moros i Cristians, amb repre-
sentació de les festes de Bocairent. La trobada va rebre les 
poblacions de l’àrea 1 de la Unió d’Entitats Festeres (UN-
DEF), com són Llutxent, Lleida, Paterna, Aielo de Malferit i 
l’Olleria, a més del nostre poble. L’Olleria prenia així el relleu 
a Llutxent, on es va celebrar la primera trobada.
Els actes començaren a les deu i mitja, a l’església parro-
quial, amb la representació del Despojo del Moro de Bocai-

rent. Pau Verdú, en la seua qualitat d’ambaixador moro, va 
tindre una actuació sensacional, arropada per la presència 
d’un grup de festers de la Filà de Moros Vells, entre ells Blai 
Llinares i la seua filla Neus, representant respectivament al 
capità i l’alferes del bàndol moro.
En acabar, al castell de festes ubicat a la plaça de la vila, es 
van desenvolupar les ambaixades de la resta de localitats 
participants, que compartiren posterioment un dinar de ger-
manor.
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4t Concurs de Fotografia
MOROS I CRISTIANS

1r premi: José Antonio Bernat Bacete, per la fotografia “Un descans en el Sant Crist”
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2n premi: Blai Vanyó Vicedo, per la fotografia “Disparada”

3r premi: Salvador Mataix Vañó, per la fotografia “Pluja de confeti”
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Soci d’Honor de l’Associació:

VicEnTE VAñó VAñó

No és casualitat que dos anys seguits la Junta de Festes con-
cedisca dos Socis d’Honor. Quan es va proposar a Agustín 
Belda Sempere, també es va pensar en la persona de Vi-
cente, però es va decidir que un cada any. Tots dos sabem 
que són persones amb una llarga trajectòria de treball per la 
festa i per la Junta de Festes.

Una vegada acabades les festes de l’any passat, es va posar 
en marxa tot el que feia falta per proposar, en un punt de 
l’ordre del dia d’una reunió ordinària de la junta directiva, la 
proposta. El dia 13 de maig de 2016 es va realitzar aquesta 
proposta, la qual després de llegir el currículum de Vicente, 
va ser signada per 20 persones de les presents a la reunió i 
es va entregar còpia als vocals de les diferents filaes perquè 
fóra estudiat per les diferents juntes. A la següent reunió 
ordinària, 10 de juny de 2016, de la junta directiva, en un 
punt de l’ordre del dia es va comentar si algú volia comentar 
alguna cosa al respecte; després es va passar a votació i el 
resultat va ser de 18 vots a favor i 1 abstenció, per la qual 
cosa per part de la junta se li atorgaria la concessió del guar-
dó de Soci d’Honor que tan dignament es mereix Vicente.

Una vegada aprovat per la Junta de Festes, es va ratificar en 
l’assemblea general ordinària del passat 25 de juny de 2016 
amb el resultat d’aprovat per unanimitat; d’aquesta manera, 
i després de l’acte protocol·lari, el dia 8 de gener de 2017, de 
l’entrega del corresponent diploma i medalla que l’acredita, 
seran les següents persones les que estan en actiu i en la 
possessió del màxim guardó que concedeix l’associació: Mi-
guel Cantó Castelló, José Asensio Momparler, Agustín Belda 
Sempere i Vicente Vañó Vañó. Enhorabona a Vicente i a tots 
ells per tant merescut distintiu.

CURRÍCULUM

Vicente Vañó Vañó, Borja, naix a Bocairent el 22 d’agost de 
1930, i s’apunta a la Filà de Marrocs l’any 1946, és a dir, 
aquest any ha complit 70 anys de fester. Pel seu caràcter és 
una persona molt servicial i sempre on li demanes la seua 
participació, allí està Vicent; prova és que de jove ha estat 
col·laborant al Patronat molts anys en diverses tasques, però 
des de l’any 1964 és l’encarregat del manteniment d’aquesta 
institució.

A la filà ha sigut vocal quan era president d’aquesta Isidro 
Gisbert, però no ha tingut càrrecs a la festa. També va for-
mar part de les persones que van tindre la idea que se cele-
brara el Panellet tots els mesos en honor a Sant Blai. 

