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JUNY 2016 

Dilluns 20 de juny. Junta Informativa càrrecs. 

A les 21.00h, en la sala de Juntes de la Societat va tindre lloc la reunió 

informativa amb els càrrecs de 2016 per tal de traslladar-los la programació 

per a estes festes, amb la informació al voltant del actes, horaris i vestimenta 

adequada per a cada acte. 

 

Dimarts 21 de juny. Reunió amb l’alcalde. 

Els usuaris del Centre Ocupacional d’Ontinyent Jose Antonio Bodoque, 

acompanyats de la directora del centre i el president de la Societat de Festers, 

van presentar el cartell de les festes de 2016 que públicament serà presentat el 

dia de la Publicació.  

 

Dissabte 25 de juny. Primers Sopars de comparsa. 

A partir de les 22.00h els carres d’Ontinyent s’omplin amb els primers sopars de 

comparsa amb banda de musica. A la plaça de Sant Domingo, els Mossàrabs, 

Benimerins i Moros Marinos; a l’antiga placeta Latonda (Festers-Círcul) 

Cruzados, Bucaneros, Llauradors, Saudites, Fontanos i Estudiants; A la plaça de 

Baix, Chanos, Marineros i Abencerrajes; a la plaça Vicent Rodriguez, Moros 

Berberiscos i Taifes; a l’Ereta, Cides, Arquers, Almogàvers, Gusmans, Asturs; al 

carrer Jose Iranzo, Moros Espanyols; a la Glorieta, Kabilas; al carrer de Pio XII, 

Mudéjares i Omeyas, i els contrabandistes al Pàrquing del trinquet de Gomis. 

 

Visita Festes de Bugiada. 

El president de la Societat de Festers, va delegar en Juan Antonio Alcaraz 

Argente, Secretari General del Congrés i en José Bas Terol, President d’Honor 

de la Societat de Festers, l’assistència a presenciar les festes de Bugiada en el 

municipi de Sobrado (Portugal). Des de la Societat i de mans de Juan Antonio 

Alcaraz, se’ls va fer entrega d’un present.  

 

Dilluns 27 de juny. Festes Interès Turístic Internacional. 

La subdirecció General de Desarrollo y Sostenibilidad Turistica, va comunicar a 

l’Excm. Ajuntament d’Ontinyent, que una vegada revisada tota la 

documentació aportada, no reunim tots els requisits necessaris per a que les 

nostres festes siguen declarades Festes d’Interes Turistic Internacional.  

 

Dijous 30 de juny. Reunió Escola Infantil caps d’Esquadra. 

A les 20.30h. va tindre lloc a la Sala de Juntes de la Societat de Festers una 

reunió amb els festers i festeres encarregats de preparar l’escola infantil de 

caps d’esquadra infantil que comença el dissabte 9 de juliol a les 11.00h. No 

cal dir, que les portes de la Casa estan obertes de bat a bat per tots aquells 

festers i festeres que desitgen tirar una maneta, ensenyant als més menuts a 

dur el pas. 

 

JULIOL 2016 

Divendres 1 de juliol. Ontinyent la llama Purísima.  

El president, acompanyat del secretari i el tresorer, van assistir al Centre Cultural 

Caixa Ontinyent, per tal de presenciar  la presentació del llibre   Ontinyent la 

llama Purísima, de l’historiador local Rafael A. Gandia Vidal.  
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Venda de localitats de tribuna per Internet 

La Societat de Festers posava a la venda les localitats de tribuna per a les 

Entrades per mig d’internet. Després de l’èxit dels anys anterior, aquest any 

continua este sistema, que estalvia llargues cues i aporta una major comoditat. 

La venda per internet va començar la nit del divendres 1 de juliol, exactament 

a les 23.59h.  

En total de les 6.500 cadires que es col·locaran,  4.500 corresponents a les 

tribunes, es podien adquirir per internet, i la resta en la Societat de Festers, el 

dilluns, dimarts i dimecres de la setmana gran.  

 

Conveni Artesanias el Rojo. 

La Societat de Festers signa un conveni de col·laboració amb l’empresa 

Artesanias El Rojo, per a facilitar el lloguer d’armes d’avantcàrrega als festers 

interessats en participar als actes d’arcabusseria. 

 

Divendres 08 de juliol. Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Avanç de l’estat de comptes de l’exercici 2015/2016. 

Organització Festes. L’Entrada. 

 

Dissabte 09 de juliol. Començament Escola Infantil de Caps d’Esquadra. 

Els matins dels dissabtes 9, 16 i 23 de juliol, es va realitzar en el Casino de la 

Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia la XIV edició de l’escola de 

caps d’esquadra infantils, en la qual un grup de menuts festers i festeres de les 

diverses comparses morocristianes de les nostres festes van estar aprenent els 

aspectes basics per a desfilar i poder fer de cap d’esquadra en les diverses 

modalitats de marxa mora, marxa cristiana i pasdoble.  

 

Dilluns 11 de juliol. Subvenció Ajuntament. 

Va estar  ingressada per part de l’Excm. Ajuntament d’Ontinyent la subvenció 

de 17.000 euros, corresponent a  l’any 2015, l’objecte d’esta subvenció és la 

col·laboració econòmica amb les activitats globals de l’entitat. 

 

Dimarts 12 de juliol. Reunió Masters Ballet 

 El Secretari acompanyat del tresorer es van reunir amb el grup de Dansa 

Masters Ballet, per tal de preparar la presentació del llibre de festes. 

 

Dissabte 16 de juliol. Assaig Ambaixades. 

El secretari va assistir a l’assaig d’ambaixades que els càrrecs van organitzar a 

l’ermita de Sant Esteve.  

 

Concert Abencerrajes. 

Al teatre Ehcegaray d’Ontinyent, va tindre lloc el concert organitzat per la 

comparsa Abencerrajes, amb motiu del seu any de capitania. En el transcurs 

del concert es va estrenar la marxa Aben GalTor, dedicada al Capità Moro, 

Jose Galiana. 

 

 



Memòria d’activitats Juny 2016 - Juny 2017 
 

Vicente Pla Vaello 

Secretari Societat de Festers del Stm. Crist de l’Agonia 3 

 

Dia de la Marina. 

El vicepresident, acompanyat del vocal Enrique Galiana, van participar en la 

Missa que organitza la comparsa Mariners amb motiu de la festivitat de la Mare 

de Déu del Carme. Tot seguit ens vam traslladar acompanyats de la banda de 

música a la Plaça de Baix on es va servir un vi d’honor a la seu de la comparsa 

Marineros. 

 

Concert Bucaneros. 

A la plaça Major, als peus del castell de Festes, va tindre lloc el concert 

organitzat per la comparsa Bucaneros, amb motiu del 50 aniversari de la seua 

fundació. Hi van acudir el secretari i el tresorer de la Societat de Festers.  

 

Diumenge 17 de juliol. Assaig Contrabando. 

El vicepresident, acompanyat pel secretari van assistir al Casino de la Societat 

de Festers, on es va servir un esmorzar i es va realitzar un assaig del 

Contrabando organitzat per la comparsa Marineros. Des de la junta de govern 

s’aprofita per agrair a les comparses de Marineros i Contrabandistas la seua 

invitació a l’acte i la cura per preparar un acte tan propi de la nostra festa 

com és el Contrabando. 

 

Dimarts 19 de juliol. Reunió Comissió Pólvora. 

A la sala de juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc la reunió de la 

comissió de pólvora, per ultimar els detalls dels kilograms a encomanar, la 

seguretat i el repartiment.  

 

Reunió Comissió Pregó 

A les 21.00h. també a la Sala de Juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc 

la reunió de la comissió del pregó, juntament amb totes les empreses que 

participen en este acte, decoració, il·luminació, musica, etc.  

 

Divendres 22 de juliol. Crus per als Disparadors. 

A les 21.00h. a la Sala d’actes de la Societat de Festers, es va realitzar la reunió 

amb els disparadors de les comparses per als actes d’arcabusseria. Es van 

repassar les nocions del Reglament d’arcabusseria editat per la Societat de 

Festers, es van assenyalar les pautes que se seguiran per a l’arreplegada de la 

pólvora. En aquesta ocasió es va comptar amb la col·laboració de David i 

Abraham, gerents de l’empresa Artesanias el Rojo, que explicaven als assistents 

com utilitzar les armes d’arcabusseria i com efectuar la seua càrrega. En la 

segon part de la reunió vam comptar amb la col·laboració del fester Angel 

Torregrosa, ens va explicar com reaccionar en cas d’accident per cremades a 

la vegada que s’atenien els dubtes i preguntes dels assistents.  

 

Diumenge 24 de juliol. Assaig Contrabando. 

El vicepresident, acompanyat per diversos membre de l’equip de govern,  van 

assistir a la seu de la comparsa Contrabandistas, on es va servir un esmorzar i es 

va fer un assaig del Contrabando. Des de la junta volem agrair a les 

comparses de Marineros i Contrabandistas la seua invitació a l’acte i la cura 

per preparar un acte tan propi de la nostra festa com és el Contrabando. 
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Dilluns 25 de juliol. Reunió Seguretat. 

El President acompanyat pel Secretari van mantindre una reunió de 

coordinació amb el tinent d’alcalde Jaime Peris, el regidor de Serveis 

Municipals Manolo Cuesta, la regidora de Seguretat Tudi Guillem, i diversos 

tècnics municipals, per tal de preparar les festes.  

 

Campanya reciclatge Ecovidrio. 

