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Juny 2018 - Novembre 2018. Vicente Pla Vaello. 
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Juny 

Divendres 15-06-2018. Reunió Mossàrabs.  

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

la seu de la comparsa Mossàrabs, 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 quina ha estat la gestió de la Societat de Festers per part del equip de 

govern durant estos 3 anys. Agrair a la comparsa Mossàrabs la seua atenció així 

com el tracte rebut. 

Dissabte 16-06-2018. XIX Premi Cervino. A les 22.00h al Casino de la Societat de 

Festers va tindre lloc el Sopar de Gala per tal de lliurar el guardó Premi J.J. 

Cervino 2018 al fester mudéjar Alfred Bernabeu Sanchis. 

Divendres 22-06-2018. Reunió Abencerrajes. El president, acompanyat de 

diferents membres del equip de govern, van visitar la seu de la comparsa 

Abencerrajes, 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 quina ha estat la 

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

Agrair a la comparsa Abencerrajes la seua atenció aixi com el tracte rebut. 

Dissabte 23-06-2018. Venda de localitats de tribuna per internet. 

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

Entrades mitjaçant internet. Després de l’èxit dels anys anteriors, 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.  

Dijous 28-06-2018. Presentació Boatos Ambaixada. Acomplint amb el que 

estableix l’article 42 del Reglament de la Societat de Festers, les comparses 

d’Estudiants i Moros Marinos van presentar el esquema detallat dels seus boatos 

d’ambaixada i bandera.  

Divendres 29-06-2018. Presentació Boatos Capitania. Acomplint amb el que 

estableix l’article 42 del Reglament de la Societat de Festers, les comparses 

d’Almogàvers i Moros Espanyols van presentar el esquema detallat dels seus 

boatos d’ambaixada i bandera.  

Dissabte 30-06-2018. Concert Moros Marinos. El president, acompanyat de 

diversos membres del equip de govern, van assistir al Concert commemoratiu 

de l’any Ambaixada i Bandera que va organitzar la comparsa Moros Marinos a 

la plaça de Sant Domingo. 

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, 
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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. 

Juliol 

Dimarts 03-07-2018. 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 este any s’encarregaran de preparar l’escoleta de caps 

d’esquadra infantil que va començar el dissabte 7 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. 

Dijous 05-07-2018. Comissió BIC. 

La Comissió consultiva per al reconeixement com Bé d’Interés Cultural 

Immaterial d’aquelles festes o actes de les festes de moros i cristians d’especial 

rellevància i significació per al patrimoni cultural valencià depenent de la 

Direcció General de Cultura i Patrimoni, es va reunir per aprovar les dos peticions 

de BIC que en el seu dia va presentar la Societat de Festers.  

Divendres 06-07-2018. Comissió Textos. 

Va tindre lloc la reunió de la comissió de textos per tal d’ultimar els preparatius 

de la maquetació  del llibre de Festes 2018.  

Dissabte 07-07-2018. Escola de Caps d’Esquadra Infantil. 

Els matins dels dissabtes 7, 14 i 21 de juliol, es va realitzar al Casino de la Societat 

de Festers la XV 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 bàsics per a desfilar i poder fer de 

cap d’esquadra en les diverses modalitats de marxa mora, marxa cristiana i 

pasdoble.  

Sant Fermí Saudita. 

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

a la Festa de Sant Fermin que la comparsa Saudites va organitzar als jardins de 

la Glorieta. 

Homenatge Almogàver. 

De vesprada, diversos membres de l’equip de govern encapçalats pel president 

van assistir a la Sala Gomis on la Comparsa Almogàvers va organitzar, amb 

motiu del seu any de capitania, un acte ple de sentiment i d’emoció en el que 

van homenatjar als fundadors de la comparsa. 

Dijous 12-07-2018. Reunió amb l’Alcalde. 
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Reunió amb l’alcalde, en la qual Rafa Torró Ferrero, acompanyat del president 

de la Societat de Festers i el Secretari, van presentar el cartell de les Festes de 

2018 que públicament serà presentat el dia de la Publicació. Tot seguit, Victor 

Gilabert Montava, va presentar el vídeo promocional de les nostres Festes per al 

2018. 