L’any 1983 va causar baixa com a sergent major Celedonio 
Belda Ortiz, de la Filà Terç de Suavos, sent president de l’As-
sociació de Festes José Cantó Calatayud, Manduca. Es pre-
sentaren dos persones com a candidats d’aquest càrrec, un 
moro marí i Vicente, i va eixir Vicente elegit. Des d’aleshores, 
el 1984, està portant la tasca de sergent major, de conserge 

de l’associació i des de fa 10 anys és l’encarregat d’obrir el 
museu tots els diumenges de matí.

L’any 2009 se li va homenatjar pels seus 25 anys d’aquest 
càrrec tan important a la festa, atorgant-li un nou bastó. 
També ha estrenat recentment, el 2013, un nou vestit de 
sergent.

La seua manera de ser, de comportar-se amb tots els que 
han passat per la Junta de Festes, ha fet que Vicente estant 
al servei de la junta, haja sigut un referent de servei com-
partit amb 8 presidents i tantes i tantes persones que han 
passat per l’associació.

El càrrec de sergent major pensem que no és el més impor-
tant de la dedicació que ha tingut i té per la festa. Verdade-
rament molta gent no ho sap, és la feina desinteressada, ab-
negada i diària que desenvolupa en les tasques de conserge, 
com: arreplegar el correu tots els dies, repartir manualment 
totes les convocatòries als membres de la junta directiva, 
preparar les cordes i reixes per a la cordà, posar el rodabal-
cons quan correspon, encendre els llums de l’associació quan 
hi ha desfilada d’alguna filà en els panellets o en festes, 
controlar la clau del castell, encarregar-se de l’abastiment 
del butà quan la calefacció era l’estufa i fer de “recadero” 
per qualsevol cosa que fa falta. I també una cosa que ha fet 
durant molts anys és repartir els Programes de Festes a Va-
lència a l’Arquebisbat, a rectors que se’ls ha enviat o estaven 
a València i pobles del voltant. La tasca quasi més important 
que desenvolupa des de fa molt de temps és marcar amb el 
segell tota la loteria, controlar, repartir, cobrar tota la que es 
ven en diferents establiments de la localitat.

En definitiva, Vicente és una persona que es mereix tot el 
reconeixement d’aquesta associació i que se’l tracte amb el 
mèrit que li correspon de SOCI D’HONOR.
Enhorabona!!!!!!

La Junta Directiva
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34é CONCURS DE 
DiBUiX i PinTUrA EScoLAr

1r PREMI INF 3 ANYS - MARiA ToRRES SiLVESTRE 2n PREMI INF 3 ANYS - NAdiA PLA PÉREZ

1r PREMI INF 4 ANYS - ToNi VAÑÓ BENEYTo 2n PREMI INF 4 ANYS - MiRiAM SEMPERE ToRMo
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2n PREMI 2n PRIMÀRIA - EVELYN doMÉNECH BARBÚ

1r PREMI INF 5 ANYS - SERGi BENEYTo VAÑÓ

1r PREMI 1r PRIMÀRIA - ÁFRiCA CARPENA FERRE

1r PREMI 2n PRIMÀRIA - CLAUdiA ALCARAZ ALCARAZ

2n PREMI INF 5 ANYS - CLAUdiA BLASCo TUdELA

2n PREMI 1r PRIMÀRIA - ZUZANA CARBoNELL
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1r PREMI 4t PRIMÀRIA - REBECA REiG PUERTo

1r PREMI 3r PRIMÀRIA - ARANTXA CANTÓ BELdA 2n PREMI 3r PRIMÀRIA - ALEX SiLVESTRE CALVo

2n PREMI 4t PRIMÀRIA - SABA SAN SEBASTiÁN MAFÉ
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1r PREMI 5é PRIMÀRIA - NEUS FRANCÉS PASToR

1r PREMI 6é PRIMÀRIA - JoSEP ToRMo ASENSio

2n PREMI 6é PRIMÀRIA - LUCÍA CALATAYUd ToMÀS

2n PREMI 5é PRIMÀRIA - JULiA VAÑÓ

1r PREMI 4t ESO - MAR CANTÓ AGULLÓ

premi especial
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14.11.2015. Assemblea General ordinària