El president i el secretari es van reunir amb la regidora de Sostenibilitat Patricia 

Folgueras per tal de preparar la campanya que l’empresa Ecovidrio ha porta a 

terme per a la replegada selectiva de vidre durant la setmana gran de les 

nostres festes. En esta edició s’ha creat un concurs entre els municipis que més 

vidre reciclen durant els dies de festa, el guanyador es determinarà tenint en 

compte els kg acumulats i els festers de cada localitat. Estes festes es van 

arribar a replegar mes de 6.000kg de vidre.  

 

Dissabte 30 de juliol. Publicació i presentació del Cartell de Festes. 

A les 18.30h. la plaça de la concepció esta plena de músics i festers impacients 

per participar en el primer acte oficial de les festes de 2016: La Publicació. Els 

Estandarts de la Societat de Festers donen inici a l’acte, al temps que el grup 

de percussió La Farola ens fa saber que l’acte a començat. Darrere 

Portaguions de cada una de les dotze comparses cristianes, junt als càrrecs –

Capità, Ambaixador i Banderer Cristians- de l’any anterior, al compàs de les 

notes que desgrana el grup de dolçaines La Colla, que aquest any compleix el 

seu 25 aniversari, interpretant, l’Altet dels Canons, de José Rafael Pasqual 

Vilaplana.  

Tot seguit els Portaguions de cada una de les dotze comparses mores, junt als 

càrrecs –Capità, Ambaixador i Banderer Moros- de l’any anterior, 

acompanyats del grup de percussió El Raval que compleix aquest any  el seu 

20 aniversari, interpretant Al Raval-Arabs, de Tomas Navarro.  

Els segueix l’esquadra cristiana infantil amb els xiquets i xiquetes vestits de gala 

acompanyant als dotze primers tro cristians d’enguany que desfilen al compàs 

de la Agrupació Musical d’ Ontinyent, interpretant Estefa de Daniel Ferrero.  

Despres son els xiquets i xiquetes abillats amb els vestits de gala moros els que 

acompanyent a l’esquadra de publicació de 2016, que desfila als compassos 

de Xabat de Saül Gomez, que interpreta La Unió Artística Musica d’Ontinyent. 

 

Per tal de tancar la desfilada que anuncia que Ontinyent esta de festa, es la 

Junta de Govern de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia amb 

el President de la Societat de Festers, acompanyat pels capitans, Vicent 

Marrahí i Jose Galiana, els ambaixadors, Jose Vizcaino i Francisco Mico, i els 

banderers de Mª Carmen Martínez i Jordi Martí. Acompanyats per l’Agrupació 

Musical d’Ontinyent, interpretant el pasdoble Nagon  de Miguel Angel Sarrió. 

 

 

Damunt l’entaulat van col·locant-se els portaguions amb els banderins de les 

seues respectives comparses, xiquets i Primers Tro, junt als càrrecs de l’any 

anterior, el President de la Societat de Fester i l’Alcalde de la ciutat.  

El  secretari va cridant un a un als càrrecs festers  que, amb l’aplaudiment del 

públic assistent van pujant a l’entaulat per rebre de mans del corresponent 

càrrec de l’any anterior el testimoni que simbolitza el traspàs de funcions. La 
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gent que s’encontra a la plaça acomiada als càrrecs de 2015 que baixen de 

l’entaulat per situar-se al balco de l’antic ajuntament.  

Tot seguit, un a un els portaguions son anomenats pel secretari, i el President 

junt a l’Alcalde els imposen la insígnia que els acredita com a tal, i després se 

situen també dalt del castell. 

Una vegada finalitzada esta primera part de l’acte, el Secretari Vicent Pla, ens 

presenta als autors i autores del Cartell de Festes de 2016, els usuaris del Centre 

Ocupacional Jose Antonio Bodoque, que pujen a l’entaulat acompanyats per 

la seua directora per descobrir la seua obra. 

Tanquen l’acte els parlaments del President i l’Alcalde amb la tant esperada 

frase: “dames i cavallers, estem en festes” finalment s’intrepreten els Himnes de 

Festes i el de la Ciutat, respectivament. 

 

En finalitzar, en comitiva desfilem fins a l’antiga placeta Latonda per 

contemplar, un any més, com els banderers tornen a col·locar les banderes al 

balco principal de la Societat de Festers.  

 

Diumenge 31 de juliol. Presentació Llibre de Festes i Video Promocional 2016. 

A les 12.00h. en la Sala d’actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, plena de 

gom a gom, tenia lloc la presentació del Llibre de les Festes de 2016, amb 

l’assistència de membres de la corporació municipal, de la Junta de Govern 

de la Societat de Festers, dels Càrrecs 2016, d’alguns expresidents de la 

Societat, de representants de diverses associacions cíviques i culturals, dels 

mitjans de comunicació, així com de convidats i públic en general. 

 

La presentació del llibre va estar a càrrec de Ricardo Calabuig, membre de 

l’equip de govern de la Societat de Festers, que va comptar amb la projecció 

de les pagines que marquen i donen inici a cada apartat del llibre, a més va 

expressar la gratitud als companys de coordinació com a la comissió de textos, 

i va felicitar al fester Moro Berberisco, Jesús Bordera, que es va encarregar de 

la maquetació del llibre. Per descomptat, va agrair als col·laboradors i 

col·laboradores que han participat d’una o altra manera en la redacció i 

aportació d’imatges, així com a les empreses i institucions per la seua 

inestimable ajuda. 

 

Els remetem a llegir la presentació del Llibre de Festes 2016 que trobaran 

publicades tot seguit. 

 

A continuació el President va lliurar el primer exemplar a l’Alcalde i, 

posteriorment, als càrrecs festers de 2016. 

 

Tot seguit, va tindre lloc la projecció del video promocional per a les festes de 

2016. El video, editat per la Societat de Festers, amb la col·laboració de 

l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, és obra de Jandro Revert. A més de 

les diverses xarxes socials i la pagina web de la Societat de Festers, es va 

projectar en la pantalla gegant del centre comercial Nueva Condomina de 

Murcia.  
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Missa de Malalts. 

El president acompanyat de diversos membres de la Junta de Govern van 

assistir a la Missa de Malalts que organitza l’associació de Llumeners en l’Ermita 

de Santa Ana. Per a l’ocasió, la imatge del Santíssim Crist de l’Agonia va 

presidir la Missa a les portes del temple, on els assistents van poder fer el 

tradicional besament dels peus del Morenet.  

 

AGOST 2016 

Divendres 05 d’agost. Junta Informativa d’Organització de Festes. 

A les 23.00h. va tindre lloc, a la Sala d’actes de la Societat de Festers, una 

Junta informativa per tal de donar a conèixer el programa d’actes de les 

properes festes. A més es va donar informació i pautes al voltant de 

l’organització de l’acte de les Entrades i altres actes de festes. També es va 

aprofitar per a repartir les acreditacions d’organització als responsables de les 

comparses, insistint en la importància d’aquesta figura i de les seues funcions 

per part de les comparses. 

 

Entrada Aielo de Malferit. 

Els vocals Enrique Galiana i Roberto Sanchis van assistir a presenciar l’Entrada 

d’Aielo de Malferit des de la tribuna d’autoritats festeres. Des de la Societat de 

Festers es vol felicitar la població veïna d’Aielo i la seua Junta de Festes per la 

celebració de les Festes de Moros i Cristians. 

 

Dissabte 06 d’agost. Reunió i assaig de l’Arrancà. 

Les esquadres dels capitans, ambaixadors i banderers, van acudir a la reunió 

en la Sala d’actes de la Societat de Festers, per tal de consensuar la manera 

de fer l’arrancada de la Diana del diumenge de festes. Després d’esmorzar i 

d’un breu col·loqui es va decidir adoptar la manera tradicional (al primer fort 

arma al muscle i al segon arrancada), les esquadres van formar i van poder 

practicar la seua arrancada davant dels assistents.  

Diumenge 07 d’agost. Missa pels festers difunts i assaig oficial de les 

ambaixades. 

A les 9.00h. en l’Ermita de Santa Anna, mossèn Ismael Valls celebra la Santa 

Missa pels festers difunts als peus del Morenet. Tot seguit un esmorzar de 

germanor, en la sala principal de la casa d’exercicis espirituals és el preludi de 

l’assaig oficial de les ambaixades, que va reunir un nombrós grup de festers. Els 

ambaixadors, arropats pels capitans i banderers, ens van fer gaudir dels versos 

de Cervino.  

 

Dissabte 13 d’agost. Entrada Cocentaina. 

El Secretari acompanyat per la vocal Pilar Coll i l’assessor Musical, van assistir a 

presenciar l’Entrada de Cocentaina des de la tribuna d’autoritats festeres. Des 

de la Societat de Festers es vol felicitar la població veïna de Cocentaina i la 

seua Junta de Festes per la celebració de les Festes de Moros i Cristians. 
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Dimarts 16 d’agost. Ecovidrio. 

El President acompanyat per el Secretari van mantindre una reunió amb la 

regidora de Sostenibilitat Patricia Folgueras i el gerents de l’empresa Ecovidrio, 

per tal de planificar on situar els contenidors de reciclatge i passar-los les dades 

dels responsables de les comparses per tal de fer entrega de contenidors 

portàtils a cada unes de les comparses i explicar-los la campanya.  

 

Dimecres 17 d’agost. Reunió amb la premsa i fotògrafs 

A les 20.00h. en la Sala d’Actes de la Societat de Festers, es va donar 

informació i pautes al voltant del comportament i vestimenta dels mitjans de 

comunicació en les properes festes. A més es va informar dels actes que 

només pot cobrir el fotògraf oficial de la Societat de Festers, Rubén Montava. 

Després d’atendre diverses qüestions plantejades pels assistents, es van repartir 

al voltant de 80 acreditacions als mitjans per a la seua identificació en els 

diversos actes. 

