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Juny 

Dimarts 20-06-2017. Reunió Contrabando. 

A petició del president de la comparsa contrabandistes, va tindre lloc una 

reunió per tal de tractar aspectes a tindre en compte del ball dels 

contrabandistes que és realitza abans del Contrabando, així com la 

participació de la comparsa i dels càrrecs en aquest acte. Es va creure 

convenient, donada la importància de l’assumpte, convocar una reunió amb 

les dos comparses que participen en aquest acte. 

Dissabte 24-06-2017. 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. 

Diumenge 25-06-2017. Assemblea General Extraordinària. 

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

extraordinària, convocada en temps i en forma tal i com estableix el reglament 

de la Societat de Festers, amb l’orde del dia aprovat en la passada reunió de 

la Junta de Govern.  Per unanimitat dels assistents es va aprovar l’oportuna 

autorització per a continuar un any més exercint les corresponents funcions. 

El president agraeix una vegada més en nom de tots els que conformem 

l’equip de govern i en el seu propi, no solament la presencia dels Festers que 

van assistir a l’assemblea sinó també el seu recolzament.  

Dimarts 27-06-2017. Reunió Escola Infantil de Caps d’Esquadra. 

Va tindre lloc a la Sala de Juntes de la Societat de Festers una reunió amb els 

festers i festeres que s’encarreguen de preparar l’escoleta de caps d’esquadra 

infantil. 

Dimarts 27-06-2017. Reunió Llicencia Activitats. 

Al Casino de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió del secretari amb 

l’enginyer Rafa Gisbert i l’aparellador Carlos Gironès per tal de continuar 

buscant una solució a l’escala de caragol de la cuina i projectar altre tipus 

d’escala que acompleisca la normativa. 

Dimecres 28-06-2017. Reunió Tècnics. 

Va tindre lloc la reunió de l’enginyer Rafa Gisbert amb els tècnics municipals 

per tal de presentar-los el projecte d’una nova escala per a la cuina. Informar-

vos que els tècnics ens han aprovat el projecte i esperem posar-lo en 

funcionament el més prompte possible. 
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Dijous 29-06-2017. Reunió amb l’Alcalde. 

Reunió amb l’alcalde, en la qual Álvaro Sanchis, acompanyat del president de 

la Societat de Festers i el director del Museu, van presentar el cartell de les 

Festes de 2017 que públicament serà presentat el dia de la Publicació. 

Seguidament, el president, acompanyat del vicepresident i del secretari van 

mantindre una reunió amb l’alcalde per tractar diferents qüestions. 

Divendres 30-06-2017. Reunió Organisme Control Autoritzat. 

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

l’empresa l’Organisme de Control Autoritzat, per tal de comprovar quines són 

les deficiències que hi ha que esmenar en el muntacàrregues per tal 

d’acomplir amb totes les mesures de seguretat que estableix el Ministeri de 

Industria. 

Juliol 

Dijous 06-07-2017. Reunió Pólvora. 

El secretari va mantindre una reunió amb els tècnics municipals per tal de 

buscar una ubicació idònia per a realitzar el repartiment de la pólvora. Hi ha 

que tindre en compte que s’ha de realitzar fora del casc urbà,  respectant 

unes distancies mínimes de vivendes habitades, carreteres, línies de ferrocarril i 

vies transitades. Les opcions que els tècnics plantejaven són: El camp de 

Futbol, el polígon industrial l’Altet, el polígon industrial El Pla de Sant Vicent (la 

zona que dona al riu) o bé la zona del dipòsit aduaner, on actualment 

s’encontra el tanatori. Davant estes alternatives, creiem que la millor opció és 

continuar realitzant el repartiment de la pólvora en Santa Anna, per tal de no 

marejar més als Festers ja que a la resta d’ubicacions plantejades també es fa 

necessari l’accés amb cotxe. 

Visita Escola d’Estiu. 

A les 10.30h. va tindre lloc la visita de l’escola municipal d’estiu a les 

instal·lacions del Museu Fester. Al voltant de 50 menuts van poder gaudir d’una 

visita guiada pel vicepresident de la Societat de Festers. 

Dijous 06-07-2017. Subvenció Municipal 

Es registra en Secretaria la confirmació que ja s’ha efectuat l’ordre de 

pagament de la subvenció que ens concedeix l’Excm. Ajuntament 

d’Ontinyent. Aquest any, després de les diverses gestions realitzades per l’equip 

de govern s’ha aconseguit un augment en la subvenció del 6% el que suposa 

una subvenció de 18.000€. 
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Divendres 07-07-2017. 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; 

organització festes. 

 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 8 de juliol, exactament 

a les 00.05h.  

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.  

Dissabte 08-07-2017. Festa Saudites. 

Als jardins de la Glorieta, va tindre lloc la Festa organitzada per la comparsa 

Saudites en commemoració del seu 50 aniversari.  

Dissabte 08-07-2017. Escola Infantil de Caps d’Esquadra.  

Els matins dels dissabtes 8, 15 i 22 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.  

Divendres 14-07-2017. Assaig Contrabando. 

A les 22.00h, el president i el secretari van assistir a la seu de la comparsa 

contrabandistes, on va tindre lloc un assaig  del Contrabando, i on, aprofitant 

la presencia dels representants de la comparsa Mariners es van tractar 

aspectes a tindre en compte del ball dels contrabandistes que és realitza 

abans, així com la participació de la comparsa i dels càrrecs en aquest acte. 

Dissabte 15-07-2017. Dia de la Marina. 

El secretari va participar en la Missa que organitza la comparsa Mariners amb 

motiu de la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Tot seguit es 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 Mariners. 
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Dijous 20-07-2017. Visita Banda Bèlgica. 

A les 18.30h va tindre lloc la visita de la Banda Simfònica de Bèlgica a les 

instal·lacions del Museu Fester. Al voltant de 50 musics van poder gaudir d’una 

visita guiada pel vicepresident de la Societat de Festers. 

A la mateixa hora el president es va reunir amb Mariano Magdalena, per tal de 

traslladar-nos la visita per als dies grans de les festes de D. Ricardo Olmedo, 

estudiós de la festa morocristiana i promotor de la recuperació cultural dels 

Moros i Cristians al Salvador 

Castell Festes Aielo. 

A les 22.00h. El president, acompanyat per diferents membres de l’equip de 

govern, van assistir a la inauguració del nou Castell de Moros i Cristians d’Aielo 

de Malferit. 

Diumenge 23-07-2017. Assaig Contrabando. 

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

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

esmorzar i es va realitzar 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. 

 

Dissabte 29-07-2017. Publicació i presentació del Cartell de Festes.  

A les 18.30h. la plaça de la Concepció estava plena de músics i festers 

impacients per participar en el primer acte oficial de les festes de 2017: La 

Publicació. Els Estandarts de la Societat de Festers donaven inici a l’acte, al 

temps que el grup de percussió La Farola ens feia saber que l’acte havia 

començat. Darrere Portaguions de cada una de les dotze comparses 

cristianes, junt als càrrecs –Capità, Ambaixador i Banderer Cristians- de l’any 

anterior.  

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

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

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

acompanyant als dotze primers tro cristians.  

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

acompanyent a l’esquadra de publicació de 2017. 

Per tal de tancar la desfilada que anunciava 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, Javier 

Moscardo i Cefe Micó, els ambaixadors, Ignacio Girones i Angela Montés, i els 

banderers de David Penadés i Mª Carmes Tomas.  
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Damunt l’entaulat es van col·locar 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 cridar un a un als càrrecs festers que, amb l’aplaudiment del 

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

càrrec de l’any anterior el testimoni que simbolitza el traspàs de funcions. La 

gent que s’encontrava  a la plaça acomiadava als càrrecs de 2016 que 

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

Tot seguit, un a un els portaguions van ser anomenats pel secretari, i el 

President junt a l’Alcalde els van imposar la insígnia que els acreditava com a 

tal, i després se situeren també dalt del castell. 