Bocairent, 14 de novembre de 2015, 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 Vicente Sil-
vestre Silvestre, Benjamín Fayos olivares, Josep Vicent Fer-
re domínguez, Mª Luz Pascual Soler, Rafael Espinós Vañó i 
Gemma Molina Puerto, a més d’un representant acreditat de 
cada filà associada, amb el següent ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Festa Avant.
3.- Elecció, si escau, d’un soci d’honor de la Junta de Festes.
4.- Revisió de quotes.
5.- Aprovació, si escau, dels Pressupostos 2016.
6.- Aprovació, si escau, de les Ordenances de 2016.
7.- Informe del president.
8.- Torn obert de paraula.

Atenent al que disposen els nostres Estatuts som una fede-
ració formada per nou associats, per tant, abans de comen-
çar l’Assemblea, s’acrediten els següents representants:

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 Ángel Doménech Beneyto
Filà de Marrocs Javier Cantó Vañó
Filà de Moros Marins Salvador Vidal Castelló
Filà de Mosqueters Isabel Vañó Vañó

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

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

2. Festa avant.

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

El Sr. President dóna les gràcies a tots i pronuncia el primer 
“VITOL AL PATRÓ SANT BLAI” de les festes de l’any 2016.

3. Elecció, si escau, d’un soci d’honor de 
la Junta de Festes.

El president, després de llegir els articles 12 i 13 dels esta-
tuts de l’Associació on es troba regulada la figura del soci 
d’honor i la seua elecció, recorda a les persones assistents 
que la proposta del nomenament de d’Agustín Belda Sem-
pere com a soci d’honor, fou traslladada a les respectives 

juntes de les filaes, juntament amb el currículum de l’indicat 
fester, a través dels seus vocals. 

Es procedeix a efectuar la votació, pel mètode de papereta, 
és a dir vot secret, tenint com a resultat 6 vots a favor i 3 en 
contra, quedant per tant aquest nomenament aprovat per 
majoria dels assistents. 

4. revisió de quotes.

El president manifesta que hi ha un romanent  pressupostari 
positiu als comptes de l’anterior Junta, per la qual cosa no 
hi ha necessitat d’augmentar la quota festera. Quedant per 
tant, 10 € per als festers majors d’edat i 5 € els menors.

Per unanimitat dels presents, s’acorda deixar les quotes com 
estan.

5. Aprovació, si escau, dels Pressupostos 
2016.

El tresorer, Rafael Espinós Vañó, exposa l’execució del pres-
supost en detall, comentant cadascuna de les partides que 
el conformen.

Els ingressos ascendeixen a 90.550’00 € i les despeses a 
90.550’00 €. El president pregunta si algú dels presents vol 
algun aclariment, indicant que tan sols son pressupostos i 
després al final de l’exercici hi haurà el resultat que siga. 

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

6. Aprovació, si escau, de les ordenances 
2016.

Juan Mestre Navarro pren la paraula per tal de manifestar, 
fent referència a l’acte de la processó de Sant Blai, si portar 
la creu processional va a convertir-se en una obligació més 
dels portador de la relíquia, ja que a les filaes menudes com 
els Estudiants pot suposar un problema per trobar gent que 
la vulga traure. Efectivament, se li respon, tal i com es ma-
nifesta a les Ordenances, que traure la creu processional és 
una obligació mes dels portadors de la relíquia segons la 
regulació actual.

Josep Calatayud Beneyto, remarca que els actes de la revista 
i l’ofrena no es realitzen a hores massa adequades. El fet 
de realitzar aquests actes tan tard, suposa un impediment 
per aconseguir que la gent puge a l’església i acudisca a la 
revista. Sol·licita que es busque un altra manera d’organit-
zar aquests actes, a més d’intentar que l’entrada no finalitze 
massa tard.