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

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

Divendres 13-07-2018. 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. Organització 

Festes 2018. Aprovació, si procedeix, del vestit de gala de la comparsa Chanos. 

Precs i preguntes. 

Dissabte 14-07-2018. Dia de la Marina. 

Diversos membres del equip de govern encapçalats pel president van participar 

en la Missa que organitza la comparsa Marineros al Convent de les Monges 

Carmelites, amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Tot seguit 

es vam traslladar acompanyats de la banda de música al Casino de la Societat 

de Festers on es va servir un vi d’honor. 

Dilluns 16-07-2018. Muntatge Banderes. 

Es va procedir per part de l’empresa adjudicatària al muntatge de les banderes 

que engalanen la ciutat durant les nostres de Festes. 

Diumenge 22-07-2018. Assaig Contrabando. 

El secretari, acompanyat pel director del Museu Fester,  van assistir al Casino de 

la Societat de Festers 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. 

Missa de Malalts. 

De vesprada, diversos membres del equip de govern encapçalats pel president, 

van assistir a la missa de malats i impedits que els Llumeners del Santíssim Crist de 

l’Agonia celebren a l’explanada de l’Ermita de Santa Anna als peus del 

Morenet. 

Dijous 26-07-2018. Reunió Informativa.  

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

amb els Càrrecs, Primers Tro i Portaguions per tal de preparar els actes on es 

compta amb la seua participació com són la Publicació i les Ambaixades. 

Dissabte 28-07-2018. Publicació i presentació del Cartell de Festes. 
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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 2018: La 

Publicació. Els Estendards 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 anaven els 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.  

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

acompanyant a l’esquadra de publicació de 2018. 

Per tal de tancar la desfilada que anunciava que Ontinyent està de festa, és 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, Manuel Penades 

i Enrique Galbis, els ambaixadors, Juan Alonso i Miguel Angel Fita, i els banderers 

de Susana Calabuig i Gonzalo Revert.  

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 2017 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 situaren 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 2018, el fester Rafa Torró 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’interpretaren 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 29-07-2018. Presentació Llibre Festes i Vídeo Promocional 2018. 
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A les 12.00h. en el saló d’actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, ple de gom 

a gom, tenia lloc la presentació del Llibre de les Festes de 2018, amb l’assistència 

de membres de la corporació municipal, de la Junta de Govern de la Societat 

de Festers, dels Càrrecs 2018, 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 del tresorer de la Societat de Festers 

José Javier Ureña Beneyto. Els remetem a llegir la presentació del Llibre de Festes 

2018 que trobaran publicades tot seguit. 

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

posteriorment, als càrrecs festers de 2018. 

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

2018. El vídeo, editat per la Societat de Festers, amb la col·laboració de 

l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, és obra de Victor Gilabert Montava.  

Agost. 

Divendres 03-08-2018 Reunió Seguretat i Coordinació. 

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. 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 mateixos. 

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

informativa sobre la organització de Festes i Pólvora 2018, on es va informar que 

este any el número de Festers ha tornat a incrementar-se i podem dir que a dia 

de hui som més Festers que mai, així com que s’ha aconseguit (per segon any 

consecutiu) un segon repartiment de pólvora. En la reunió també es van donar 

les indicacions per a l’organització dels diferents actes. 

Dissabte 04-08-2018. Reunió i assaig de l’Arrancà. 

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

Casino 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, les esquadres van formar i van poder practicar la seua arrancada 

davant dels assistents.  

50 Aniversari Arquers. 

A les 19h. el president, acompanyat del vicepresident, el secretari i l’assessor 

musical van assistir a la Sala Gomis on va tindre lloc el Concert del Grup de 

Percussió i Dolçaines La Colla amb la Unió Musical de Confrides en 

commemoració del 50 aniversari de la fundació de la comparsa Arquers i la 
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presentació del Llibre Arquers d’Ontinyent. Des d’ací felicitar novament  a 

comparsa Arquers per l’organització d’este acte i per esta fita tan important per 

a la comparsa. 

Diumenge 05-08-2018. Missa pels festers difunts i assaig oficial de les 

Ambaixades. 

A les 9h. en l’Ermita de Santa Anna, Fra Juan Martí Gandia 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.  

Entrada Aielo. 