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

presentar a l’autor del Cartell de Festes de 2017, Álvaro Sanchis que va pujar a 

l’entaulat per descobrir la seua obra. 

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

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

de Festes i el de la Ciutat, respectivament. 

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

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

al balco principal de la Societat de Festers.  

Diumenge 30-07-2017. Presentació Llibre de Festes i Video Promocional 2017.  

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 2017, amb 

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

de la Societat de Festers, dels Càrrecs 2017, 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 d’una veu en Off simulant que 

l’encrregat de presentar el llibre de Festes era Joaquin José Cervino, autor de 

les nostres Ambaixades, que va comptar amb la projecció de les pagines que 

marquen i donen inici a cada apartat del llibre. 

Els remetem a llegir la presentació del Llibre de Festes 2017 que trobaran 

publicades tot seguit. 

A continuació el President va lliurar el primer exemplar al tinent d’Alcalde, 

Manuel Cuesta, i posteriorment, als càrrecs festers de 2017. 

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

2017. El video, editat per la Societat de Festers, amb la col·laboració de 

l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, és obra de David Soriano.  
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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 

Dijous 03-08-2017. Reunio Hospital Beneficiència. 

El president, acompanyat del vicepresident i secretari van mantindre una 

reunió amb el nou gerent del Sant Hospital de Beneficiència, Toni Alfonso. En 

aquesta reunió, es va acordar que degut a l’hora d’aplegada dels festers i les 

diferents dietes que han de seguir els residents, l’acte d’homenatge als nostres 

majors es realitzaria al claustre de la residencia i no es serviria la tradicional 

paella per tal de no afectar el seu hàbit. L’import de les racions de paella es va 

efectuar en un donatiu.  

Divendres 04-08-2017. Entrada Aielo. 

Diversos membres de l’equip de govern 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 05-08-2017. 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 06 d’agost. Missa pels festers difunts i assaig oficial de les 

ambaixades.  

A les 8.30h. en l’Ermita de Santa Anna, mossèn Juan José Portero va celebrar la 

Santa Missa pels festers difunts als peus del Morenet. Tot seguit es va servir un 

esmorzar de germanor, en la sala principal de la casa d’exercicis espirituals, 

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.  
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Dijous 10-08-2017. Reunió Seguretat. 

El President acompanyat per el 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, diversos 

tècnics municipals, i membres dels cossos i forces de seguretat de l’estat per tal 

de preparar les festes. Davant les recomanacions de la policia nacional es va 

acordar la col·locació d’uns new-jerseys (blocs de formigó) per tal de tancar 

carrers que estiguen concorreguts de festers o públic durant un temps 

prolongat. Des de la Societat de Festers es va facilitar als cossos i forces de 

seguretat un llistat amb actes i horaris i es va acordar el tancar els carrers hora i 

mitja abans de l’inici de cada acte per tal de no interferir en el 

desenvolupament normal dels mateix. 

En finalitzar es va mantindre una reunió amb el regidor de Turisme, Juan Pablo 

Ubeda per tal de programar l’agenda i coordinar als corresponsals dels huit 

mitjans de comunicació internacional que estarien en la ciutat del 24 al 26 

d’agost cobrint les nostres Festes.   

Dijous 17-08-2017. Reunió Premsa. 

Reunió amb la premsa i fotògrafs en la Sala d’Actes de la Societat de Festers, 

en la qual 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. 

Divendres 18-08-2017. Visita La Saleta. 

Amb motius de 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, els càrrecs de 2017 van acudir  a l’esmentada 

festa i van poder gaudir amb els residents de la residencia, d’una bonica 

estona i emotiva vesprada. 

Dissabte 19-08-2017. 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 

van traslladar 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 serien presentats públicament a la ciutat i la pregonera convidava a 

gaudir de les nostres Festes.  

Dimecres 23-08-2017. Paelles Llauradors. 

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

assistir al XXIX Concurs de Paelles per Esquadres que organitza la comparsa 

Llauradors.  
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Dijous 24-08-2017. Visita Enrique Alborch. 

El director convidat per a dirigir la marxa mora Chimo, Enrique Alborch Tarrasó, 

va visitar les instal·lacions del Museu Fester, tot seguit, acompanyat pel 

president i pel vicepresident van assistir al dinar que organitza la comparsa 

Kabilas on es fa entrega d’una batuta al director convidat. 

 

Dissabte 26-08-2017. Reunio Premsa Internacional. 

A les 13.00h. a la Sala de Juntes de la Societat de Festers, va tindre lloc la 

reunió entre l’alcalde, diferents membres del govern municipal, el president de 

la Societat de Festers, membres de l’equip de govern i els corresponsals dels 

huit mitjans de comunicació internacional per tal de realitzar una valoració de 

les festes i de la seua estància a la nostra ciutat. La delegació de periodistes 

internacionals presents estos dies a les festes d'Ontinyent van destacar que 

aquestes són un exemple de convivència pacífica a mostrar arreu del món. 

L'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, i el President de la Societat de Festers, 

José Rafael Sanchis, recollien les impressions dels 8 corresponsals de mitjans de 

diversos països convidats, dins del treball per aconseguir la declaració d'Interès 

Turístic Internacional, ja que la difusió en mitjans de comunicació estrangers és 

un dels requisits necessaris per a açò. 

Els periodistes, que treballen per a mitjans de països com d'Uruguai, Romania, 

Mèxic, Canadà, França, El Líban, Xina o Brasil, destacaven també 

l'espectacularitat i exotisme de les festes, i el fet que en tots els actes, tot es 

faça amb un somriure. 

Pel seguiment que s’ha fet, el 31 d’agost la delegació de periodistes 

internacionals presents a les Festes van  procedir a difondre-les per tot el món. 

Fotografies, vídeos, cròniques de ràdio i articles descobreixen els moros i 

cristians d’Ontinyent a milions de persones, una difusió que serà aprofitada al 

marc dels treballs per aconseguir la declaració d’Interès Turístic Internacional 

de la festa. 

 Així, la periodista mexicana Patricia Alvarado emetia dues cròniques 

radiofòniques els dies 25 i 28 d’agost per als 10 milions d’oients de les emissores 

del Grupo Radio Centro en Mèxic i Estats Units. Les imatges del fotògraf xinès 

GuoQiuda i la informació redactada per la periodista Junwei Feng han arribat 

als més de 100 diaris xinesos que s’abasteixen de la informació de Xinhua, 

agència oficial de notícies del Govern de la República Popular Xina. 

Durant estos dies de festes, van aplegar també als oients de Ràdio Oriental 

d’Uruguay de la mà de Sully Fuentes; als espectadors de la Televisió Nacional 

de Rumania amb les imatges captades per FelixDamian Marian; als lectors de 

la Revista Facil Lazer & Negocios de Brasil o també als diferents mitjans de 

Mèxic, Canadà, França i Líban amb els que col·labora Enrique Sancho 

Cespedosa. A més a més,  Radio França Internacional, que abasteix de 

continguts a més de 300 emissores en Amèrica Llatina, tot i no enviar cap 

corresponsal, també es va fer ressò de les festes el 24 d’agost amb un 

reportatge de 9 minuts que incloïa entrevistes a l’alcalde d’Ontinyent, Jorge 

Rodríguez i al president de la Societat de Festers, José Rafael Sanchis. 
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Setembre 

Dimarts 12-09-2017. Reunió Llicència. 

Va tindre lloc la reunió de l’enginyer Rafa Gisbert i l’aparellador Carlos Gironès, 

amb els tècnics de l’empresa que s’ha d’encarregar de la prolongació de 

l’eixida de fums de la cuina que s’encontra en la terrassa. 

Dijous 14-09-2017. Treballs Muntacarreges. 