Després d’aquestes matisacions, es procedeix a votar les Or-
denances, sent aquestes aprovades per 8 vots a favor i 1 
abstenció.
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16.01.2016. Assemblea General Extraordinària

Bocairent, 16 de gener de 2016, a les 17 h i en segona con-
vocatòria, comença l’Assemblea General Extraordinària de 
l’Associació a la seu social, amb l’assistència de Vicente Sil-
vestre Silvestre, Benjamín Fayos olivares, Ma Luz Pascual 
Soler, Rafael Espinós Vañó, Gemma Molina Puerto, a més 
d’un representant acreditat de cada filà associada, amb el 
següent ordre del dia:

Punt únic: canvi de les ordenances 2016 al punt de la Pu-
blicació.

Atenent al que disposen els nostres Estatuts som una fede-
ració formada per nou associats, per tant, abans de comen-
çar l’Assemblea, s’acrediten els següents representants:
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 Isabel Vañó Vañó

1. Punt únic: canvi de les ordenances 
2016 al punt de la Publicació.

Comença l’Assemblea General Extraordinària prenent la pa-
raula el President de la Junta de Festes, Vicente Silvestre 
Silvestre qui, amb l’objecte d’explicar el perquè de l’elabora-
ció del conveni musical, exposa els motius que impulsaren a 
l’Ajuntament a la seua creació.

Es manifesta que anualment, l’Ajuntament, junt amb les en-
titats musicals existents al poble, marcaven els actes festius 
i elaboraven diferents convenis per encarregar a cadascuna 

7. informe del President.

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

- Manifesta als diferents representants de les filaes que 
s’organitzen als efectes de les desfilades dels ciris, ja que 
només poden eixir a desfilar 3 filaes per dia.

- Informa que l’acte d’homenatge a capitans es durà a terme 
al pavelló d’esports per raons d’aforament.

- Comenta, que amb motiu de la celebració del centenari de 
l’himne a Sant Blai, es cantarà a la plaça de l’Ajuntament 
per tal de celebrar aquesta efemèride.

- Recorda a les filaes que és estrictament necessari comptar 
amb la documentació sol·licitada i amb vigor per poder 
eixir a disparar.

- Es demana la col·laboració de tots per a la correcta conse-
cució de l’Entrada i dels diferents actes festers i demana 
disculpes per les possibles errades que poguera cometre.

- El president agraeix a Josep Vicent Ferre Domínguez el do-
cument i la tasca d’investigació realitzada en referència a 
la institució dels Moros Vells.

- Es recorda a les filaes que comuniquen als representants 
quin representant acudirà per conformar la modificació 
dels Estatuts.

- El president finalitza la seua intervenció manifestant que 
s’ha de signar un contracte amb les bandes de música que 
regulen els diferents actes de festa.

8. Torn obert de paraula.

Javier Cantó Vañó, pel que fa a la modificació dels estatuts, 
proposa que una vegada elaborats es pengen electrònica-
ment a la web de l’associació, per tal d’abaratir costos i pro-
moure una major difusió dels mateixos.

Per la seua part, Xelo Beneyto Colomer manifesta que cada 
vegada es dificulta més el fet de poder disparar, hi ha moltes 
restriccions i cada vegada sent que el tram s’acurta més, fent 
que als que els agrada la disparada no acaben de gaudir com 
cal d’aquest acte, sol·licitant la col·laboració de la Junta per 
poder ampliar el tram de disparada.

Salomé Beneyto Calabuig expressa el descontentament 
existent amb la UNDEF, ja que es paga religiosament la 
quota a aquesta institució i realment, amb temes tant im-
portants com l’IS, no ha aportat cap solució. Víctor Cabanes 
Tolosa recolza completament aquesta postura, afegint que 
igualment amb el tema de les quotes de la SGAE i la pólvora 
tampoc no ha aportat cap solució ni proposta.