De vesprada, 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. 

Dijous 09-08-2018. Incoació BIC. 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8358 es publica la RESOLUCIÓ 

per la qual s’incoa l’expedient per a declarar Bé d’Interés Cultural Immaterial els 

actes de la Baixada del Santíssim Crist de l'Agonia i de les Ambaixades de les 

festes de Moros i Cristians d’Ontinyent i s'anoten al Registre General de Béns 

d'Interés Cultural. Gràcies a tots i totes per fer-ho possible, en especial a Alfred 

Bernabeu per la seua col·laboració necessària, als tècnics de la Direcció 

General de Cultura i Patrimoni, sobretot a Francesc Xavier Martin i a l'Ajuntament 

d'Ontinyent per donar suport a esta iniciativa de la Societat de Festers. Tot treball 

té la seua recompensa. 

Dimarts 14-08-2018. Reunió Hospital Beneficència. 

El president i el secretari van mantindre una reunió amb el gerent del Sant 

Hospital de Beneficiència, Toni Alfonso, per coordinar l’acte d’homenatge als 

nostres majors que es realitza al claustre de la residencia. Este any, com ja es va 

fer l’any passat l’import de les racions de paella es va efectuar en un donatiu.  

Dijous 16-08-2018. Reunió Premsa i Fotògraf. 

Reunió amb la premsa i fotògraf 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 17-08-2018. Visita residencia La Saleta. 

 Amb motiu de la festa de Moros i Cristians que es realitza a la residència la Saleta 

de la nostra Ciutat, en la qual dos residents son anomenats Capità i Capitana 
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de la Fila La Saleta, els càrrecs de 2018 van acudir a l’esmentada festa i van 

poder gaudir amb els residents de la residencia, d’una bonica estona i emotiva 

vesprada. 

Ball dels Llauradors. 

A les 22.30 a la Plaça de Baix, va tindre lloc el tradicional Ball dels Llauradors, 

compost per la representació de 7 balls que formen part del folklore de la ciutat 

i que se celebra el divendres abans de l’Entrada, per anunciar l’arribada de les 

festes. Els festers encarregats de ballar van fer el recorregut habitual d’este acte 

que, des de fa una dècada, torna a formar part de la programació. Des de la 

plaça de Baix, on van assistir les diferents autoritats festeres d’este any i un 

nombrós públic, els balls es van dur a terme a la plaça de Sant Roc, a la plaça 

Major i, finalment, a la placeta Latonda.  

Dissabte 18-08-2018. 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 el pregoner 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 el pregoner convidava a gaudir de 

les nostres Festes.  

Dimecres 22-08-2018. Paelles Llauradors. 

El president, acompanyat de diversos membres del equip de govern, van assistir 

al XXX Concurs de Paelles per Esquadres que organitza la comparsa Llauradors.  

Dijous 23-08-2018. Visita Jordi Soler Carbó. 

Com ja és tradicional, el president, el vicepresident i el director convidat per a 

dirigir la marxa mora Chimo, Jordi Soler Carbó, van assistir al dinar que organitza 

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

Setembre. 

Dilluns 10-09-2018. Reunió Càrrecs 2019. 

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 2019, 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.  

Divendres 14-09-2018. 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. Valoració Festes 2018. Acomiadament dels representants que causen baixa 

en la Junta de Govern. Precs i preguntes. 

Diumenge 16-09-2018. Esmorzar amb els Anderos. 
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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. 

Dijous 27-09-2018. Ple Municipal Modificació Crèdit. 

Es va realitzar el Ple Municipal on es va aprovar una modificació de crèdit per 

tal d’incrementar en 5000€ la subvenció del 2018 concedida per part del 

Ajuntament. Este augment tracta de compensar la reducció que es va produir 

en la subvenció de 2017 on la reducció del passiu no superava el benefici. 

Octubre. 

Dilluns 01-10-2018. Reunió Interventor Municipal. 

El president acompanyat pel secretari i l’administrador de la Societat de Festers 

van mantindre una reunió amb l’interventor municipal José Manuel Pla Just, per 

tal de vore com havia quedat el assumpte de la modificació de crèdit, i 

manifestar-li diverses qüestions relacionades amb la documentació a presentar 

per a la propera subvenció. 