 

Dijous 18 d’agost. Residència la Saleta. 

Els càrrecs de 2016 van acudir a la festa de Moros i Cristians que es realitza a la 

residencia la Saleta de la nostra Ciutat, en la que dos residents son anomenats 

Capità i Capitana de la Fila La Saleta. El càrrecs van poder gaudir amb els 

residents de la residencia, d’una bonica estona i emotiva vesprada. 

 

Divendres 19 d’agost. Exposició El Cartell de Festes 

A les 20.00h, va tindre lloc a la Sala d’exposicions del Museu Fester, la 

inauguració de l’exposició al voltant de la realització del Cartell de Festes. 

Felicitar, una vegada mes, en nom de la junta al Centre Ocupacional Jose 

Antonio Bodoque d’Ontinyent, pel seu magnífic treball. 

 

Ball dels Llauradors. 

La comparsa de Llauradors, ens va oferir una nova edició del seu ball, en el 

qual es va poder observar que any rere any, l’assistència com la participació 

és major. La Junta de Govern com els càrrecs van rebre la comitiva a la plaça 

de Baix, davant les portes del Museu Fester, i posteriorment en la placeta 

Latonda. 

Dissabte 20 d’agost. Assaig Pregó. 

Després de l’esmorzar al barranc, gentilesa de la família Bas-Mataix, que va 

finalitzar amb l’últim assaig de les ambaixades, els càrrecs i la pregonera es 

traslladen a la Sala d’Actes de la Societat de Festers per tal de rebre les ultimes 

indicacions per als actes de l’esmorzar de la llàgrima i del Pregó de Festes on 

seran presentats públicament a la ciutat i la pregonera convidarà a gaudir de 

les nostres Festes.  

 

Dimarts 23 d’agost. Visita CRIS Ontinyent. 

Diversos usuaris i encarregats del CRIS Ontinyent van realitzar una visita a les 

instal·lacions del Museu Fester, l’entrada va ser gratuïta pel marcat caràcter de 

servei a la Societat del Centre de Rehabilitació e Integració Social.  
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Els remetem a llegir les exhaustives cròniques del Cronista de la Societat de 

Festers dels actes realitats amb motiu de les Festes de Moros i Cristians de 2016 

que trobaran publicades tot seguit. 

 

 

SETEMBRE 2016 

Dijous 15 de setembre. Reunió Saudites 

Ens va visitar el president de la compara Saudites per tal de preparar diversos 

esdeveniments que la comparsa vol organitzant per al proper any i comporten 

una àrdua tasca de preparació, en commemoració del seu 50 aniversari. 

 

Reunió Comissió Bicentenari J.J. Cervino. 

A les 20.30h, i a la sala de Juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc la 

reunió de la comissió del Bicentenari del naixement de J.J. Cervino. Una reunió 

que va estar molt fructífera perquè es van presentar moltes propostes, la qual 

cosa, denota les ganes de treballar de la gent que la conforma. 

 

Divendres 16 de setembre. Entrada Ibi. 

El President, acompanyat del vicepresident i del vocal Enrique Galiana, van 

assistir a presencia l’entrada de Moros i Cristians de Ibi. Des de la Societat de 

Festers volem felicitar la població Ibi i la seua Junta de Festes per la celebració 

de les Festes de Moros i Cristians.  

 

Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Valoració Festes 2016; Lliurament Insígnia de Plata al 

fester Manuel Palomino Lopez; Acomiadament dels representants que causen 

baixa en la Junta de Govern. 

 

Dissabte 17 de setembre. Visita Orlando Ortega. 

La Societat de Festers va rebre la visita d’Orlando Ortega, medalla de plata als 

jocs olímpics de Rio de Janeiro i campió de la Diamond Leage. 

Després d’esmorçar en el Casino de la Societat de Festers, Orlando junt al seu 

pare i acompanyants van fer una visita guiada per les instal.lacions del Museu 

Fester. 

El President de la Societat de Festers, el Director del Museu i membres de la 

Junta de Govern, van ser els encarregats de mostrar-los els diferents 

departaments que alberguen la nostra història festera. 

Orlando va mostrar especial interés pel muntatge del Castell de Festes i per tot 

allò que es conserva al Museu. A més, ens va comentar que per raons de 

competició no va poder gaudir de la entrada de Moros i Cristians d´enguany i 

ens va prometre que no es perdrà l´ocasió de veure-la. 

A continuació, va visitar les dependències de la Societat i va signar al Llibre 

d´Honor de la Societat de Festers.  

 

Diumenge 18 de setembre. Esmorzar amb els Anderos.  

El president acompanyat per diferents membres de l’equip de govern van 

assistir a la missa i al posterior esmorzar anual dels Anderos del Santíssim Crist de 

l’Agonia. 
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Dilluns 19 de setembre. Reunió amb els càrrecs 2017. 

Seguint amb la tradició, diversos membres de l’equip de govern, encapçalats 

pel president, van mantenir una reunió amb els càrrecs de les festes de 2017, 

en la qual, després de les respectives presentacions, se’ls va felicitar pel seu 

càrrec i manifestar la disposició d’aquesta Junta d’ajudar-los en tot allò que 

necessiten.  
 

OCTUBRE 2016 

Diumenge 02 d’octubre. Festivitat Àngels Custodis 

Atenent la invitació del Cos Nacional de Policia, el president, el vicepresident i 

el Secretari, van assistir als actes programats per la celebració de la festivitat 

dels Àngels Custodis, patrons de la policia. Els actes van consistir en una missa, 

la cerimònia de lliurament de reconeixements i un vi d’honor. Des de la 

Societat de Festers felicitem la Policia Nacional en la seua festivitat i agraïm la 

seua invitació a participar-hi, així com la seua tasca diària per la nostra 

seguretat. 

 

Divendres 07 d’octubre. 

Nomenament de l’Autor del Cartell de Festes de 2017. 

L’excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat de Festers 

del Santíssim Crist de l’Agonia, a confiat la realització del Cartell de les Festes 

de Moros i Cristians de 2017 a  Álvaro Sanchis Gandía.  

 

Nomenament Pregoner Mercat Medieval. 

L’excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat de Festers 

del Santíssim Crist de l’Agonia a confiat la realització del pregó del Mercat 

Medieval al fester Benimerí i Cide Juanan Alcaraz Gonzalez.  

 

Nomenament Autor Vídeo Promocional Festes 2017 

L’excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat de Festers, 

ha confiat l’elaboració  del vídeo promocional de les festes 2017, al jove 

Ontinyentí David Soriano Martínez.  

 

Dissabte 8 d’octubre. Festivitat 9 d’Octubre. 

El President i el secretari van assistir al lliurament de les distincions del 9 

d’Octubre que cada any atorga l’excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent. Des 

de la Societat de Festers volem felicitar els guardonats en aquesta edició.  

 

Dimecres 12 d’octubre. Festivitat del Pilar. 

Atenent la invitació del Cos de la Guardia Civil, el president, el Secretari i el 

vocal Enrique Galiana, han assistit als actes programats per la celebració de la 

festivitat de la verge del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Els actes van consistir 

en una missa, la cerimònia de lliurament de reconeixements i un vi d’honor. 

Des de la Societat de Festers felicitar al cos de la Guardia Civil en la seua 

festivitat i agraïm la seua invitació a participar-hi, així com la seua tasca diària 

per la nostra seguretat. 
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Divendres 14 d’octubre. Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Benvinguda als nous representants en la Junta de 

Govern; Sol·licitud Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent; Constitució de les 

comissions de treball per al present exercici. 

 

Dijous 27 d’octubre. Reunió Esports Mig Any Fester. 

El president acompanyat pel secretari es van reunir amb el regidor d’Esports de 

l’Ajuntament d’Ontinyent, Oscar Borrell, per tal d’anar preparant les 

competicions esportives del Mig Any Fester 2017. 

 

Dissabte 29 d’octubre. Visita Cronistes Regne de Valencia. 

Un grup de 50 cronistes de l' Associació de Cronistes Oficials del Regne de 

València, encapçalats pel Croniste de la ciutat Alfred Bernabeu Sanchis, van 

visitar les instal·lacions del Museu Fester. Sent rebuts pel president de la 

Societat, José Rafael Sanchis; director del Museu, Rafa Torró i membres de la 

junta. La visita va ser guiada pel que va ser President de la Societat i Director 

del Museu Fester, Rafa Ferrero. Acabada La visita s'els va fer lliurament d'un 

obsequi.  

 

NOVEMBRE 2016 

Dimecres 02 de novembre. Visita taller de la Memòria. 

Els usuaris del servei de Tallers de Memòria, van realitzar una excursió al Museu 

Fester d'Ontinyent. La visita va ser guiada pel Vicepresident de la Societat. on 

els visitants van poder recordar vivències personals de com era i es vivia la 

festa abans i com es viu ara. 

 

Dijous 03 de novembre. Reunió Mercat Medieval. 

El president acompanyat pel secretari es van reunir amb la regidora y 

coordinadora de Política per a les persones, Sayo Gandia per tal de començar 

a preparar el Mercat Medieval del Mig Any Fester 2017.  

 

Divendres 04 de novembre. Reunió Conveni Bandes de Música. 

 Diversos membres de l’equip de govern, encapçalats pel president es van 

reunir amb els màxims representants de les tres bandes de musica de la nostra 

ciutat per tal de negociar el conveni de col·laboració amb les societats 

musicals que esta pròxim a vèncer. 

 

Dissabte 05 de novembre. Presentació Cartell i Programa de Festes de la 

Puríssima 2016. 