Pren la paraula Josep Vicent Ferre Domínguez per tal d’ex-
pressar diferents aspectes. En primer lloc que el que s’ha 
de signar a les bandes és un conveni pròpiament dit, no un 
contracte, on es regularan que actes i que bandes tocaran 
als diferents actes festius del poble, presentant-se fins i tot 
la possibilitat de l’eixida de dues bandes en la publicació. Se-
guidament manifesta que es troba content del nomenament 
com a soci d’honor d’Agustín Belda “El Tino” però remarca 
que en aquest tipus de nomenament seria convenient acon-
seguir la unanimitat en la votació. Pel que fa a la Comissió 
de reforma dels Estatuts, exposa que l’Ajuntament renuncia 
al dret de formar part de la mateixa però que per descomp-
tat, col·laborarà, si la Junta així ho sol·licita, en la seua revi-
sió o assessorament jurídic. El batlle finalitza la seua inter-
venció manifestant certa preocupació amb l’estat del Castell 
de festes. Considera que està molt deteriorat, i que hi hauria 
d’haver una partida als pressupostos per tal de millorar-lo. 
Es demana agilitat en fer un castell nou assegurant la col-
laboració de l’Ajuntament en aquest aspecte.

Finalitzades les intervencions, s’alça la reunió a les 17.40 h, 
fet que certifique com a secretària. (Gemma Molina Puerto)
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d’aquestes entitats l’acompanyament musical dels diferents 
actes lúdics i festius que es duen a terme al poble de Bocai-
rent. A poc a poc es va anar fent palpable una certa situació 
de desigualtat entre les dos bandes: l’Associació Unió Musi-
cal Bocairent i la Societat Musical Vila de Bocairent, fent ne-
cessària la revisió dels actes dels quals es fa càrrec cadascun 
dels grups musicals, per això va sorgir el Conveni musical 
signat.

Donada la controvèrsia sorgida envers l’eixida de les dues 
bandes a l’acte de la Publicació, es va decidir mantindré una 
reunió amb l’Ajuntament. Igualment, la Junta Directiva va 
convocar una reunió extraordinària per estudiar el canvi i la 
modificació de les Ordenances elaborant-se una proposta de 
modificació que ara es presenta davant de l’Assemblea (i que 
es troba adjunta a la present acta).

Es decideix realitzar aquesta Assemblea General Extraor-
dinària per tal d’aprovar la modificació de les Ordenances 
del 2016, ja que aquestes havien sigut aprovades a l’Assem-
blea del 14 de novembre de 2015 i no contemplaven l’eixida 
d’ambdues bandes a aquest acte.

Després de llegir-se en veu alta la modificació per part del pre-
sident, es produeix una intervenció abans d’efectuar-se la vota-
ció: Laura Santos Silvestres pregunta si s’ha reflexionat amb la 
possibilitat que a la votació isquera que no es modifiquen les 
Ordenances, sol·licita que es reflexione per a altres ocasions 
aquest fet, intentant que les coses no apleguen al punt en el 
qual ens trobem, fent reunions d’urgència i amb pressa.
S’efectua la votació aprovant-se la modificació de les Orde-
nances del 2016 per unanimitat.
S’alça la reunió a les 17.40 h, fet que certifique com a secre-
tària (Gemma Molina Puerto).

25.06.2016. Assemblea General ordinària

Bocairent, 25 de juny de 2016, a les 17:00 hores i en sego-
na convocatòria, comença l’Assemblea General Ordinària de 
l’Associació a la seu social, amb l’assistència Vicente Silves-
tre Silvestre, Benjamín Fayos olivares, Ma Luz Pascual Soler, 
Rafael Espinós Vañó, Gemma Molina Puerto, a més d’un re-
presentant 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, de la proposta del Soci d’Honor. 
3. Aprovació, si escau, dels comptes 2015-2016. 
4. informe del president. 
5. Torn obert de paraula.

Atenent al que disposen els nostres Estatuts som una fede-
ració formada per nou associats, per tant, abans de comen-
çar l’Assemblea, s’acrediten els següents representants:
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 Benjamín Álvarez Antolí
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, aquesta 
és aprovada per unanimitat per les 9 persones acreditades.

2. Aprovació, si escau, de la proposta del 
Soci d’Honor.

El president, després de llegir els articles 12 i 13 dels esta-
tuts de l’Associació on es troba regulada la figura del soci 
d’honor i la seua elecció, recorda a les persones assistents 

que la proposta de nomenament de D. Vicente Vañó Vañó 
com a soci d’honor, fou aprovada en Junta Directiva pels di-
ferents representants, traslladant-se per tant a l’Assemblea.
Una vegada es llig el currículum fester de Vicente Vañó, Ser-
gent de l’Associació, es procedeix a efectuar la votació tenint 
aquesta com a resultat 9 vots a favor i cap en contra, que-
dant per tant aquest nomenament aprovat per unanimitat i 
ratificat amb un fort aplaudiment dels assistents.