L’empresa ascensors Tremon, va iniciar els treballs per a esmenar les 

deficiències al muntacàrregues que va assenyalar  l’Organisme de Control 

Autoritzat el passat mes de juliol i així acomplir amb totes les mesures de 

seguretat que estableix el Ministeri de Industria. 

Divendres 15-09-2017. 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 2017; Acomiadament dels representants 

que causen baixa en la Junta de Govern. 

Diumenge 17 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. 

Dimarts 19-09-2017. Reunió Càrrecs 2018. 

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 2018, 

en la qual, a més de felicitar-los pel seu càrrec i manifestar la disposició 

d’aquesta Junta d’ajudar-los en tot allò que necessiten, es van tractar diverses 

qüestions relacionades amb les Festes.  

Dissabte 23-09-2017. Presentació Logotip Arquers. 

La Comparsa Arquers, va presentar el logotip del 50 aniversari de la comparsa, 

així com les diferents 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  pel fester arquer Rafael Sanchis Belda. 

Dimecres 27-09-2017. Reunió Càrrecs 2018. 

El president, vicepresident i el secretari van mantindré una reunió amb els 

capitans, ambaixadors i banderers de les festes de 2018 per tractar diversos 

temes del seu interés i a tindre en compte. 
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Octubre 

Dilluns 02-10-2017. Festivitat Àngels Custodis. 

Atenent la invitació del Cos Nacional de Policia, el president, acompanyat del 

vicepresident i del  vocal Enrique Galiana van assistir als actes programats per 

la celebració de la festivitat dels Àngels Custodis, patrons de la policia. 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. 

Dilluns 02-10-2017. OCA Muntacarregues. 

L’Organisme de Control Autoritzat va inspeccionar tots els treballs realitzats per 

tal d’esmenar les deficiències al muntacàrregues de la cuina i així acomplir 

amb totes les mesures de seguretat que estableix el Ministeri de Indústria.. 

Dimarts 03-10-2017. Reunió Consell Municipal de Cultura. 

El cronista de la Societat de Festers va assistir a la reunió del Consell Municipal 

de Cultura, per tal d’aprovar les 10 propostes del Consell per a l’Ontinyent 

Participa 2018 i tractar diferents aspectes relacionats amb la cultura. 

El president i el secretari van mantindre una reunió amb la comissió de cultura 

de la comparsa Estudiants, per tal de programar algunes activitats que la 

comparsa te previst organitzar amb motiu del seu any d’ambaixada i bandera. 

Dilluns 09-10-2017. Festivitat 9 d’Octubre. 

El President 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. 

Eixa mateixa vesprada, el vicepresident, el director del museu, i els vocals 

Roberto Sanchis i Enrique Galiana,  van assistir a la tribuna d’autoritats, en 

representació de la Societat de Festers, per tal de presenciar l’Entrada de la 

població veïna d’Albaida. Des d’ací felicitem la Junta de Festes d’Albaida per 

la celebració de les seues Festes. 

Dimarts 10-10-2017. Eixida de fums. 

Es va procedir a la prolongació de l’eixida de fums de la cuina que s’encontra 

en la terrassa, per tal d’acomplir les ordenances municipals. 

Diumenge 15-10-2017. Reunió Pólvora. 

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

traslladar a la localitat de Sax, on va tindre lloc la reunió dels Pobles de la 

Pólvora, per tal de valorar l’aplicació del nou reglament d’explosius i la ITC 26 

en les diferents localitats que van optar per aplicar-la estes Festes, i així 

analitzar alguns aspectes de la mateixa que caldria reformar. En este sentit, 

una comissió va matindre una reunió en el Ministeri de l’Interior per tal de 

traslladar les peticions de millora de les entitats festeres. D’aquesta manera, 

s’ha obert un camí de diàleg i treball amb l’administració competent, si bé és 
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cert que no s’ha dit que sí a estes propostes de millora, però tampoc les van 

rebutjar, i es van comprometre a estudiar-les.  

Dijous 19-10-2017. Substitució Escala. 

L’empresa Construciones Aura va iniciar els treballs de substitució de l’escala 

de caragol de la cuina per una escala que acompleisca la normativa. 

Divendres 20-10-2017. 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 a la Junta de Govern; 

Constitució Comissions de Treball. 

Dissabte 21-10-2017. Cata de vins i olis Almogàvers. 

La comparsa Almogàvers, amb motiu d’ostentar la capitania cristiana, va 

organitzar una cata de vins i olis a la Finca la Giralda.  

Dimarts 24-10-2017. Reunió Alcalde. 

El president, acompanyant pel vicepresident, secretari i tresorer van mantindre 

una reunió en l’alcalde per tractar diferents questions, entre les que 

destaquen: 

 Nomenaments 

o Pregoner Mercat Medieval. 

o Autor Cartell. 

o Video Promocional. 

 Be de Rellevancia Local. Ambaixades. 

 Festes Interés Turistic Internacional. 

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 Moro Marino, Vicent E. Esparza Mollà.  

Autor Video Promocional Festes 2018. 

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

ha confiat l’elaboració del vídeo promocional de les festes 2018, al jove 

Ontinyentí Victor Gilabert Montava.  

Dissenyador Cartell de Festes 2018. 

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 2018 a Rafa Torro Ferrero. 
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Dimarts 24-10-2017. Reunió Enginyer. 

El secretari es va reunir amb l’enginyer Rafa Gisbert per tal de puntualitzar i 

analitzar les 20 actuacions que s’han realitzat per a l’obtenció de la Llicencia 

d’activitats. 

Divendres 27-10-2017. Reunió Chanos. 

Reunió amb la comissió que s’ha creat en la comparsa Chanos per tal 

d’organitzar diverses activitats per a commemorar el centenari de la fundació 

de la comparsa. En esta reunió es van exposar algunes de les activitats que 

tenen pensat portar a terme així com el seu calendari provisional. 

A les 21.00h. Reunió Almogàvers. 

El president i el Secretari van visitar la seu de la comparsa Almogàvers on es 

van reunir amb la junta de la comparsa i tots aquells Festers que ho van 

desitjar, per tal d’informar-los de primera mà de les actuacions que s’han de 

realitzar per a participar als actes d’arcabusseria i explicar el que ha estat la 

gestió de la Societat de Festers per part del equip de govern durant estos 3 

anys.  

Dimarts 31-10-2017. Reunió Llumeners. 

Va tindre lloc una reunió entre els dirigents de l’equip de govern de la Societat 

de Festers i els de la Junta de Llumeners del Santíssim Crist de l’Agonia per tal 

d’encaminar el projecte conjunt de realització de l’audiovisual sobre la 

venerada imatge i la devoció al Crist. 

Novembre 

Dilluns 04-11-2017. Presentació Programa Puríssima. 

L’equip de govern de la Societat de Festers, encapçalat pel seu president van 

acudir a la presentació del Programa- Revista de les Festes Patronals a 

Puríssima. Des d’ací felicitar al fester Fontano, Jose Manuel Rosa Aceta, per la 

seua presentació i al fester Abencerraje, Sergio Pomar, pel disseny del Cartell 

de les Festes. 

Dimecres 08-11-2017. Llums d’Abalisament. 

El secretari es va reunir amb el tècnic Quique Mollà i l’aparellador Carlos 

Girones per a estudiar la col·locació de llums d’abalisament en l’entrada 

principal al Casino. 

Divendres 10-11-2017. 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 dels comptes de l’exercici 2016-2017; 

Dació i aprovació del pressupost de l’exercici 2017-2018; Convocatoria 

Assemblea General Ordinària; Informació Festes Puríssima 2017; Sancions Festes 

2017. 
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Dissabte 11-11-2017. Presentació Logotips Càrrecs. 