El vicepresident de la Societat de Festers va acudir a l’església de Santa Maria 

on va tindre lloc la presentació del cartell i programa revista de les festes 

patronals a la Puríssima Concepció. Des de la Societat de Festers felicitar a la 

presentadora  del programa Montse Jordà així com a l’autor del cartell Blai 

Tomas per la seua magnifica obra. 

 

Presentació logotips comparses de càrrec 2017. 

A les 20.00h. a la Sala d’actes de la Societat de Festers ple de gom a gom, va 

tindre lloc la presentació dels logotips al·legòrics que acompanyaran a les 

comparses de càrrec al llarg d’aquest any il·lusionant que els espera. Un a un, 
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les imatges que els representaran aquest any es van descobrir de la mà dels 

càrrecs  prèviament explicats i acompanyats per un audiovisual.  

El logotip dels Fontanos va estar presentat pel seu Capità, Javi Moscardo i es 

obra del fester Salva Micó, el Capità Moro Cefe Micó ens va desvelar el seu 

emblema per a este any de capitania. Ignacio Girones i David Penades, 

Ambaixador i Banderer cristià van escollir el logotip elaborat per Oscar Ubeda. 

Pel que fa a la comparsa Moros Berberiscos  l’Ambaixador Moro juntament del 

Banderer, ens van descobrir la imatge que ha elaborat Paula Borreda per a 

l’ocasió.    

Seguidament van poder gaudir d’un sopar i molt bon ambient fester amb les 

quatre comparses de càrrec al casino de la Societat de Festers. LOGOS 

 

Dijous 10 de novembre. Reunió Comissió Esports. 

A la Sala del Congrés es va reunir la comissió d’esports per tal de començar a 

preparar les competicions esportives del mig any i acabar de tancar la 

reglamentació que la junta de govern va aprovar per unanimitat. 

 

Divendres 11 de novembre. Reunió Comissió Sancions. 

A la Sala del Congrés es va reunir la comissió de Sancions per tal de visualitzar 

les imatges de les Festes de 2016 i realitzar la seua proposta a la Junta de 

Govern. 

 

Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Dació i aprovació, en el seu cas, dels comptes de 

l’exercici 2015-2016; Dació i aprovació, en el seu cas, del pressupost de 

l’exercici 2016-2017; Convocatòria d’Assemblea General Ordinària; Informació 

Festes a la Puríssima Concepció 2016; Sancions Festes 2016;  

 

Nomenament Compositor Musica del Prego  

En la Junta de Govern, a proposta del president, es nomena  a Victor Gil 

Calabuig com a compositor de la música  per al prego de les festes del 

diumenge 20 d’agost 2017.  

 

Dijous 17 de novembre. Reunió Conveni Bandes de Música. 

Es va mantenir una reunió amb els representants de la Unió Musical 

d’Ontinyent, l’Agrupació Musical d’Ontinyent i la Banda Simfònica d’Ontinyent 

Tot per la Música, per tal d’acabar de negociar el conveni que regirà les 

relacions contractuals entre les tres bandes i la Societat de Festers els propers 

tres anys. 

 

Dissabte 19 de novembre. Logotip Saudites. 

A les 20.30h. a la Sala d’Actes de la Societat de Festers, la Comparsa Saudites 

d’Ontinyent va presentar el logotip del 50 aniversari de fundació de la 

comparsa.  Amb aquest acte es dona inici a les celebracions programades per 

festejar els 50 anys de la Comparsa. El logotip va ser elegit per la Comissió del 

50 aniversari de la pròpia comparsa i ha esta dissenyat  per la saudita Laura 

Ferrero Torró. 
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Diumenge 20 de novembre. Esmorzar del Soci de la Puríssima. 

El president, acompanyat de la seua dona, van assistir a l’esmorzar que 

organitza l’associació de festes de la Puríssima. 

 

Dijous 24 de novembre. Subvenció Ajuntament. 

L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent ha concedit una subvenció a la 

Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia per import de 17.000,00 

euros, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2016-1902, de 20 de novembre, sent 

l’objecte de la subvenció les activitats globals de l’entitat 2016 i la recuperació 

patrimonial permetent un superàvit fins al límit passiu reduït en l’any 2016. 

 

Dissabte 26 de novembre. Angelets i Pregó de Festes a la Puríssima.  

El balcó principal de la Societat de Festers, va obrir les seues portes per escoltar 

el Cant dels Angelets al pas de la comitiva que pregona el començament de 

les Festes en honor a la nostra Patrona la Puríssima Concepció. Després el 

vicepresident, acompanyat per la seua esposa, van assistir al pregó de les 

Festes de la Puríssima en l’església de Santa Maria. Des de la Societat de 

Festers felicitar a l’Excm. Cardenal Emerit de Sevilla D. Carlos Amigo pel seu 

Pregó.  

 

Diumenge 27 de novembre. Assemblea General Ordinària.  

A la Sala d’Actes de la Societat de Festers, es va celebrar l’assemblea ordinària 

amb l’orde del dia aprovat per la Junta de Govern amb el següent resultat: 

Després de l’informe del President van ser aprovats per unanimitat els comptes 

de l’exercici 2015/2016 així com el pressupost per a l’exercici 2016/2017. 

Després van haver-hi diverses intervencions en l’apartat de precs i preguntes 

que s’arreplegaran en l’acta de la sessió.  

 

DESEMBRE 2016 

Diumenge 04 de desembre. Ofrena de Flors a la Puríssima. 

Les comparses i la Junta de Govern, acompanyada pels càrrecs de les Festes 

de 2017, van participar en una nova edició de l’Ofrena de Flors a la Puríssima.  

 

Entrada Font de la Figuera. 

El vocal Enrique Galiana va assistir a la tribuna d’autoritats festeres de La Font 

de la Figuera per tal de presenciar l’entrada de Moros, Cristians i 

Contrabandistes d’esta veïna localitat.  

 

Divendres 09 de desembre. Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Sancions Festes 2016; Avançament de la Programació 

d’actes del Mig Any Fester 2017.  

 

Nomenament de la Pregonera per a les Festes de 2017. 

La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, en la Junta de Govern, a 

proposta del president, va nomenar com a Pregonera de les Festes de Moros i 

Cristians de 2017 a la periodista, Paloma Insa Rico.  
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Dissabte 10 de desembre. Exposició Amics dels Reis Mags. 

El president, acompanyat pel vicepresident, van assistir a la sala d’exposicions 

del Centre Comercial el Teler, a la inauguració de l’exposició de Betlems que 

va organitzar l’associació d’amics dels Reis Mags. 

 

Echappées Belles 

El canal de la TV pública francesa France 5 va emetre el passat dissabte 10 de 

desembre el reportatge sobre els preparatius previs i l’organització de les 

nostres festes de Moros i Cristians al programa Echappées Belles, les imatges 

del qual es van gravar entre el dijous 25 i el divendres 26 d’agost a la nostra 

ciutat, donant especial atenció als actes de l’Entrada de Bandes i les Entrades 

de Moros i Cristians. 

Es tracta d’un espai de 90 minuts de durada que s’emet setmanalment en 

aquest canal d’àmbit estatal en horari de “prime time”, dissabtes a la nit, amb 

una audiència mitjana superior al milió d’espectadors. 

Aquest reportatge ha permès que les nostres festes siguen incloses en la fulla 

de ruta del desplaçament de l’equip de Echapées Belles per a la gravació 

d’un programa especial dedicat a la Comunitat Valenciana. 

Des de la Societat de Festers agrair la col·laboració del fester Bucanero Rafa 

Arcos, que va acompanyar i explicar els actes al presentador Jérome Pitroin, al 

realitzador Vicent Chaffard, i als dos tècnics del programa.  

 

Cant de l’Asginaldo. 

L’Associació de Festes de la Puríssima va tornar a visitar la seu de la Societat de 

Festers per tal de realitzar el ja tradicional acte de l’Asguinaldo. En un Casino 

de la Societat de Festers ple de gom a gom i engalanat per a l’ocasió van 

tornar a sonar els cants de l’Asguinaldo interpretats pels Angelets de 2016 i 

davant de la mirada dels membres de la Junta de Govern, els Càrrecs de 

Festes, les Camareres i festers i visitants.  

 

Diumenge 11 de desembre. Dobla i trasllat de la Puríssima. 

Els membres de la Junta de Festes i els Càrrecs de 2017 van assistir a la 

tradicional Missa de Dobla. Despres de compartir un dinar de germanor amb 

l’associació de Festes de la Puríssima, la Junta de Govern i els Càrrecs de Festes 

van participar en la processo i trasllat de la imatge de la Puríssima al seu 

cambril.  

 

13 de desembre. Visita Museus Generalitat Valenciana. 

El Museu Fester va rebre la visita d’un inspector de Museus de la Generalitat 

Valenciana, el president i el secretari li van mostrar les instal·lacions i explicar el 

funcionament en quant a visites, exposicions temporals, activitats, etc.  

 

Dijous 15 de desembre. Real i il·lustre Confraria de la Santíssima i vera Creu de 

Caravaca 

Encapçalats pel seu Secretari General, per tal de convidar  oficialment als 

Festers d’Ontinyent a participar en la Jornada de Peregrinació de Ciutats 

Festeres amb motiu del III Any Jubilar de la creu de Caravaca, que tindrà lloc 

el proper dissabte 25 de maç.  
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Divendres 16 de desembre. Cloenda Any Gomis. 

El president, acompanyat pel vicepresident i el secretari van assistir a la sala 

Gomis a l’acte de cloenda de l’any Gomis i la presentació del numero XXXII de 

la revista Almaig.  