Dijous 04-10-2018. Reunió Protecció Dades. 

El secretari i l’administrador es van reunir amb el gerent de Ideas Consultores per 

tal de tractar diverses qüestions que s’han plantejat sobre la Protecció de Dades 

de caràcter personal. A causa de la renovació de càrrecs tant en les juntes de 

les comparses com en la Junta de Govern, cal signar novament els compromisos 

de confidencialitat. Pel que respecta a la documentació a signar pels membres 

de la Junta de Govern, es va acordar que una vegada prenga possessió el nou 

equip de govern es passarà a la signatura la documentació, per no passar-ho 

en dos ocasions, una en octubre i altra en desembre. 

Reunió Cloenda Any Cervino. 

A les 20h. al despatx de presidència es va realitzar la reunió de cloenda de la 

comissió Cervino que es va crear en 2016. Després de fer un repàs pels actes 

realitzats es va concloure que l’objectiu que ens vam marcar s’havia acomplit,  

donar a conèixer la figura i l’obra de l’autor de les nostres Ambaixades, a més 

de retre-li un homenatge. Finalment des de l’equip de govern es van donar 

compte de totes les despeses de les diferents activitats que s’han realitzat al llarg 

d’este any d’homenatge a Joaquin Jose Cervino Ferrero.  

Divendres 05-10-2018. 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. Convocatòria Assemblea General Extraordinària per a la elecció de 

President de la Societat de Festers. Calendari Electoral i Constitució de la Junta 

Electoral. Precs i preguntes. 

Dijous 11-10-2018. Inici Termini Presentació Candidatures. 

Tal i com estava assenyalat en la convocatòria de l’assemblea electoral, i 

complint amb el que disposa l’Estatut i les Normes Electorals, es va encetar el 
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termini per a la presentació de candidatures al càrrec de president de la 

Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia 

Dilluns 15-10-2018. Presentació Candidatura Vicente Pla Vaello. 

El Fontano Vicente Pla Vaello, va registrar a la Secretaria, la seua candidatura 

per al càrrec de President de la Societat de Festers, tal com estableix el capítol 

segon del reglament electoral de la Societat de Festers. 

Dimarts 16-10-2018. Reunió Chanos. 

Es va mantindré una reunió amb la Junta de la comparsa Chanos, que este any 

ostenta el càrrec d’ambaixada i bandera, per tal de resoldre diferents dubtes 

en relació al boato del dia de l’entrada. 

Presentació Candidatura Javier Reig Garcia. 

El Kabila Javier Reig Garcia, va registrar a la Secretaria, la seua candidatura per 

al càrrec de President de la Societat de Festers, tal com estableix el capítol 

segon del reglament electoral de la Societat de Festers. 

Dissabte 20-10-2018. Presentació Logos. 

Al saló d’Actes de la Societat de Festers, va tindre lloc la presentació de 

l'heràldica que acompanyarà a les quatre comparses de càrrec 2019 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 i van estar posteriorment explicades pels seus autors. 

El logotip dels Asturs va estar presentat pel seu Capità, Gabriel Ferre i és obra del 

fester Juanvi Martínez. Ruben Montava i Vicent X. Vila, Ambaixador i Banderer 

cristià van descobrir el logotip elaborat pel mateix ambaixador de la comparsa 

Gusmans. El Capità Moro Àngel Torregrosa ens va desvelar el seu emblema per 

a este any en que els Saudites ostenten la capitania, obra de Laura Ferrero. Pel 

que fa a la comparsa Chanos l’Ambaixador Moro, Jose Luis Belda, juntament 

amb el Banderer, Jose Luis Azorín, ens van descobrir la imatge que ha elaborat 

el fester Juanvi Martinez. 

Dimarts 23-10-2018. Vista Judicial. 

El president i el secretari es van personar en el jutjat nº4 d’Ontinyent a la vista 

que es va celebrar per a denuncia interposada pel Fester Jorge Tomás. El judici 

està vist per a sentència. 

Dimecres 24-10-2018. Cancel·lació Préstec Hipotecari. 