A la Sala d’Actes de la Societat de Festers 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. Una a una, les imatges que els 

representaran aquest any es van descobrir de la mà dels càrrecs prèviament 

explicats i acompanyats per un audiovisual. 

Director de la Marxa Mora 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 23 d’agost, a Jordi Soler Carbó.  

Dilluns 13-11-2017. Reunió Càrrecs 2018. 

A la Sala de Juntes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió amb els 

Càrrecs i Primers Tro per tal de facilitar-los el calendari d’activitats així com les 

indicacions corresponents per a les Festes de la Puríssima i Nadal. 

Divendres 17-11-2017. Reunió Moros Espanyols. 

El president, el vicepresident i el secretari van visitar la seu provisional de la 

comparsa Moros Espanyols, on es van reunir amb la Junta de la comparsa i tots 

aquells festers que ho van desitjar, per tal d’informar-los de primera mà de les 

actuacions que s’han de realitzar per a participar als actes d’arcabusseria  i 

explicar el que ha estat la gestió de la Societat de Festers per part del equip de 

govern durant estos 3 anys.  

Diumenge 19-11-2017. Missa Difunts Puríssima. 

El president va assistir a la Missa de Difunts i a l’esmorzar del Soci que celebra la 

Associació de Festes de la Puríssima. 

Dissabte 25-11-2017. Pregó Festes Puríssima. 

El president, acompanyat pel vicepresident, van assistir al pregó de les Festes 

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

felicitar al cronista de la ciutat, Alfred Bernabeu Sanchis pel seu Pregó.  

Inauguració seu Estudiants. 

El secretari va assistir a la inauguració de la nova seu social de la comparsa 

Estudiants, comparsa que aquest any ostenta els càrrecs d’Ambaixada i 

Bandera de l’exercit cristià.  

Les instal·lacions es troben situades a la plaça del Mercat i compten amb una 

marcada decoració pròpia de la comparsa, com escarapel·les amb les cintes 

multicolors, forquetes i culleres, tota la iconografia pròpia de la comparsa 

Estudiants i una informació gràfica de la història de la mateixa. 

Des de la Societat de Festers felicitar a la comparsa Estudiants per la seua nova 

seu i desitjar-los que gaudisquen d’ella molts anys. 

Diumenge 26-11-2017. Assemblea General Ordinària. 

Es va celebrar l’assemblea ordinària amb l’orde del dia aprovat en la passada 

Junta de Govern amb el següent resultat: 
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Després de l’informe del President van ser aprovats per unanimitat els comptes 

de l’exercici 2016/2017 així com el pressupost per a l’exercici 2017/2018. 

El president va agrair a tots els presents el fet de restar-li temps a un diumenge 

per tal d’assistir a l’assemblea, així com el malestar per part de l’equip de 

govern per la poca assistència de festers en este acte tant important de 

balanç de gestió dels recursos de tots els festers. 

Desembre 

Diumenge 03-12-2017. Ofrena de Flors a la Puríssima. 

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

de 2018, van participar en una nova edició de l’Ofrena de Flors a la Puríssima.  

Dilluns 04-12-2017. Pinta amb Nosaltres. 

El president i el Capità Cristià Manolo Penades, van participar en l'activitat 

Pinta amb Nosaltres, organitzada pel Centre Ocupacional José Antonio 

Bodoque d'Ontinyent per tal de commemorar el día internacional de les 

persones amb diversitat funcional i reivindicar la seua presència en la vida 

social de la ciutat. Recordar que els usuaris i usuàries del Centre ocupacional 

van ser els encarregats de realitzar el Cartell anunciador de les Festes de 2016, 

en una clara mostra que les Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent són 

inclusives. Des de la Societat de Festers felicitar als organitzadors per la 

magnífica activitat.  

Dissabte 09-12-2017. Aguinaldo Puríssima. 

A les 18.00h. Associació de Festes de la Puríssima va tornar a visitar la seu de la 

Societat de Festers per tal de realitzar el tradicional Acte de l’Aguinaldo, en un 

any especial, ja que es commemorava el 350 aniversari d’este cant angèlic. 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’Aguinaldo interpretats pels Angelets 

de 2017 i davant de la mirada dels membres de la Junta de Govern, els 

Càrrecs de Festes, les Camareres, festers i visitants.  

Diumenge 10-12-2017. Missa de Dobla. 

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

tradicional Missa de Dobla i a la processo i trasllat de la imatge de la Puríssima 

al seu cambril. Desprès van compartir un dinar de germanor amb l’associació 

de Festes de la Puríssima, les Camareres, la Junta de Govern i els càrrecs de 

Festes, al Casino de la Societat de Festers. 

Dimarts 12-12-2017. Obres Cuina Festers. 

Es van iniciar les obres de sectorització de l’altillo de la cuina, i les obres de 

tractament de murs i sols per reduir la humitats a l’escala de l’entrada principal 

per la plaça de baix. 

Dimarts 12-12-2017 Subvenció Museu Fester. 

Es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport referent a les subvencions 

destinades a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques 
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permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana,  per la qual es 

concedeix al Museu Fester una subvenció de 267€ per a l’adquisició d’equips 

informatics i cartelleria.  

Divendres 15-12-2017. Caminant junts. El making-of d'una capitania. 

Seguidament, diversos membres de l’equip de govern encapçalats pel 

president van assistir al Centre Cultural Caixa Ontinyent on va tindre lloc la 

presentació del reportatge Caminant junts. El making-of d'una capitania. 

Realitzat pel periòdic d’Ontinyent, amb la col·laboració de les comparses de 

Fontanos i Kabilas i que mostra les vivències d’organitzar les seues capitanies 

des d’un punt de vista diferent. 

Dissabte 16-12-2017. Càrrecs Solidaris. 

Amb l’arribada del Nadal, les quatre comparses amb càrrec fester –

Almogàvers, Moros Espanyols, Estudiants i Moros Marinos- i els Primers Trons de 

les Festes de Moros i Cristians de 2018 amb la col·laboració de la Societat de 

Festers del Santíssim Crist de l’Agonia i la Creu Roja, van organitzat una nova  

edició dels Càrrecs Solidaris on es van recollir més de 700kg d’aliments no 

peribles per al banc d’aliments de la ciutat. Des de la Societat de Festers, vam 

col·laborar amb 200kg d’aliments. 

Al voltant de les 20.00h. el carter Reial de SS.MM. Els Reis d’Orient va visitar el 

Casino de la Societat de Festers per a que tots els xiquets i les xiquetes que ho 

desitjaren entregaren les seues cartes. Al finalitzar va tindre lloc el tradicional 

sopar de Nadal de la Societat de Festers.  

Dijous 16-11-2017. Subvenció Rehabilitació. 

L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent ens va notificar la resolució de la 

Subvenció que es va sol·licitar en el mes de juliol per a la Rehabilitació 

d'immobles, per la qual es concedia una subvenció de 9.000€. El secretari va 

presentar un recurs per a que es tingueren en compte les obres que hem 

realitzat en 2017 referent a la elimnació de barreres arquitectoniques (exterior i 

interior). L’Ajuntament va acceptar les nostres al·legacions i finalment el 29 de 

desembre, ens van notificar la resolució definitiva per la qual la subvenció 

concedida passava a ser de 13.990€. Dels qual, hem sol·licitat ja una bestreta 

del 50% del import per a portar a terme, l’eliminació d’humetats, la 

rehabilitació de les dos façanes i la mitjera amb la seu dels Abencerrajes. 

 

Dimarts 19-12-2017. Reunió Estudiants. 

El president, el vicepresident i el secretari van visitar la nova seu social de la 

comparsa Estudiants, on es van ensenyar les instalacions i es van reunir amb la 

Junta de la comparsa, per tal d’informar-los de primera mà de les actuacions 

que s’han de realitzar per a participar als actes d’arcabusseria  i explicar el 

que ha estat la gestió de la Societat de Festers per part del equip de govern 

durant estos 3 anys.  