 

Dissabte 17 de desembre. Càrrecs Solidaris 2017 

Es va realitzar una nova jornada dels Càrrecs Solidaris amb la programació de 

diferents tallers i activitats infantils. Es felicita les comparses per l’èxit d’aquesta 

nova edició en la qual s’han arreplegat al voltant dels 1.600 kg d’aliments que 

han estat donats al Banc d’Aliments de la Creu Roja d’Ontinyent a més 

d’aportacions econòmiques de les quatre comparses de càrrec que es van 

utilitzar per a la compra d’aliments, i que, sens dubte, són una important 

aportació que demostra una vegada més la vesant solidària de la Festa de 

Moros i Cristians d’Ontinyent.  

 

Visita Carter Reial i Sopar de Nadal. 

Al finalitzar la jornada de Càrrecs Solidaris, ens va visitar el carter reial, on 

xiquets i xiquetes van poder donar les seues cartes als emissaris reials, i una 

vegada va finalitzar es va realitzar el ja tradicional Sopar de Nadal. 

 

Dimarts 20 de desembre. Junta comparsa Taifes. 

El president, acompanyat pel vicepresident i secretari es van reunir amb la 

nova junta de la comparsa Taifes, per tal de presentar-se formalment a la 

societat i parlar sobre diversos aspectes de l’organització de la festa i la 

comparsa. 

 

GENER 2017 

Dimarts 10 de gener. Reunió Turisme. 

El regidor de Turisme de l’ajuntament d’Ontinyent Juan Pablo Ubeda, i el cap 

de Turisme del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de València, es 

van posar en contacte amb el secretari per a que la Societat de Festers 

participe mitjançant una representació en la 37 edició de la Fira Internacional 

de Turisme (FITUR) que es celebrarà en IFEMA entre el 18 i el 22 de gener, on 

esta convocada tota la industria turística mundial. 

 

Dijous 12 de gener. Reunió Mercat Medieval. 

El President, acompanyat pel vicepresident i el secretari es van reunir amb la 

regidora y coordinadora de Política per a les persones Sayo Gandia per tal 

d’anar tancant aspectes del Mercat Medieval. 

 

Reunió Comissió Esports. 

A les 20.00h. en la Sala del Congrés es va reunir la comissió d’esports per tal de 

vorer quines comparses participen en les diferents competicions esportives i 

organitzar el sorteig de grups que tindrà lloc en els següent punt de l’ordre del 

dia. 

 

Divendres 13 de gener. Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Sancions Festes 2016; Sorteig Eliminatòries Competicions 
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Esportives 2017; Programació d’actes del Mig Any Fester 2017; Crònica Festes 

2016. 

 

Nomenament director Chimo. 

En la Junta de Govern, a proposta del president, es nomena com a director 

del Himne de Festes, en finalitzar l’entrada de bandes del dijous 24 d’agost, a    

Enrique Alborch Tarrasó.  

 

Dissabte 14 de gener. Musical Remember. 

El president acompanyat per diferents membres de l’equip de govern van 

assistir al teatre Echegaray per tal de gaudir del Musical Remember, organitzat 

per la comparsa Fontanos, que este any ostenta la capitania Cristiana.  

Dilluns 16 de gener. Reunió Informativa Càrrecs. 

 A les 20.30h. a la Sala de Juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc la 

reunió informativa amb els càrrecs i Primers Tro per tal d’informar-los sobre els 

actes del Mig Any Fester 2017. 

Dijous 19 de gener. Reunió Comissió Esports. 

A les 20.30h. a la Sala del Congrés va tindre lloc la reunió de la Comissió 

d’esports per tal de elaborar el calendari de les diferents competicions 

esportives del Mig Any, una vegada realitzat el sorteig dels grups. 

 

Dissabte 21 de gener. Visita FITUR. 

Al ritme de la marxa cristiana Caballeros de Navarra i del nostre himne de 

Festes, Chimo, del Mestre Ferrero, una expedició morocristiana va desfilar en la 

37ª edició de la Fira Internacional de Turisme, FITUR, a Madrid. Més de 100 

persones participaven en una desfilada extraordinària dels Moros i Cristians 

d’Ontinyent. La comitiva estava formada pels càrrecs de les quatre comparses 

amb càrrec (Fontanos, Bucaneros, Kàbiles i Moros Berberiscos) i els Primers Tro 

per  a les festes del 2017 a més de la Junta de Govern de la Societat de 

Festers,. En total, van desfilar 30 festers amb els vestits oficials de cadascuna de 

les 24 comparses de la nostra ciutat. 

Aquest acte no va tindre cap cost per a la Societat de Festers, donat que les 

despeses van còrrec a càrrec del Patronat Provincial de Turisme i 

l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent.  

 

Dimarts 24 de gener. Reunió Club Escacs Ontinyent. 

Va tindre lloc una reunió amb el president del Club d’Escacs d’Ontinyent per 

tal d’acabar de coordinar el campionat d’escacs que som sabeu este any es 

va realitzar en el poliesportiu municipal juntament amb la resta de 

competicions esportives. 

 

Dijous 26 de gener. Reunió Font d’Art. 

Es va rebre la visita de la nova Junta de l’associació Font d’Art, que des dels 

seus inicis sempre ha estat molt vinculada a la Societat de Festers, per tal de 

presentar  algunes propostes d’activitats i així col·laborar des de la casa en la 

projecció de l’art. 
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Dilluns 30 de gener. Reunió Llicència Activitats.  

El secretari es va reunir amb l’enginyer Rafa Gisbert, amb qui ja havia 

contactat setmanes abans, per tal de mostrar-li les instal·lacions de la Societat 

de Festers, i explicar-li tots els passos que s’havien donat en quant a l’expedient 

de  sol·licitud de llicència d’activitats. 

 

Dimarts 31 de gener. Reunió Enginyer i Arquitecte.  

El president, acompanyat del secretari i de l’enginyer Rafa Gisbert, es van 

reunir amb l’arquitecte Vicent Palop, per vorer tot el que s’havia fet fins a la 

data i replegar els originals dels plànols i documentació relacionada amb la 

sol·licitud de llicència per a que l’enginyer pogera estudiar de forma 

pormenoritzada el projecte presentat en l’ajuntament el 8 d’abril de 2016, així 

com el requeriment que va realitzar l’enginyer tècnic municipal el 22 de juny 

de 2016 sobre les deficiències de la documentació presentada en el seu dia.  

 

FEBRER 2017 

Els remetem a llegir les exhaustives cròniques del Cronista de la Societat de 

Festers dels actes realitats amb motiu del Mig Any Fester de 2017 que trobaran 

publicades tot seguit. 

 

Dimecres 15 de febrer. Reunió Mercat Medieval. 

El President, es va reunir amb la regidora de Turisme Sayo Gandia, per tal de 

presentar i replegar la programació definitiva del Mercat Medieval organitzat 

per l’Ajuntament d’Ontinyent en commemoració del Mig Any Fester.  

 

Dijous 16 de febrer. Ple Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent. 

 A les 19.30h. va tindre lloc el Ple ordinari de l’Excel·lentíssim Ajuntament 

d’Ontinyent, on es va aprovar, a proposta de la Societat de Festers, la 

Declaració de l’Any Cervino en les dates compreses entre el 18 de maig 2017 i 

el 17 de maig de 2018. La proposta la va defendre el regidor  de Cultura, Alex 

Borrell, que a la seua intervenció al Ple destacava que la trajectòria de 

Joaquín José Cervino Ferrero mereix un reconeixement especial per destacar 

com a jurista i literat, i també, pel que fa als nostres actes festius més 

importants, com a autor del text de les ambaixades de Moros i Cristians. 

L’alcalde donava les gràcies a la Societat de Festers per la proposta i va 

avançar que serà un any on recordarem a Cervino amb moltes activitats per 

donar a conèixer la seua importància en la història de la ciutat. Al Ple va 

acudir el president de la Societat de Festers, acompanyat pel vicepresident i 

secretari. Al final de la sessió, el president va pendre la paraula per agrair en 

nom de la Societat de Fester,  l’acollida a la proposta, que va comptar amb el 

suport unànime de tots els grups. 

 

Dijous 23 de febrer. Reunió Obra Social Caixa Ontinyent. 

El president, acompanyat pel secretari es van reunir amb el responsable de 

l’obra Social Caixa Ontinyent, Roberto Sanz, per tal de renovar el conveni amb 

de col·laboració de l’entitat. 

 

Dilluns 27 de febrer. Reunió Impost de Societats.  

El president, acompanyat pel secretari, el tresorer i l’administrador es vam 

reunir amb l’assessor fiscal de la Societat de Festers, Ricardo Montés, per 
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analitzar els comptes de l’exercici anterior abans de presentar l’impost de 

Societats. 

Degut a la reforma fiscal del impost de societats per a les associacions i entitats 

sense ànim de lucre, este és el primer any en que la Societat de Festers ha de 

presentar el impost de societats respecte als comptes del exercici 2015-2016. 

 

MARÇ 2017 

Dimecres 01 de març. Estudi Acústic. 

Es va realitzar l’estudi acústic que el tècnic municipal sol·licitava en el seu 

requeriment, per als laterals esquerre i dreta del Casino de la Societat de 

Festers.  

 

Dissabte 04 de març. Conferència.  

El vicepresident, va assistir a la Conferència sobre els aspectes a favor i en 

contra de la declaració de les festes de moros i cristians com a patrimoni de la 

humanitat, impartida per l’inspector de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, 

Luis Martínez, i que es va organitzar en la Casa de Cultura de Villena amb 

motiu del seu equador Fester. Felicitar a la Junta Central de Festes de Moros i 

Cristians de Villena per esta activitat i pel seu equador Fester. 

 

La Pandilla de Drilo. 