El passat 24 d'octubre, dins de l'exercici econòmic 2017-2018, la Societat de 

Festers, el president acompanyat del vicepresident, secretari i tresorer es van 

personar en les oficines de Caixa Ontinyent per tal de cancel·lar el préstec 

hipotecari que tenia pendent, amortitzant durant el seu mandat els 199.900 

euros que la Societat tenia pendent. Aquesta amortització, era un dels 

compromisos adquirits per l'actual equip de govern i, especialment, pel seu 

tresorer Jose Javier Ureña. 
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Cal recordar que al novembre de 2016 ja es va cancel·lar l'altre préstec 

hipotecari que vinculava la Societat de Festers amb una entitat bancària, i es 

va rebaixar un 8,5% el preu del carnet de la Societat de Festers. 

Amb esta mesura, es depura així qualsevol tipus de càrrega econòmica al 

proper equip directiu que, després de les eleccions del proper 11 de novembre, 

prenga càrrec de l’entitat. 

Una vegada aconseguit este objectiu, probablement, un dels més importants 

de tots els adquirits, este equip de govern veu complits tots els reptes que es van 

marcar quan van prendre possessió el 12 d'abril de 2015: La normalització de les 

relacions institucionals de l'entitat, especialment amb l'Ajuntament; la 

celebració de l'any Cervino; la llicència d'activitats del Casino; la finalització de 

la rehabilitació de l'edifici; el reconeixement per part de la Conselleria com a Bé 

d'Interés Cultural de caràcter immaterial els actes de la Baixada del Crist i les 

Ambaixades; l'inici de l'expedient per a que les Festes de Moros i Cristians 

d'Ontinyent siguen declarades d'Interés Turístic Internacional i ara l'amortització 

del deute. 

Divendres 26-10-2018. Finalització Termini Presentació Candidatures. 

Tal i com estava assenyalat en la convocatòria de l’assemblea electoral, i 

complint amb el que disposa l’Estatut i les Normes Electorals, va finalitzar el 

termini per a la presentació de candidatures al càrrec de president de la 

Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, on es van registrar les 

candidatures de Javier Reig Garcia i Vicente Pla Vaello. 

Novembre. 

Divendres 09-11-2018. 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. Dació i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici 2017-

2018. Convocatòria d’Assemblea General Ordinària. Informació Festes a la 

Puríssima Concepció 2018. Acomiadament dels membres de l’equip de govern. 

Precs i preguntes. 

Diumenge 11-11-2018. Eleccions al Càrrec de President de la Societat de 

Festers. 

Es va viure altra  de les jornades memorables per a la Societat de Festers: els socis 

elegien, per tercera vegada en la centenària història d’esta institució -en sufragi 

directe i democràtic- el seu  president. Onze anys havien transcorregut des de 

l’últim sufragi, curiosament altre 11 de novembre, però de 2007. En aquella 

ocasió els candidats foren Vicent Pastor Osca Terol i Rafael Ferrero Terol.  

 

La responsabilitat en tot el procés electoral va recaure sobre cinc dels 

representants de comparses en la Junta de Govern. En concret, foren el moro 

berberisco Vicent Pastor Osca  –president-, la bucanera Pilar Coll Calabuig -

secretària-, la saudita Arantxa Vidal Ferrero, el llaurador Manuel Palomino López 

i el moro espanyol Rafa Gandia Montés.  
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Des de les 10.00h fins a les 14’00 hores, els 2.960 festers pogueren exercir el dret 

de vot en les tres meses electorals disposades a l’efecte. Nou representants de 

comparses en la Junta de Govern foren els encarregats de supervisar les 

votacions.  

 

Una vegada llegida l’acta electoral, es coneixia que  s’havien depositat  1.226 

paperetes amb candidat votat, sense tindre en compte els vots en blanc i nuls. 

El recompte donava com a guanyador a Vicent Pla  per 715 vots  (58’32%) front 

als 511 (41’68%) de Javier Reig. Una vegada conegut el resultat, els dos aspirants, 

com no podia ser d’altra manera, s’uniren en un emotiu abraç: una lliçó de 

vertader sentiment fester.       

 

Divendres 23-11-2018. Concessió Subvenció Municipal 2018 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2954/2018, l’Excel·lentíssim Ajuntament 

d’Ontinyent ha concedit una subvenció municipal de 24.000€ per l’activitat 

global de l’entitat i la recuperació patrimonial permetent un superàvit fins al límit 

del passiu reduït en l’exercici 2018. 