Dijous 21-12-2017. Reunió Arquers. 

 El president, el vicepresident i el secretari van visitar la comparsa Arquers, que 

aquest any commemora el 50 aniversari de la seua fundació, per tal de 

celebrar el tradicional sopar de Nadal que cada any organitza la comparsa. 
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Nomenament Pregoner Festes 2018. La Societat de Festers del Santíssim Crist de 

l’Agonia, en la Junta de Govern, a proposta del president, va nomenar com a 

Pregoner de les Festes de Moros i Cristians de 2018 a Fra Juan Martí Gandia. 

Dilluns 08-01-2018. Obres Casino. 

Es van iniciar les obres per a la col·locació de llums d’abalisament en l’entrada 

principal al Casino. 

Divendres 12-01-2018. Reunió Enginyer. 

El secretari es va reunir amb l’enginyer Rafa Gisbert per tal de puntualitzar i 

analitzar les 20 actuacions exigides per l’Ajuntament d’Ontinyent i altres 

extraordinaries que s’han realitzat per a l’obtenció de la Llicencia d’activitats.  

Divendres 12-01-2018. 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; Conveni Ajuntament d’Ontinyent; Sorteig Eliminatòries 

Competicions Mig Any Fester; Programació Mig Any Fester; Sancions Festes 

2017. 

Dilluns 15-01-2018. Reunió Càrrecs. 

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 2018 i el nou sistema de venda de tiquets per als diversos actes del Mig 

Any Fester. 

Dimarts 16-01-2018. Presentació documentació. 

Es va presentar tota la documentació justificativa de les actuacions realitzades 

a l’Ajuntament d’Ontinyent. 

Dimarts 16-01-2018. Reunió Club d’Escacs. 

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

tal de coordinar el campionat d’escacs que este any es va realitzar en la Sala 

d’Actes de la Societat de Festers el dissabte 2 de febrer. 

Dijous 18-01-2018. Reunió Comissió Esports. 

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 i acabar de coordinar el campionat de Tennis Taula amb el 

president del Club de Tennis Taula d’Ontinyent Enrique Brotons. 

Divendres 19-01-2018. Sainet Xe quin Home!! 

Va tindre lloc al Teatre Echegaray el Sainet Xe quin home! organitzat per la 

comparsa Moros Espanyols amb motiu del seu any de capitania. Al acte van 

acudir diversos membres de l’equip de govern.  
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Dilluns 22-01-2018. Obres Rehabilitació façana. 

Es van iniciar les obres de rehabilitació de la façana de la Societat de Festers 

que recau a la Plaça de Baix, amb la substitució de les baixants de les canals, 

que eren de ferro i estaven podrides per unes noves de zinc. La reconstrucció 

de la cornisa, l’anclatge de les pedres de mamposteria, a més de lluir la mitjera 

recaient a la seu de la comparsa Abencerrajes. 

Dijous 25-01-2018. Reunió Enginyer Municipal. 

Al Casino de la Societat de Festers es van reunir l’enginyer municipal Jordi 

Izquierdo, acompanyat per l’enginyer Rafa Gisber i el Secretari de la Societat 

de Festers, per tal de comprovar totes les actuacions realitzades per tal de 

sol·licitar la llicencia.  

Dijous 01-02-2018. Notificació Llicència. 

L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent va notificar la tan anhelada Llicencia 

d’Obertura de la Societat de Festers per a l’activitat de Bar – Cafeteria - 

Restaurant. 

Febrer 

Dissabte 03-02-2018. Entrada Bocairent. 

El President, acompanyat pel director del Museu Fester, van assistir a la tribuna 

d’autoritats festeres per tal de presenciar l’Entrada de Moros i Cristians de 

Bocairent. Des d’ací felicitar als festers i festeres de Bocairent així com a la seua 

junta de govern per les seues festes i la seua acollida. 

Conferència Centenari Chanos. 

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

presentació del Centenari de la Comparsa Chanos, on es va presentar el 

logotip obra del fester Chano Cesc Biosca. A continuació va tindre lloc la 

xerrada col·loqui Chanos: recerca, fantasia i realitat. A l’acte van assistir 

diversos membres del equip de govern encapçalats pel president. Felicitar a la 

comparsa Chanos pel seu aniversari i desijat-los en complisquen molts més al 

costat de la nostra Festa.  

Dijous 08-02-2018. Reunió Alcalde. 

El President, es va reunir amb l’Alcalde i la regidora de Política per a les 

persones 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. 

Divendres 09-02-2018. Presentació El Guardian del Linaje. 

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

assistir a la presentació del llibre El Guardian del Linaje, obra del fester i 

expresident de la Societat de Festers Ricardo J. Montés, que versa sobre la 

construcció del campanar de la Vila. Des d’aci felicitar a Ricardo Montes per 

la seua novel·la i desitjar-li molts exits.  
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Dijous 15-02-2018. Ple Ajuntament d’Ontinyent. 

El president i el secretari van assistir al Palau de la Vila on a les 19.30h. va tindre 

lloc el Ple ordinari de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, on es va aprovar 

per unanimitat, l'inici de l'expedient per a sol·licitar la Declaració d'Interès 

Turístic Internacional per a les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Després 

de la decepció que va suposar la negativa a la sol·licitud anterior.   

Este no es un tema que s’ha deixat morir per part de l’equip de govern, però es 

un treball costos i lent, com sabeu, desprès de la negativa del Ministeri, es vam 

posar a treballar i al mateix 2015 vam aconseguir una actuació gràcies a la 

Televisió Francesa France 5 que va emetre un reportatge sobre els preparatius 

de les nostres Festes, i l'any passat, durant les Festes, prop d'una desena de 

periodistes de diferents mitjans d'àmbit nacional en els seus diferents països, 

van visitar Ontinyent i es van fer ressò de les Festes de Moros i cristians. 

La majoria de notícies es van publicar o emetre entre agost i setembre, però 

s'ha esperat fins a febrer perquè l'última de les notícies relacionades amb les 

Festes d'Ontinyent, arran d'aquesta visita, es va publicar la segona meitat de 

desembre. 

Amb tot el treball de recopilació de les notícies emeses i publicades en mitjans 

de comunicació de diferents països, l'aprovació pel Ple és el primer pas per 

iniciar la sol·licitud. 

Aprovat pel Ple, es remetrà a l'Agència Valenciana de Turisme, que s'espera 

que no pose cap impediment a remetre-ho a Madrid, al Ministeri d'Indústria, 

Energia i Turisme; concretament a la secretaria d'Estat de Turisme, que serà la 

que ha de resoldre. 

La llei que regula la concessió de la Declaració d'Interès Turístic Internacional 

estableix un mínim de 10 actuacions en mitjans de comunicació estrangers, i 

que aquests mitjans siguen d'àmbit nacional, no regional. En total, Ontinyent 

enviarà a València primer i posteriorment a Madrid un expedient que inclou un 

total de 16 notícies en mitjans internacionals. Concretament, s'han recopilat 4 

reportatges en televisions de França, Romania i Mèxic; 6 programes de ràdio a 

emissores de França, Uruguai, Mèxic i Romania, i 6 notícies publicades en 

revistes, en format paper, de Mèxic, Brasil, Canadà i Xina. A més, també 

s'aporten dos publicacions de revistes digitals de Brasil i Colòmbia. És a dir, que 

Ontinyent presenta un marge de 7 notícies en el cas que alguna d'elles no fos 

considerada apta pels tècnics del ministeri. 

Dissabte 17-02-2018. Inauguració seu Moros Espanyols. El president, 

acompanyat de diversos membres de l’equip de govern van assistir a la 

inauguració de la reforma de la seu social de la comparsa Moros Espanyols. 