La comparsa Fontanos amb motiu del seu any de capitania, va portar al 

Teatre Etchegaray l’espectacle infantil La Pandilla de Drilo. Este acte va fer 

gaudir als mes menuts duna bona i divertida estona.  

 

Missa Rociera 

Eixa mateixa vesprada, el secretari va assistir a la Missa organitzada per 

l’Associació Cultural Andalusa d’Ontinyent, per tal de celebrar el dia de 

Andalusia.  

 

Dilluns 06 de març. Reunió Any J. J. Cervino. 

El president, acompanyat pel secretari es van reunir amb el regidor de Cultura 

de l’ajuntament d’Ontinyent per tal de presentar-li la programació provisional 

del primer semestre de l’Any Cervino.  

 

 

Dimarts 07 de març. Presentació Circuit de Carreres Populars. 

 La Diputació de Valencia va presentar el Circuit de Carreres Populars 2017, 

que celebra este any el seu XX aniversari i on tant la nostra ciutat com la nostra 

festa, formarà part enguany per primera vegada del Circuit de Carreres 

Populars de la Diputació de València  amb la 10k que organitza per al proper 

29 d’abril la comparsa Moros Berberiscos amb  motiu del seu any d’ambaixada 

i bandera.  

 

Dimecres 08 de març. Quadre elèctric. 

Es van realitzar els treballs per tal de  subsanar totes les deficiències del quadre 

elèctric del Casino que s’indicaven en els informes del tècnic municipal i de 

l’Enginyer contractat per la Societat.  
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Divendres 10 de març. Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Avanç de l’estat de comptes de l’exercici 2016/2017; 

Avançament de la Programació d’actes Any J.J. Cervino; Nou Reglament 

d’Explosius, informació; Valoració Mig Any 2017. 

 

Dissabte 11 de març. Calçotada Taifa. 

El vicepresident, acompanyat de diferents membres de l’equip de govern van 

assistir a la tradicional calçotada de la comparsa Taifes. Des d’ací felicitar a la 

comparsa que este any ostenta el càrrec de d’ambaixada i bandera, per la 

iniciativa, pel gran èxit i la molt bona acollida. 

 

Presentació del Cartell i Programa Setmana Santa 

El President i el vicepresident van acudir a l’església de Sant Miquel Arcàngel 

per tal d’assistir a la presentació del cartell i programa de la Setmana Santa 

2017, a càrrec del cronista de la ciutat i  fester Mudèjar Alfred Bernabeu 

Sanchis. 

 

Dilluns 13 de març. Reunió Opera 

A les 20.30h. a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc una 

reunió amb les responsables del Grup de Dansa Opera, perquè aquest any es 

compleixen 20 anys de col·laboració del Ballet Ópera d’Ontinyent realitzant el 

Pregó dels Moros i Cristians de la ciutat. El primer pregó de Festes en què 

Ópera va col·laborar amb la Societat de Festers va ser en 1997, amb la 

Simfonia Moro Cristiana del Mestre Ferrero, que va ser un gran èxit. Des d’aquell 

1997, continua reeditant-se aquesta col·laboració cada any, amb una 

composició i un espectacle fets expressament per a eixa nit, i amb moltíssima 

il·lusió tant per part dels ballarins com de les persones que realitzen el 

muntatge de la coreografia.   

 

Dimarts 14 de març. Reunió amb l’Alcalde. 

 El president, acompanyat del vicepresident, secretari i tresorer es van reunir 

amb el alcalde per tal d’anar preparant diferents aspectes de les properes 

festes, entre les diferents qüestions es van tractar les següents: Activitats Any J.J. 

Cervino; Reglament Explosius. R.D. 130/2017, de 24 de febrer de 2017; Llicència 

Casino Societat de Festers. 

 

Dissabte 18 de març. Reunió Entitats Festeres Pólvora. 

El secretari acompanyat de l’arxiver es van reunir a Elda amb les diferents 

entitats encarregades d’organitzar les festes de moros i cristians que utilitzen 

pólvora i armes d’avantcarrega en algun dels seus actes, per tal d’analitzar la 

aplicació de la nova reglamentació. 

 

Divendres 24 de març. Presentació Carrera Moros Berberiscos. 

El President, acompanyat per diferents membres de l’equip de govern van 

acudir a la seu de la comparsa Moros Berberiscos, on va tindre lloc la 

presentació de la 2ª 10K Moros i Cristians – Berberiscos organitzada amb  motiu 
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del seu any d’ambaixada i bandera per al proper 29 d’abril i que compta amb 

la col·laboració de la Diputació de Valencia, l’Ajuntament d’Ontinyent i per 

descomptat la Societat de Festers, i que com ja sabeu, formarà part enguany 

per primera vegada del Circuit de Carreres Populars de la Diputació de 

València.  

 

Dissabte 25 de març. Festa de Tronos. 

El President, acompanyat per diferents membres de l’equip de govern van 

assistir a la Festa de Tronos, organitzada per la comparsa Fontanos, amb motiu 

d’ostentar la capitania Cristiana.  

 

Reconeixement Ajuntament. 

L’Ajuntament d’Ontinyent ha fet un reconeixement públic a la Societat de 

Festers del Santíssim Crist de l’Agonia per la seua aposta per l’estalvi energètic. 

La regidora de Sostenibilitat, Patricia Folgueras acompanyada pel regidor 

Jaime Peris, van lliurar una placa al President de l’entitat, José Rafael Sanchis, 

pel canvi a tecnologia LED executat en el Museu Fester executat amb ajuda 

de la Diputació de València. 

Aquest canvi ha suposat la renovació total del sistema d’il·luminació del Museu 

Fester i una primera fase en les oficines de la Societat de Festers, fins a la data 

il·luminat amb fluorescència i llum halògena, que s’ha canviat a tecnologia 

LED. A més de millorar l’enllumenat sobre el conjunt dels elements exposats, i 

de permetre eliminar les emissions d’infrarojos i ultravioletes que pogueren 

danyar els vestits i les obres d’art exposades, el projecte de renovació total de 

la llum del Museu Fester permet aconseguir només en el Museu, un estalvi 

superior al 70% i un estalvi en potència consumida de 5422W, en passar dels 

9376W de la instal·lació antiga als 3954W actuals. 

Folgueras explicava que “coincidint amb la celebració de l’Hora del Planeta, 

hem volgut reconèixer a la Societat de Festers, ja que la seua aposta per la 

tecnologia LED és un exemple a seguir en favor de l’estalvi energètic”.  

 

Dimarts 28 de març. Reunió Consell Municipal de Cultura. 

El secretari va assistir a la reunió del Consell Municipal de Cultural de la Ciutat, 

del que forma part la Societat de Festers, per tal  rebre la información del nou 

protocol de cessió del Teatre Echegaray i Sala Gomis d'Ontinyent que entrarà 

en vigor a partir de l'1 d'abril de 2017.  

 

Divendres 31 de març. Reunió Turisme. 

El president, acompanyat del secretari es van reunir amb el gerent de 

Voraserra, empresa de la nostra ciutat especialitzada en Street marketing y 

promoció i gestió del turisme, per tal d’elaborar un  projecte turístic sobre les 

nostres festes amb l’objectiu d’atraure turistes de l’estranger i promocionar la 

nostra festa fora de les nostres fronteres. 
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ABRIL 2017 

Dissabte 01 d’abril. Pregó Setmana Santa. 

El President i el Vicepresident van acudir  a l’església de Sant Miquel Arcàngel 

per tal d’assistir al Prego de Setmana Santa  2017, a càrrec del Pare Franciscà 

Luis Oviedo Torró. 

 

Diumenge 02 d’abril. Assaig Ambaixades. 

Diversos membres de l’equip de govern van assistir a l’assaig d’ambaixades 

que els càrrecs van organitzar a la seu de la comparsa Moros Berberiscos.  

 

Dilluns 03 d’abril. Reunió Comissió Estatuts. 

A les 20.30h. a la Sala de Juntes, va tindre lloc la reunió de la comissió 

d’Estatuts, per tal d’analitzar les propostes de reforma del reglament, 

presentades per les comparses de Fontanos i Moros Marinos.  

 

Dimecres 05 d’abril. Reunió Alcalde i Guardia Civil. 

El President, acompanyat del secretari van mantindre una reunió amb 

l’alcalde de la ciutat, el Capità de la guardia civil en la província de valencià i 

l’interventor d’armes i explosius del cuartel de la guàrdia civil de Xàtiva,  per tal 

d’analitzar la aplicació de la nova reglamentació sobre les armes 

d’avantcàrrega en les festes de moros i cristians. 

Recordar una vegada més que per a poder disparar aquest any hi ha que 

tindre llicencia d’armes d’avantcàrrega. 

 

Junta Rectora del Museu Fester. 

A les 20.30h. a la Sala de Juntes va tindre lloc la reunió de la Junta Rectora del 

Museu Fester, segons estableix el Reglament del Museu Fester. 

Els remetem a la Memòria del Museu Fester que tot seguit podran llegir. 

 

Divendres 07 d’abril. Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Informe del Director del Museu Fester. 

 

Dissabte 08 d’abril. Feria d’Abril. 

El director del Museu, l’Arxiver i el vocal Domingo Tormo van assistir a la Feria 

d’Abril, organitzada per la comparsa Contrabandistes.  

 

Sainet Bucaneros 

A les 22:30 diversos membres de l’equip de govern, encapçalats pel president 

van assistir al Teatre Echegaray, on va tindre lloc el Sainet  de la Festa, la 

vespra 2.0 Re-Encarnación organitzat per la comparsa Bucaneros amb motiu 

del seu any d’ambaixada. Felicitar a la comparsa per l’organització d’este 

acte que va fer al públic gaudir d’una bona i divertida estona, així com a la 

seua autora i directora, la festera mossàrab Rosana Ferrero.  