3. Aprovació, si escau, dels comptes 
2015-2016.

Per tal d’efectuar el tancament de l’exercici 2015-2016, el 
tresorer Rafael Espinós Vañó exposa que els ingressos as-
cendeixen a 87.775,14 € i les despeses a 85.876,35€. Per la 
qual cosa, hi ha un superàvit de 1.898,79 €. S’aconsegueix, 
per tant, tancar el present exercici amb un romanent de 
25.243,10€.

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

4. informe del President.

El president, Vicente Silvestre Silvestre, manifesta als pre-
sents els següents aspectes:
- Transmet la més sincera enhorabona a totes les Filaes i 

Juntes Directives pel correcte desenvolupament de les 
festes, tant a l’Entrada com a la resta dels actes que com-
posen les nostres festes patronals. Igualment, inclou al 
seu agraïment a la Parròquia i a l’Ajuntament per la seua 
implicació.

- Informa que l’acte d’Homenatge a Capitans suposa, com 
ja se sap, grans despeses a l’Associació, per la qual cosa 
es presenta la possibilitat de separar l’acte d’Homenatge 
a Capitans del de l’homenatge als festers amb 50 anys en 
actiu. El president demana que les diferents filaes presen-
ten idees per aconseguir ajustar aquest acte pressupostà-
riament sense desmillorar-lo.
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- Igualment, el president comenta, que a petició de la Filà 
de Granaders estan iniciant-se actuacions per dur a terme 
la restauració de les andes de Sant Blai. El president de 
l’Associació es va reunir amb el president dels Granaders 
per tractar el tema, tenint ja un pressupost de restaura-
ció. El president demana col·laboració de tots per tal que 
aquesta despesa siga més assequible.

- Vicente Silvestre manifesta que amb l’objectiu de comme-
morar els 50 anys de celebració del panellet, es demanarà 
un pressupost per veure què costaria col·locar una plaque-
ta commemorativa a la capella de Sant Blai, per recordar 
aquesta efemèride.

- El president informa als presents de que el 10 i el 12 de 
juny es va celebrar a la Universitat d’Alacant un congrés 
internacional de Moros i Cristians, de la mateixa manera, 
hi haurà un congrés de Moros i Cristians a Biar.

- Es recorda que la comissió d’estatuts continua reunint-se 
cada 15 dies per a la revisió dels Estatuts.

- Vicente Silvestre comenta que ha eixit una nova normati-
va de la pólvora. A partir de l’1 de gener de 2017 sembla 
que qui no tinga el permís d’armes no podrà disparar. Això 
no obstant, informa que la UNDEF ha fet al·legacions, no 
sent encara definitiu.

- El president finalitza la seua intervenció manifestant que, 
en relació al castell, ell i Blai Molina van anar a Biar a veu-
re el castell d’aquesta localitat i estudiar diferents possibi-
litats. S’estudiarà la modificació i restauració del castell.

5. Torn obert de paraula.

Santiago Domènech exposa el seu descontentament amb 
l’empresa que abasteix a les filaes de cavalls per a l’Entra-
da. Manifesta que el seu cavall estava molt nerviós, i que el 
portador de les regnes va tindre amb ell molt mal comporta-
ment. Per finalitzar la seua intervenció sol·licita a la Junta de 
Festes que es miren pressupostos d’altres empreses.

Víctor Cabanes Tolosa comenta la possibilitat d’unir el més 
possible els ciris amb les festes per tal d’aconseguir un ca-
lendari fester continu sense dies buits entre els ciris i les 
festes. El president li explica que va proposar a la Junta Di-
rectiva diverses opcions de calendari que reflectien el que 
ell ara mateixa està sol·licitant, però la parròquia va mani-
festar el seu parer establint que tant la Candelaria, com la 
missa de Sant Blai s’havien de celebrar, per tant el calendari 
proposat de celebració dels ciris havia de saltar dos dies. Per 
aquest motiu es va decidir en Junta Directiva, deixar-ho com 
estava.