Felicitar a la comparsa Moros Espanyols per estes obres d’acondicionament 

del seu local i agrair-los la invitació, el tracte rebut i la seua atenció. 
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Març 

Divendres 02-03-2018. Reunió Asturs. El president, el vicepresident i el secretari 

van visitar a la junta de la comparsa Asturs, per tal d’informar-los de primera 

mà de les actuacions que s’han de realitzar per a participar als actes 

d’arcabusseria  i explicar el que ha estat la gestió de la Societat de Festers per 

part del equip de govern durant estos 3 anys.  

Monolegs Estudiants. 

A les 22.30h Va tindre lloc al Teatre Echegaray l’espectacle de monòlegs 

organitzat per la comparsa Estudiants amb motiu del seu any d’ambaixada i 

bandera. Al acte van acudir el president, vicepresident i secretari. Des d’ací 

felicitar a la comparsa per l’organització d’esta activitat.   

Dissabte 03-03-2018. Cartell Setmana Santa. 

El president, acompanyat pel vicepresident, van assistir a l’església de Sant 

Miquel on va tindre lloc la presentació del Cartell i Llibre de Setmana Santa.  

Diumenge 04-03-2018. Missa Andalusa. 

El secretari va assistir a la Missa organitzada per l’Associació Cultural Andaluza 

d’Ontinyent, per tal de celebrar el dia de Andalucia.  

Dijous 08-03-2018. Reunió Moros Berberiscos. El president, acompanyat per 

diversos membres del equip de govern van visitar a la seu de la comparsa 

Moros Berberiscos, per tal d’informar-los de primera mà de les actuacions que 

s’han de realitzar per a participar als actes d’arcabusseria  i explicar el que ha 

estat la gestió de la Societat de Festers per part del equip de govern durant 

estos 3 anys.  

Declaració Bé d’Interés Cultural Ambaixades i Baixada del Santíssim Crist de 

l’Agonia. 

A l’any 2011, la Junta de Govern presidida per Rafael Ferrero, va sol·licitar a la 

Conselleria de Cultura la declaració com a Bé d’Interés Cultural per a la 

baixada del Santíssim Crist de l’Agonia i les Ambaixades del Moro i del Cristià 

del Joaquin J. Cervino.  

Al setembre de 2015, l’equip de govern va remetre a la Conselleria un escrit 

per a fer el seguiment de l’expedient i preguntar com estava este tema. La 

Conselleria de Cultura va respondre que recentment totes les Festes de Moros i 

Cristians de la Comunitat Valenciana havien estat declarades com a Bé de 

Rellevança Local, i que es crearia una comissió per valorar de forma 

pormenoritzada totes les peticions relacionades amb la Festa Moro-Cristiana. 

L’any passat, es va tornar a remetre una carta a la Conselleria per continuar 

amb el seguiment encetat per esta Junta i a principis del mes de febrer van 

contestar que ja s’havia creat la comissió de valoració de sol·licituds i que 

l’expedient que en el seu dia va remetre la Societat de Festers, esta incomplet. 
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Per tot això, el president i el secretari es van reunir amb Alfred Bernabeu, 

Cronista de la Ciutat i persona que, en el seu dia, es va encarregar de realitzar 

els corresponents informes que acompanyaven a la sol·licitud, per tal de 

demanar-li que els refera en base als criteris establerts per la Direcció General 

de Cultura i Patrimoni.  

Divendres 09-03-2018. 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 2017-2018; 

Modificació Vestit Comparsa Chanos; Valoració Mig Any Fester 2018. 

Dissabte 10-03-2018. Calçotada Taifes. 

El secretari i el director del Museu Fester van assistir a la Calçotada que la 

comparsa Taifas va organitzar a la Sala OTK.  

Concert Saül. 

Per la vesprada, el vicepresident acompanyat per diferents membres del equip 

de govern es van desplaçar fins al Teatre Calderón d'Alcoi, per assistir a 

l’estrena absoluta de la "Suite Al'ariba", que l'ontinyentí Saül Gómez i Soler ha 

creat per a musicalitzar l'Entrada Mora dels Moros Verds d'Alcoi. 

Suite Al'ariba comprén tota la música escrita expressament per a la Capitania 

de la Filà Verds 2018, encapçalada per Jorge Vaquer. Es tracta d'una obra 

darrere de la qual hi ha 13 peces que van des orquestra simfònica a banda 

simfònica, passant per música per a dolçaines, dolçaines i metalls, metalls o 

percussions solistes. 

El concert organitzat per la Capitania Mora 2018 de la Filà Verds, tenia a més, 

una finalitat solidària, l’import de les entrades van estar a benefici de 

l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer d’Alcoi i Comarca. Des 

de la Societat de Festers felicitar a Saül Gómez per esta meravellosa obra. 

 

Dissabte 17-03-2018. Pregó Setmana Santa. 

El president i el vicepresident van assistir a l’església de Sant Miquel, on va 

tindre lloc el Pregó de la Setmana Santa que va estar a càrrec de Juan Pablo 

Tomàs, rector de l’església de Sant Rafel i arxipreste d’Ontinyent. 

Divendres 23-03-2018. Presentació 10K. 

El president, acompanyat per diferents membres del equip de govern van 

assistir al Centre Comercial El Teler, on va tindre lloc la presentació de la 3ª 10k 

Moros i Cristians – Almogàvers, organitzada amb motiu del seu any de 

capitania per al proper 28 d’abril, i que compta amb la col·laboració de la 

Diputació de València, l’Ajuntament d’Ontinyent i per descomptat de la 

Societat de Festers, i que, formarà part, per segon any consecutiu, del Circuit 

de Carreres Populars de la Diputació de València.  

Tot seguit, el president, acompanyat de diferents membres del equip de 

govern van visitar la seu de la comparsa Mudéjares, per tal d’informar-los de 
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primera mà de les actuacions que s’han de realitzar per a participar als actes 

d’arcabusseria i explicar el que ha estat la gestió de la Societat de Festers per 

part del equip de govern durant estos 3 anys.  

Dissabte 24-03-2018. Assaig Ambaixades. 

Va tindre lloc, un dinar i assaig d’ambaixades a la Sala OTK, organitzat pels 

càrrecs de 2018. A l’acte van assistir el president, acompanyat de diferents 

membres del equip de govern. 

Dimecres 28-03-2018. Reunió Alcalde. 

El president, acompanyant del secretari van mantindre una reunió en l’alcalde 

per tractar diferents qüestions, entre les que destaquen: 

 Reunió llicències seus comparses.  

 Peticions comparsa Moros Espanyols. 

 Petició comparsa Mossàrabs. 

 Reunió Pólvora 15/04/2018. 

 BIC. Ambaixades i Baixà 

 

Dimecres 28-03-2018. Ple Ajuntament d’Ontinyent. 

El president i el secretari van assistir al Palau de la Vila on a les 19.30h. va tindre 

lloc el Ple de caràcter extraordinari de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, 

on es va aprovar per unanimitat, donar suport a la petició de la Societat de 

Festers del Santíssim Crist de l'Agonia d'Ontinyent per a declarar Bé d'Interés 

Cultural de caràcter Immaterial els actes de «La Baixada del Santíssim Crist de 

l'Agonia» i «Les Ambaixades del Moro i del Cristià», escrites en 1860 per Joaquín 

José Cervino i Ferrero. 

Abril 

Dijous 05-04-2018. Reunió Informativa. 

A la Sala d’Actes de la Societat de Festers, va tindre lloc la reunió informativa 

amb els Presidents i juntes de comparses que compten amb seu pròpia per tal 

d’informar-los dels passos a seguir per a l’obtenció de les llicències d’activitats 

per a d’aquelles que encara no en disposen. 

Dissabte 07-04-2018. Feria d’Abril. 

Diversos membres del equip de govern, encapçalats pel vicepresident van 

assistir a la Feria d’Abril, organitzada per la comparsa Contrabandistes.  