 

Dilluns 10 d’abril. Reunió Enginyer. 

Al Casino de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió del President, 

vicepresident i secretari amb l’enginyer Rafa Gisbert i l’aparellador Carlos 

Gironès per tal de concretar les obres i executar-les després de pasqua. 
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Reunió Informativa Càrrecs. 

A les 21.00h. a la Sala de Juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc la 

reunió amb els Càrrecs de Festes de 2017 per a fer-los entrega de la 

programació dels actes organitzats en commemoració del bicentenari del 

naixement de Cervino, del llibre de Festes i de les llicències d’arma 

d’avantcàrrega. 

 

Divendres 21 d’abril. Visita Presidenta Andalusia. 

El president, acompanyat del vicepresident i secretari van assistir a la recepció 

oficial de l’excel·lentíssima Presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Diaz i 

del Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig. 

 

Dissabte 22 d’abril. Entrada Alcoi. 

El President acompanyat de diferents membres de l’equip de govern van 

assistir a la tribuna d’autoritats festeres d’Alcoi per tal de presenciar les seues 

entrades. Des d’ací felicitar els festers i en especial a la seua junta directiva. 

 

Entrada Sant Vicent del Raspeig. 

El Vicepresident, acompanyat del vocal Enrique Galiana van assistir a l’Entrada 

Cristiana de Sant Vicent del Raspeig. Felicitar a la Federació de Moros i 

Cristians de Ber-Largar per les seues festes i la seua organització. 

 

Diumenge 23 d’abril. Entrada Agullent. 

 Els vocals Domingo Tormo i Enrique Galiana van assistir a l’Entrada de Moros i 

Cristians d’Agullent. Agrair a la veïna localitat la seua invitació per a les festes i 

donar-los l’enhorabona per la seua organització. 

 

Dimarts 25 d’abril. Conveni Museu Fester. 

El secretari es va reunir amb el regidor Joan Sanchis per tal de preparar un 

conveni de col·laboració entre l’excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent i el 

Museu Fester. Una vegada passe l’estudi pels tècnics municipals es passarà a la 

Junta de Govern per a l’oportuna aprovació. 

 

Dijous 27 d’abril. Reunió Enginyer. 

Al Casino de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió del President i 

secretari amb els tècnics de l’empresa Fain, l’enginyer Rafa Gisbert i 

l’aparellador Carlos Girones per tal de de concretar la col·locació del salva 

escales i d’estudiar solucions per a la legalització del muntacàrregues de la 

cuina. 

 

S’han encomanat dos portes RF per al vestíbul que s’ha de realitzar d’acces a 

l’escala. I s’ha sol·licitat a l’ajuntament d’Ontinyent la declaració responsable 

per a iniciar estes obres.  

 

Divendres 28 d’abril. Reunió Informativa Pólvora. 

La Companyia de la Guàrdia Civil de Xàtiva, a instància de la Junta de 

Govern de la Societat de Festers, va realitzar una reunió informativa per a tots 

els festers al Saló d'Actes de la Societat de Festers. A la reunió van assistir el 

cabo primer de la Intervenció d'IAE de Xàtiva, acompanyat pel Tinent Adjunt 

de la Companyia de Xàtiva. 
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En la mateixa, es va exposar principalment que des de 1999 es ve prorrogant la 

Resolució de Delegació del Govern de data 8 de març de 1999, que no és 

prorrogada al desembre de 2016, quedant per tant emparats pel Reglament 

d'Armes (RD137 / 1993) , el Reglament d'explosius (RD 230/1998) i el Reglament 

d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria (RD 989/2015), els quals no estableixen una 

normativa específica per al cas. Amb data data 5 de març del corrent, queda 

derogat el Reglament d'explosius (RD 230/1998) amb l'entrada en vigor del nou 

Reglament d'explosius (RD130 / 2017) amb la ITC 26 específica per a les 

manifestacions festives amb ús d'armes de avantcàrrega, l'entrada en vigor no 

s'efectués fins al 31 de desembre de 2018, generant per tant un període de 

transició per als festers. 

En quedar sense vigència la Resolució de Delegació del Govern de data 8 de 

març de 1999, a partir l'1 de gener de 2017 s'ha exigit a tots els participants en 

la celebració d'actes d'arcabusseria, la corresponent llicència d'armes 

d'avantcàrrega. 

Cal recordar que des de la Societat de Festers, s'han realitzat diferents 

convenis de col·laboració per reduir el cost i més poder facilitar, a tots els 

festers d'Ontinyent que vulguin participar en els actes d'arcabusseria, els 

corresponents tràmits per a l'obtenció d'aquesta llicència.  

 

Dissabte 29 d’abril. Carrera Moros Berberiscos. 

Va tindre lloc la carrera 10k d'Ontinyent Moros i Cristians-Berberiscos, 

organitzada per la comparsa Moros Berberiscos que va comptar amb més de 

1100 participants de diverses províncies i diferents nacionalitats.  A l’acte van 

assistir diversos membres de l’equip de govern encapçalats pel president. Des 

d’ací felicitar a l'organització que va treballar en un dispositiu de 200 persones 

entre agents de policia, protecció civil i voluntaris, per a una activitat de festa i  

esport que a més vam aprofitar per difondre els nostres de Moros i Cristians.  

 

MAIG 2017 

Dilluns 01 de maig. Entrada Almansa. 

Diversos membres de l’equip de govern van assistir a presenciar l’Entrada Mora 

de les Festes Majors d’Almansa. Agrair a Almansa la seua invitació i felicitar-los 

per les seues festes. 

 

Dimarts 02 de maig. Reunió Rutes Teatralitzades. 

El president i el secretari es van reunir amb el responsable de l’associació Saber 

i Contar per tal de tancar les diferents rutes teatralitzades que es realitzaran en 

commemoració del bicentenari del naixement de Cervino. 

 

Dimarts 09 de maig. Retirada Escut Societat de Festers. 

Es va procedir a retirar l’escut de la façana de la Societat de Festers a la Plaça 

de Baix per a la seua restauració ja que estava en un estat d’avançat 

deteriorament i a més es va aprofitar per a rascar i pintar el balcó.  

 

Reunió Any J. J. Cervino 

El secretari va mantindré una reunió amb el regidor de Cultura Alex Borrell, per 

tal de concretar alguns detalls de les activitats a realitzar en el primer semestre 

de l’any J.J. Cervino, entre elles la presentació de l’any i el Ple Solemne del dia 

18 de maig. 
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Divendres 12 de maig. Presentació Any J.J. Cervino. 

A les 20.30h. a Sala d’Actes de la Societat de Festers del Santíssim Crist de 

l’Agonia acollia la presentació de l’Any Cervino, declarat per l’Ajuntament 

d’Ontinyent a proposta de la Societat de Festers, per homenatjar, en l’any del 

seu 200 aniversari, a l’escriptor i jurista Joaquín José Cervino, autor de les 

ambaixades d’Ontinyent. 

L’acte, que va servir per a presentar el logotip i el programa d’activitats 

d’aquesta iniciativa, va comptar amb la presència dels 24 primers trons de les 

comparses i càrrecs de la festa morocristiana d’Ontinyent del 2017, i el regidor 

de cultura de l’Ajuntament, entre altres. 

En primer lloc va ser presentat el logotip, dissenyat per l’il·lustrador ontinyentí 

Albert Quiñones. Segons explicava el mateix artista, el logotip buscava mostrar 

de manera clara, directa i senzilla el personatge de Joaquín José Cervino, a 

través d’un primeríssim primer pla del seu rostre. 

Posteriorment, a través d’un vídeo explicatiu, es van enumerar les activitats del 

primer semestre d’aquest Any Cervino que se celebrarà del 18 de maig 

d’aquest any i el 17 de maig del 2018. 

Entre les activitats i iniciatives presentades destaquen les següents: celebració 

d’un Ple extraordinari solemne, el pròxim dijous 18 de maig, per tal de declarar 

a J.J. Cervino com a fill adoptiu d’Ontinyent; presència de panells informatius 

sobre Cervino als mupis d’Ontinyent, amb la finalitat d’apropar informació del 

personatge a la gent; un vídeo “draw my life”, mitjançant el qual s’explica la 

vida i obra de Cervino de forma amena, a través de dibuixos; un cicle de 

conferències sobre l’autor amb la participació d’experts en la seua figura i 

especialistes en història de la literatura espanyola; la creació d’un mural artístic 

de més de 50 metres, organitzat pel grup Font d’Art i amb la participació de 

l’alumnat de centres educatius de la ciutat; una exposició sobre Cervino amb 

material inèdit al Palau dels Barons de Santa Bàrbara; una ruta teatralitzada 

sobre la vida de Cervino pels carrers del nucli urbà; així com la presentació de 

dos llibres, un que recull la vida de l’escriptor i fragments de les ambaixades 

il·lustrades, per als més menuts, i altre que inclou la biografia, fotografies i una 

recopilació de l’obra de Joaquín José Cervino. 

L’acte es tancava amb els parlaments de José Rafael Sanchis, president de la 

Societat de Festers, qui parlava d’aquesta iniciativa com un homentatge a 

una de les figures més rellevants de la ciutat, i el regidor de cultura, Àlex Borrell, 

qui felicitava a Festers pel treball realitzat i feia una crida a la gent a participar 

de la gran quantitat d’activitats programades.  

 

Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 

Informe del President; Programa d’actes Festes 2017,aprovació. 

 

Nomenament premi Cervino. 