Tant Blas Silvestre com Toni Molina corroboren aquest últim 
punt manifestant que, s’ha fet assemblea al respecte, s’ha 
parlat i es va decidir que no.

Josep Calatayud Beneyto pregunta si la UNDEF ha informat 
a la Junta degudament sobre la celebració del Congrés In-
ternacional de Moros i Cristians celebrat a Alacant. El presi-
dent li respon que únicament han avisat als que creien que 
podien col·laborar. El president dels Granaders apunta que 
sembla que el congrés s’haja muntat únicament per a una 
minoria i que no ha vist cartells ni difusió al respecte per tal 
que la gent del poble poguera participar.

Josep Calatayud Beneyto, pregunta a l’Assemblea si real-
ment és convenient formar part de la UNDEF, manifesta que 
s’hauria d’analitzar seriosament aquest punt i analitzar què 
ens aporta realment aquesta institució.

Salomé Beneyto, igualment, i en consonància amb l’expres-
sat anteriorment pel president dels granaders, pregunta si la 
UNDEF aporta el mateix per a la resta de pobles de la Vall 
d’Albaida, perquè és ben poc, i que si és així s’hauria d’es-
tudiar la possibilitat de formar una Associació dels pobles 
festers de la Vall d’Albaida, per exemple.

Benjamín Álvarez apunta que està d’acord amb la intervenció 
dels seus companys i que el tema de la UNDEF s’hauria de 
parlar seriosament, postura igualment corroborada per Víc-
tor Cabanes.

Per la seua part Xelo Beneyto Colomer, exposa que l’Assem-
blea continua sense saber els diners que Bocairent aporta a 
la UNDEF, en què es gasten, sol·licitant un pressupost escan-
dallat envers aquest aspecte.

En un altre ordre de coses, Laura Santos Silvestre, vol sug-
gerir a l’Assemblea el fet de fer coses més participatives per 
contar tant amb xiquets com amb xiquetes a la festa del 
panellet i a altres actes, ja que per exemple, al campionat 
de futbol, les xiquetes no se senten massa temptades de 
participar, sent açò una vertadera llàstima. Josep Calatayud 
recolza totalment la postura de la presidenta dels Suavos, 
apuntant igualment que hauria de replantejar-se l’organit-
zació del mig any, ja que es fa massa llarg i molt repartit en 
el temps.

Àngela Molina Botella exposa que aquest aspecte ja s’ha 
parlat en la Comissió de Festejos, que es podrien fer gim-
canes de temàtica festera o d’altres coses on participaren i 
volgueren participar tant xiquets com xiquetes. S’estudiarà 
aquest punt.

Laura Santos Silvestre manifesta igualment que el tema del 
canvi de l’acte d’Homenatge a Capitans ja es va parlar amb 
anterioritat; fa molt de temps que està estudiant-se i que 
hi hauria de fer-se quant més aviat millor, ja que el nombre 
d’homenatjats va creixent exponencialment any rere any a 
les filaes. José Peidro Colomer apunta que l’acte d’Homenat-
ge a Capitans és un acte molt bonic i molt vistós, s’ha d’in-
tentar veure un pressupost per tal d’estudiar bé les opcions 
i no desmillorar-ho massa. Benjamín Álvarez i Xelo Beneyto 
apunten que el problema radica en què perquè quede més 
bonic s’han de desembossar molts diners en aquest acte, 
al que Víctor Cabanes apunta que hi podria haver una col-
laboració econòmica major per part de l’Ajuntament.

Toni Molina manifesta que una de les opcions estudiades 
podria ser que cadascuna de les filaes s’encarregara d’ho-
menatjar als seus festers amb 50 anys en actiu, celebrant 
l’efemèride cadascú al seu maset. No obstant es continuarà 
estudiant diverses opcions.

Finalitzades les intervencions, s’alça la reunió a les 18.30 h, 
fet que certifique com a secretària (Gemma Molina Puerto).