Dissabte 07-04-2018. Entrada Sant Vicent del Raspeig. 

El Soci no fester, va assistir a l’entrada de Moros i Cristians de Sant Vicent del 

Raspeig. Agrair a la Federació de Moros i Cristians de Ber-Largar de Sant Vicent 

la seua invitació.  
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Diumenge 08-04-2018. Entrada Agullent. 

El vicepresident, l’assessor musical i el vocal Domingo Tormo 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 10-04-2018. Reunió Bé d’Interés Cultural. 

El president i el secretari es van reunir amb el Cronista de la Ciutat, Alfred 

Bernabeu i amb i amb el tècnic de restauració de la Universitat Politècnica de 

València, Ignasi Gironès, per tal analitzar els passos realitzats i els que queden a 

seguir en la sol·licitud de declaració com a Bé d’Interés Cultural per a la 

baixada del Santíssim Crist de l’Agonia i les Ambaixades del Moro i del Cristià 

del Joaquin J. Cervino. 

Dimarts 10-04-2018. Restauració finestres. 

Es van iniciar les tasques de restauració dels elements de fusteria de la façana 

de la Societat recaient al carrer Maians, s’ha procedit primerament a polir tant 

les persianes com els marcs de les finestres, corregint les imperfeccions, a 

continuació s’ha donat una capa de color, ja que la majoria d’estos elements 

havien perdut el seu color degut a les inclemències metereològiques i al pas 

del temps, i finalment s’ha procedit a envernissar. A més s’ha pintat la façana 

que recau al carrer Major. 

Dijous 12-04-2018. Jubilació Isidro Escudero. 

El president acompanyat pel vicepresident van assistir al dinar de jubilació del 

comissari de la policia nacional a Ontinyent, Isidro Escudero, a qui agraïm el 

seu treball durant este temps al cap del cos de seguretat i li desitgem el millor 

en esta nova etapa de la seua vida. 

Dijous 12-04-2018. Rehabilitació Cornisa. 

Es van realitzar els treballs en la cornisa de la façana que recau al carrer 

Maians, s’ha picat el voladís eliminat els elements que estaven molt deteriorats 

i suposaven un perill per a vianants, i s’ha pintat tota la barana de la terrassa. 

Divendres 13-04-2018. 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; Sol·licitud BIC; Informe del Director del Museu Fester; 

Aprovació de la Cronica Festes 2017. 

Dissabte 14-04-2018. Festa La Fava. 

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

assistir a la Festa la Fava organitzada per la comparsa Moros Espanyols en 

commemoració del seu any de capitania. 
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Diumenge 15-04-2018. Reunió Pobles de la Pólvora. 

La seu de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent va 

acollir una reunió dels presidents i juntes de govern de les poblacions que 

celebren Festes de Moros i Cristians, per a tractar les problemàtiques sorgides 

amb l’aplicació de la nova llei d’explosius. 

Es tracta d’una reunió de treball de les entitats festeres que no formen part de 

la UNDEF, i que conformen la comissió de Pólvora que es va constituir a finals 

de 2016 davant el canvi de normativa, a la reunió va assistir també la 

presidenta de la UNDEF, Pepa Prats, per traslladar la informació que es va 

tractar el divendres 13 d’abril a la reunió que es va mantindre amb Delegació 

del Govern en la Comunitat Valenciana. 

A la reunió també va assistir l’Alcalde de la ciutat i President de la Diputació de 

València, Jorge Rodríguez, que va mostrar el seu recolzament a les 

reivindicacions d’esta comissió, així com la disposició de treballar 

conjuntament per a fer-les realitat. 

Paelles Moros Espanyols. 

Tot seguit, el Secretari i el Director del Museu Fester van assistir a la Finca 

Todosvientos per a participar al concurs de paelles organitzat  per la comparsa 

Moros Marinos en commemoració del seu any d’Ambaixada i Bandera. 

 

Dilluns 16-04-2018. Festes d’Interés Turístic Internacional. 

La Directora General de Turisme, Raquel Huete, va informar favorablement la 

sol·licitud de declaració de Festes d’Interés Turístic Internacional. 

Dimecres 18-04-2018. Expedient Festes Interés Turistic Internacional. 

La Secretaria Autonòmica de l’Agencia Valenciana de Turisme va remetre 

l’expedient amb la inclusió de l’informe favorable a la Subdirecció General de 

Qualitat e Innovació Turística de la Secretaria General de Turisme, depenent 

del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 

Divendres 20-04-2018. Conveni Museu Fester. 

L’Ajuntament d’Ontinyent i la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia 

van signar el conveni per a la cessió de la Sala d’Exposicions Temporals del 

Museu Fester. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el president de la 

Societat de Festers, José Rafael Sanchis, acompanyats pel vicepresident i el 

Director del Museu Fester, firmaven este acord que permetrà per una banda 

ampliar els espais expositius amb que es disposa a la ciutat, i per altra, 

continuar el treball de dinamització del Museu que s'està realitzant des de la 

Junta de Govern de la Societat de Festers i l'equip directiu del Museu Fester. 

Reunió Saudites. 

A les 21.30h. el president, acompanyat de diferents membres del equip de 

govern van visitar la seu de la comparsa Saudites, per tal d’informar-los de 

primera mà de les actuacions que s’han de realitzar per a participar als actes 
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d’arcabusseria i explicar el que ha estat la gestió de la Societat de Festers per 

part del equip de govern durant estos 3 anys.  

Diumenge 22-04-2018. Entrada Alcoi. 

El president i el vicepresident van assistir a la tribuna d’autoritats de l’entrada 

de Moros i Cristians d’Alcoi. Agrair a l’Associació de Sant Jordi la seua invitació. 

Divendres 27-04-2018. Junta de Govern Extraordinària. 

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

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

temes: Informe del President i Convocatòria Assemblea General Extraordinària. 

Divendres 27-04-2018. Reunió Benimerins. 

El president, acompanyat de diferents membres del equip de govern van 

visitar la seu de la comparsa Benimerins, per tal d’informar-los de primera mà 

de les actuacions que s’han de realitzar per a participar als actes 

d’arcabusseria i explicar el que ha estat la gestió de la Societat de Festers per 

part del equip de govern durant estos 3 anys.  

Dissabte 28-04-2018. 10k Almogàvers. 

El president acompanyat pel vicepresident i el secretari van assistir a la 10k 

Moros i Cristians- Almogàvers, per tal de recolzar esta activitat organitzada per 

la comparsa Almogàvers amb la col·laboració de la Excel·lentísima Diputació 

de València amb motiu d’ostentar l’any de capitania. Felicitar a tot l'equip 

tècnic i a tota la comparsa pel gran treball conjunt, silenciós i desinteressat que 

han realitzat durant estos mesos per a poder portar a terme esta cursa.   

Maig 

Dimarts 01-05-2018. Entrada Almansa. 

El director del Museu Fester i l’Arxiver Roberto Sanchis, van assistir a la tribuna 

d’autoritats festeres per a presenciar l’entrada mora de les festes de Moros i 

Cristians d’Almansa. Agrair a l’Agrupació de Comparses d’Almansa la seua 

invitació i felicitar als festers i festeres d’esta població. 

Dijous 03-05-2018. Presentació Logotip Hospital Beneficiència. 

El vicepresident acompanyat del vocal Enrique Galiana, van assistir a l’acte de 

presentació de la nova imatge corporativa del Sant Hospital de Beneficència 

amb motiu del pròxim centenari de la fundació de la institució. 

Divendres 04-05-2018. Conveni 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. 
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Divendres 08-05-2018. Obres rehabilitació edifici. 

El secretari es va reunir amb l’arquitecta de l’Ajuntament d’Ontinyent per tal 

de supervisar la realització de totes les obres de rehabilitació que s’han portat 

a terme en l’edifici. 