En la Junta de Govern, s’aprova, a proposta del president, la concessió del 

Premi Cervino 2017 als portadors de la Sagrada Imatge, els Anderos i els 

Llumeners del Santíssim Crist de l’Agonia, que serà atorgat en el sopar de gala 

del dissabte 17 de juny.  

 

Dissabte 13 de maig. Entrada de Muro d’Alcoi. 
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El vicepresident i el vocal Enrique Galiana, van assistir a l’Entrada Mora de 

Muro d’Alcoi. Felicitar a la Federació de Moros i Cristians Verge dels 

Desemparats de Muro d’Alcoi per les seues festes i la seua organització. 

 

Dimarts 16 de maig. Reunió tècnic d’il·luminació i so. 

El secretari, es va reunir amb Sergio Aceta de l’empresa InOut, per tal de 

passar-li la programació d’actes on es compta amb la seua participació, així 

com per a analitzar de forma pormenoritzada la sonorització de cadascun dels 

actes. 

 

Dijous 18 de maig. Ple Extraordinari Solemne. 

A les 20.00h. al pati del Palau de La Vila va tinre lloc el Ple de l’Ajuntament 

d’Ontinyent sessió extraordinària i solemne va nomenar, a proposta de la 

Societat de Festers,  Fill Adoptiu a titol postum a Joaquin Jose Cervino i Ferrero, 

autor de les nostres ambaixades.   

L’acte va comptar amb la  presència de desenes de representants 

d’associacions locals i particulars, també intervenien el regidor de Cultura, Àlex 

Borrell; els portaveus dels diferents grups municipals, Rebeca Torró (PSPV-PSOE); 

Mercedes Pastor (PP); Silvia Urenya (Compromís); Paula Garcia (EUPV) i Juan 

Revert (Ciudadanos), així com el cronista oficial d’Ontinyent, Alfred Bernabeu; 

el Vicepresident de Festers, Francisco Torró; i el Secretari de l’entitat, Vicent Pla. 

Després de la sessió, les autoritats es desplaçaven fins al Carrer Cervino, 

recentment urbanitzat on s’ha procedit a pintar un mural de grans dimensions 

dedicat a l’autor de les ambaixades.  

 

Divendres 19 de maig. Reunió Assessors Musicals. 

A les 20.30h. a la Sala de Juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc una 

reunió amb els assessors musicals i els responsables de la música  de les 

comparses, on es va explicar el procediment que s’ha de seguir per a 

seleccionar les peces musicals del dia de l’entrada. Així com per a intercanviar 

impressions sobre aspectes musicals entre els membres de les comparses i els 

responsables de la Societat de Festers.   

 

Diumenge 21 de maig. Dia Internacional dels Museus. 

Es va celebrar el Dia Internacional dels Museus, activitat que el Museu Fester es 

va adherir. Al voltant de 200 persones participaren de les activitats 

organitzades amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, 

una jornada en la qual l’Ajuntament va programar rutes guiades, dansa i 

música en directe.  

 

Dilluns 22 de maig. Reunió Informativa Càrrecs. 

A la Sala de Juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc la reunió informativa 

amb els càrrecs de Festes per tal de facilitar-los la programació provisional que 

la Junta va aprovar en l’ultima reunió, a més es va tractar aspectes com el 

llibre de Festes i  les llicències d’arma d’avantcàrrega. 

 

Dimarts 23 de maig. Conveni Artesanias el Rojo. 

El secretari es va reunir amb els gerents de l’empresa Artesanias el Rojo, per tal 

de renovar el conveni de col·laboració i així facilitar el lloguer de trabucs i 
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dosificadors a tots els Festers que ho desitgen. A més és van tractar aspectes 

sobre la sol·licitud per al repartiment de pólvora del dilluns 28 d’agost. 

 

 

Dimecres 24 de maig. Reunió Llicència Activitats. 

Al Casino de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió de l’enginyer de la 

Societat de Festers, Rafa Gisbert, de l’aparellador Carlos Gironès i dels tècnics 

municipals Jordi Izquierdo i Pepe Vidal per tal de concretar les obres a 

executar en l’entrada al Casino de la Societat de Festers. 

 

Reunió Comissió Pregó. 

L’assessor musical es va reunir amb les responsables del Ballet Opera i el gerent 

de l’empresa InOut per tal d’anar tancant alguns aspectes sobre 

l’escenografia del Pregó de Festes. 

 

Dijous 25 de maig. Reunió Tècnics.  

A les 12.30h. al Casino de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió del 

secretari amb els tècnics de l’empresa Vertitec, per tal de de concretar la 

col·locació de l’elevador salva escales. 

 

Signatura Digital. 

Es va sol·licitar el Segell d’Entitat de la Societat de Festers a l’Agencia de 

Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana per tal de 

registrar tràmits administratius i signar documents per via electrònica. 

 

Divendres 26 de maig. Conferència J.J. Cervino. 

A les 20.30h en la Sala d’Actes de la Societat de Festers, va tindre lloc la 

conferència Cervino: la terreta, la família, els amics a càrrec del Fester Benimerí 

Juan Antonio Alcaraz Argente. Un acte on els assistents van poder conèixer al 

Cervino més proper, així com documents inèdits sobre la seua relació amb 

Ontinyent.  

 

Conferència Musica Moros i Cristians. 

L’assessor musical va assistir al Centre Cultural Caixa Ontinyent on va tindre lloc 

la conferencia “La música para la fiesta de Moros y Cristianos: análisis de un 

género original para banda” a càrrec de Ana Maria Botella Nicolás, Doctora 

en Pedagogia i Professora del Departament de Didàctica de la 

Expressió  Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magisteri, Directora de 

l’Aula de Musica del Vicerectorat de Cultura. Esta conferencia estava inclosa 

al programa UNISOCIETAT, organitzada per la Universitat de Valencia i 

impulsada per la Fundació Campus Ontinyent.  

 

Dimarts 30 de maig. Inici Obres Casino. 

Van iniciar les obres al Casino de la Societat de Festers, per tal d’eliminar la 

rampa que no complia normativa i l’armari que hi havia front als serveis per a 

realitzar un vestíbul d’independència a l’accés a l’escala que uneix el casino 

amb la resta de l’edifici, amb dos portes RF-30.  

 

Reunió Pirotècnia. 
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El vicepresident i el secretari es van reunir amb el responsable de la Pirotecnia 

per tal de passar-li la programació  dels actes  on es compta amb la seua 

participació. 

 

JUNY 2017 

Divendres 02 i Dijous 08 de juny. Reunió Pólvora. 

El Secretari va mantindre sendes reunions amb el Cap del departament 

d’intervenció d’Armes de la Comandància de la Guardia Civil de Xativa, per 

tal de tractar aspectes sobre la sol·licitud per al repartiment de pólvora del 

dilluns 28 d’agost. 

 

Dissabte 03 de juny. Entrada Elda. 

El vicepresident, acompanyat de diversos membres de l’equip de govern van 

assistir a presenciar l’Entrada de Moros i Cristians d’Elda. Agrair a la Junta 

Central de Comparses d’Elda la seua invitació i felicitar als Festers d’esta 

població per les seues entrades. 

 

Sopar 50 Aniversari Saudites 

El secretari acompanyat del vocal Ricardo Calabuig i del Director del Museu, 

van  assistir al restaurant La Vall, By Palasiet on va tindre lloc el Sopar per tal de 

celebrar el 50 aniversari de la Comparsa Saudites.  Felicitar a tots els Festers 

Saudites esta fita tan important i desitjar a la comparsa que compleixca molts 

anys al costat de la Festa.  

 

Dilluns 05 de juny. Reunió Alcalde. 

El president es va reunir amb l’Alcalde per explicar-li les diferents actuacions 

dutes a terme al voltant de la llicencia d’activitats i buscar algunes vies de 

finançament per a rehabilitació d’edificis i establiments. 

 

Reunió Llicència Activitats. 

Al Casino de la Societat de Festers, va tindre lloc la reunió del vicepresident i 

secretari amb l’empresa Ascensores Tremon i l’Organisme de Control Autoritzat 

per tal d’estudiar solucions de legalització del muntacàrregues de la cuina. 

 

Dimarts 06 de juny. Reunió Rutes Teatralitades J. J. Cervino. 

El secretari es va reunir amb el responsable de l’associació Saber i Contar per 

tal de tancar el guió de les diferents rutes teatralitzades que es realitzaran el 22 

de juliol, 19 i 21 d’agost en commemoració del bicentenari del naixement de 

Cervino. 

També es va tractar alguns aspectes del projecte turístic de Street marketing 

que s’està elaborant, per a la promoció de les nostres festes amb l’objectiu 

d’atraure turistes de l’estranger. 

 

 

 

 

Divendres, 09 de juny. Junta de Govern. 

A les 23.00h, a la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

de la Junta de Govern, on es van tractar entre altres els següents temes: 
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Informe del President; Crònica Mig Any 2017; Programa d’actes Festes 2017, 

distribució de tasques; Convocatòria Assemblea General Extraordinària. 

 

Dissabte 10 de juny. Assaig Ambaixades. 

Diversos membres de l’equip de govern van assistir a l’assaig d’ambaixades 

que els càrrecs van organitzar al Círcul Industrial.  

 

Festa Bucan. 

A la OTK, va tindre lloc la Festa de Bucan, organitzada per la comparsa 

Bucaneros, amb motiu d’ostentar l’ambaixada Cristiana.  

 

 

Diumenge 11 de juny. Missa i Fotografia Oficial. 

A les 9:00h en l’ermita de Santa Anna, es va celebrar la missa en intenció dels 

festers difunts. Tot seguit, al peus de Morenet, es va realitzar la fotografia oficial 

de la Junta actual, per a després acabar amb un esmorzar sota la pineda dels 

voltants de l’ermita. 