155

Festes de Moros i cristians 2017 Bocairent

INGRESSOS

DESPESES

resum econòmic 2015-2016
TOTAL INGRESSOS 87.775,14 €

TOTAL DESPESES 85.876,35 €

BENEFiCi EXERCiCi 2015-2016 1.898,79 €

SUPERÀVIT EXERCICIS ANTERIORS 23.344,31 €

BENEFICI EXERCICI 2015-2016 1.898,79 €

ToTAL SUPERÀViT 25.243,10 €

CoNCEPTE iMPoRT 

Panellet de l’Associació 3.331,12 €
Despeses campionat de futbol infantil  95,50 € 
Concurs de pintura infantil  88,82 €  
Despeses concurs cartell anunciador  150.97 € 
Despeses concert de música  188,20 € 
Missa, flors, banda de música i panellets  660,00 € 
Il·luminació i so concert i paelles  817,13 € 
Lloguer cadires i taules  1.220,00 € 
Despeses Junta i Acte presentació  110,50 €

Homenatge a les capitanies i als  21.446,17 € 
festers veterans   

Plaques i quadres homenatjats  1.347,55 € 
Dinar de germanor   12.418,70 € 
Decoració i flors  165,00 € 
Il·luminació i so  4.238,31 € 
Material muntatge escenari i decorats  1.960,20 € 
Animació infantil  200,00 € 
Aperitiu descans i desdejuni  272,34 € 
Banda música dinar  600,00 € 
Representació Sainet  234,07 €
Missa 10,00 € 

dia de la Publicació 532,00 € 
dia de l’Acapte 476,17 € 
dia de les Caixes  256,30 € 
dia de l’Entrada  6.146,00 € 

Banda Inici Entrada  1.100,00 € 
Sonorització de l’acte Himnes i Entrada  650,00 € 
Neteja recorregut Entrada (cavalls)  255,00 € 
Despeses cadires, tribuna, invitació pobles  3.120,00 € 
Programa de mà ordre de l’Entrada  200,00 €
Emisió TV local i altres  731,00 € 
Despeses Junta de Festes  90,00 € 

CoNCEPTE iMPoRT  

dia de Sant Blai 2.357,48 € 
Lloguer cadires església  400,00 € 
Cor missa Sant Blai  725,00 € 
Flors altar i processó  200,00 € 
Despeses Junta de Festes i convidats  171,00 € 
Sonorització arrancada Processó  150,00 € 
Muntatge i desmuntatge dosser  711,48 €  

dia de Moros i Cristians 6.865,05 € 
Despeses repartiment pólvora  1.437,67 € 
Muntatge i desmuntatge Castell   4.100,00 € 
Despeses cavalls, Ambaixades i neteja  726,00 € 
Sonorització de les Ambaixades  600,00 € 

dia del Sant Crist (despeses ermita i cordà) 507,48 € 
dia de l’Eixabegó 
(missa i invitació Junta, capitans i presidents) 356,00 € 
Sergent Major 800,00 € 
UNdEF 1.436,59 € 
Programa de festes (muntatge i impressió) 20.717,84 € 
Col·laboració institucions religioses 1.200,00 € 
Junta Associació (reunions) 1.679,90 € 
Material i despeses d’oficina 297,91 € 
Col·laboració altres associacions 333,60 € 
impostos, manteniment i serveis 2.694,18 € 
Reparació i conservació 734,74 €
Altres 747,71 € 
Quotes SGAE 8.079,84 € 
Audiovisual (vídeo festes)  200,00 € 
Financeres  117,34 € 
informàtica (material i web) 363,00 €
Concursos 1.066,05 €
Assegurances 3.133,88 € 

TOTAL DESPESES 85.876,35 €

CoNCEPTE iMPoRT 

Subvenció Ajuntament 19.000,00 € 

Quotes associats 20.896,00 € 

Recaptació de l’Acapte 3.105,64 € 

Col·laboracions i venda programa de festes 22.680,50 € 
Homenatge Capitanies i  12.730,00 €
Festers Veterans  

Benefici Loteria del Nadal 8.159,00 € 

CoNCEPTE iMPoRT 

Venda entrades Concert fester 990,00 € 

Museu fester 171,50 € 

Ingressos exercicis anteriors 0,00 € 

Sancions 0,00 €

Altres 42,50 € 

TOTAL INGRESSOS 87.775,14 € 