Foto Rehabilitacio treballs en altura 

Dissabte 09-05-2018. Encontre Atletisme. El president va assistir al Poliesportiu 

Municipal on va tindre lloc el III Encontre d’Atletisme organitzat pel Centre 

Ocupacional Jose Antonio Bodoque on van participar 200 atletes amb 

diversitat funcional intel·lectual, procedents de 19 centres ocupacionals de la 

Comunitat Valenciana. Felicitar a l’equip tècnic i als usuaris i usuàries per la 

seua organització. 

Divendres 11-05-2018. Declaració Bé d’Interés Cultural Ambaixades i Baixada 

del Santíssim Crist de l’Agonia. 

Es va remetre a la Direcció General de Cultura i Patrimoni la nova sol·licitud 

acompanyada dels quinze certificats de diferents associacions locals en el 

qual manifesten el seu recolzament a la petició de declaració de Bé d’Interés 

Cultural de caràcter immaterial per als actes de la Baixada de Santíssim Crist 

de l’Agonia i les Ambaixades.  

Divendres 11-05-2015. 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; Nomenament Premi Cervino 2018; Programa d’Actes 

Festes 2018. 

Nomenament Premi Cervino 2018. 

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

Premi Cervino 2018 al fester Mudéjar Alfred Bernabeu Sanchis, que seria 

atorgat en el sopar de gala del dissabte 13 de juny.  

 

Dissabte 12-05-2018. Edu Soto. 

Diversos membres de l’equip de govern van assistir al teatre Echegaray on va 

tindre lloc l’actuació de l’humorista Edu Soto, activitat organitzada per la 

comparsa Arquers amb motiu del seu 50 aniversari. 

Diumenge 13-05-2018. Assemblea General Extraordinària. 

A les 11.30h. va tindre lloc a la Sala d’Actes l’Assemblea General Extraordinària 

convocada, en temps i forma, a l’efecte de gravar els bens immobles de la 

Societat de Festers tal i com estableix l’article 26 del Reglament de la Societat 

de Festers, i acomplir amb el que disposa el punt 10 de la convocatòria de 

subvencions per a la rehabilitació d’immobles  de la que la Societat de Festers 

va estar beneficiaria amb 13.990€ segons decrets 3608/2017  i  134/2018  del  

Regidor  de  la  Àrea  de Territori,  Sostenibilitat  i  Serveis  Municipals.  
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Dissabte 19 i Diumenge 20-05-2018. Dia Internacional dels Museus. 

Amb motiu de la celebració del dia Internacional dels Museus, que tenia lloc el 

divendres 18 de maig, el Museu Fester va organitzar per als dies 18, 19, 20 unes 

jornades de portes obertes i a més, a la Sala d’Exposicions Temporals els 

visitants van poder gaudir de l’exposició dels vestits de les comparses 

desaparegudes. 

Dilluns 28-05-2018. Reunió Càrrecs. 

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

amb els Càrrecs de les Festes de 2018 per a traslladar-los tota la informació 

referent a les Festes que es va aprovar en l’ultima reunió de la Junta de 

Govern. 

Dimarts 29-05-2018. Reunió Pirotecnic. 

El president i el secretari es van reunir amb el responsable de la pirotècnia per 

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

participació. 

Dijous 31-05-2018. Reunió Protecció de dades. 

 A les 20h. a la Sala d’Actes de la Societat de Festers va tindre lloc la reunió 

amb els presidents, juntes de les comparses i el gerent de l’empresa Ideas 

Normativas S.L. que està especialitzada en la protecció de dades en 

associacions sense ànim de lucre com les Falles o els Moros i Cristians i que 

compta entre els seus clients amb un bon nombre d'associacions culturals, 

falleres, confraries, i de moros i cristians, per tal d’explicar com afecta a les 

comparses l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades. 

Després d’analitzar diferents empreses i ofertes, la Societat de Festers ha signat 

un contracte amb l’empresa Ideas Normativas S.L. per tal d’adaptar tota la 

documentació als canvis normatius, a més esta empresa s’encarregarà de 

l’elaboració del document de seguretat i annexos corresponents, en 

compliment del que estableix el títol VIII del RDLOPD; la revisió general de 

documentació utilitzada per Secretaria i adaptació a la norma; la redacció de 

clàusules legals per al compliment dels principis que estableix el nou 

reglament; la redacció de Convenis de Confidencialitat, Secret i Bona Praxi 

dels directius de la Societat de Festers; la redacció de contractes de 

tractament de dades en compliment del que estableix el nou reglament; la 

redacció de contractes de prestació de serveis sense accés a dades de 

caràcter personal; l’elaboració del Protocol de drets ARCO; l’elaboració de 

distintius informatius i impresos corresponents; l’adaptació a Llei de Seguretat 

dels Serveis d'Informació i el Comerç Electrònic de la web de la Societat de 

Festers. 

A més la Societat de Festers ha signat un conveni amb esta empresa, en busca 

de posar facilitats a les comparses en este assumpte, pel qual totes les 

comparses que contracten els serveis d’esta empresa podran beneficiar-se 

d’un descompte del 50% en el preu.  
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Llicències Armes d’Avantcàrrega. 

El  30 d’abril  va  acabar  el  termini  que  ens  vam  fixar  per  a  replegar  la  

documentació  corresponent  i  tramitar  les  sol·licituds  de  llicencies  d’armes  

AE, encara que posteriorment es va allargar fins la 31 de maig. 

Des  de  la  Societat  de  Festers  s’han  tramitat  davant  la  Intervenció  

d’Armes  de  Xativa  52  peticions  de  llicencies  d’armes  d’avantcàrrega en el 

que va d’any.   

Recalcar que des de la  Societat  de  Festers  es realitzen tots els tràmits 

necessaris per a l’obtenció però en qualsevol cas, esta entitat no es fa 

responsable de la obtenció de la llicència. 

Lloguer Trabucs. 

Un any més s’ha renovat l’acord de col·laboració amb l’empresa de 

fabricació i lloguer d’armes d’avantcarrega Artesanias el Rojo. El preu del 

lloguer dels trabucs i cantimplores és el mateix que l’any passat, 26 per als 

trabucs i 9 per a les cantimplores. Este any s’han sol·licitat 92 trabucs 

mitjançant este servei que presta la Societat de Festers. 

Recordar que la retirada i pagament de lloguer es realitzarà el dimecres de 

Festes a partir de les 10.30h al Museu Fester, d’esta manera els interessats 

podran replegar el trabuc una vegada retiren el kg de pólvora en l’Ermita de 

Santa Anna. 

Juny 

Dilluns 04-06-2018. Reunió Sillas Gil. 

El president i el secretari van mantindre una reunió amb els responsables de 

Sillas Gil. 

Este any la venda de cadires per internet es realitzarà a partir del 23 de juny a 

la 00.05 de la matinada (es a dir la nit del divendres al dissabte), pel que fa als 

preus de venda anticipada son els següents:  

 Tribuna Avd. Almaig a 8,5 €,  

 Tribuna Daniel Gil a  11,5 €.  

Impostos incluits. 

Dijous 07-06-2018. Reunió danses. 

El president i el secretari van mantindre una reunió amb els participants de les 

danses que es realitzen la vespra de la pujà del Santíssim Crist per tal de tractar 

alguns aspectes relacionats amb l’organització d’este acte. 
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Divendres 08-06-2018. 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; Aprovació Cronica Mig Any Fester 2018; Programa 

d’Actes 2018, distribució de tasques. 

Dissabte 09-06-2018. Festa Estudiants 

Als jardins de Peor para el Sol, va tindre lloc la Festa organitzada per la 

comparsa Estudiants amb motiu d’ostentar el càrrec d’Ambaixada i Bandera. 

Diumenge 10 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. 