Dilluns 26-11-2018. BIC.  

Va tindre lloc la reunió Ple del Consell Valencià de Cultura on es va informar 

favorablement la declaració de BIC Immaterial els actes de la Baixada del Crist 

i les Ambaixades del Moro i del Cristià. Este informe s’ha remes a la Direcció 

General del Patrimoni Cultural de la Conselleria per a que una vegada recollits 

tots els informes dels òrgans consultius puga concedir l’esmentada Declaració.  

Dimarts 27-11-2018. Publicació BOE.  

El Butlletí Oficial de l’Estat publicava la resolució del 24 de juliol de la Conselleria 

de Educació, Investigació i Cultura per la qual s’incoa l’expedient per a declarar 

Bé d’Interés Cultural de Caràcter Immaterial la Baixada del Crist i les Ambaixades 

del Moro i del Cristià.  

Diumenge 25-11-2018. Assemblea General Ordinària. 

Tal i com assenyala l’Estatut de la Societat de Festers del Santíssim Crist de 

l’Agonia, va tindre lloc l’Assemblea General en el transcurs de la qual es va 

donar el canvi de presidència.  

L’assemblea es va iniciar a les 11.30 h. amb la lectura de l’acta de la sessió 

anterior, que va ser aprovada per unanimitat. En el segon punt de l’ordre del 

dia, l’informe del president, Jose Rafael Sanchis va fer un repàs de l’exercici 2018 

i una valoració del seu mandat, remarcant la gran labor realitzada els últims 

anys. En el tercer punt de l’ordre del dia, el tresorer va informar de la situació 

econòmica de l’entitat i va donar comptes de l’exercici 2017-2018, que van ser 

aprovats per unanimitat. 

A l’últim punt de l’ordre del dia, Jose Rafael  Sanchis va imposar la insígnia d’or 

de la Societat de Festers i va lliurar el pergamí acreditatiu del càrrec al nou 
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president Vicente Pla Vaello, que va prendre la paraula per agrair la 

participació i el suport de tots els festers i festeres el dia de les eleccions i va 

explicar quines van a ser les línies de treball per als propers anys. 

Divendres 30-11-2018. Reunió Alcalde.  

El president, acompanyat del vicepresident i secretari, van realitzar la visita 

institucional i primera reunió de treball amb l'Alcalde, Jorge Rodríguez, on li van 

poder exposar alguns dels principals punts del seu projecte al capdavant de la 

Societat de Festers, així com la composició del nou equip de govern de l'entitat. 

Al mateix temps, van aprofitar la reunió per tractar assumptes d'especial interés 

per al proper Mig Any Fester. 

Entre algunes de les qüestions que es van tractar estan els nomenaments que a 

proposta de la Societat de Festers realitza l’Excel·lentíssim Ajuntament 

d’Ontinyent: 

Pregoner del Mercat Medieval: 

Vicente Domingo Tormo Vidal 

Autor del Cartell de Festes 2019: 

Miguel Ángel Bonilla Sánchez, “Bonilla” 

Reunió Festes Lleida.  

A les 19h. el president es va reunir amb el president d’honor de la Societat de 

Festers, Vicent Micó i el fester Mariner Jaume Alutja, en representació de la Junta 

de Festes de Moros i Cristians de Lleida, perquè a l’any 2020 van a celebrar el 

XXV Aniversari de les seues Festes, i estan organitzant un homenatge a la 

Societat de Festers, per tot el suport que se’ls va donar a l’inici. Han constituït 

una comissió organitzadora i en properes reunions tindrem més detalls.  

Desembre. 

Diumenge 02-12-2018. Ofrena a la Patrona. 

Fidels a la cita amb la nostra Patrona, les 24 comparses de la Festa de Moros i 

Cristians d’Ontinyent van participat en l’ofrena a la nostra patrona la Puríssima 

Concepció. 

La comitiva va estar encapçalada per la Junta de Govern juntament amb els 

càrrecs de 2019. Com és tradicional, la cistella de flors de la Societat de Festers 

va estar portada pels 24 xiquets i xiquetes abillats amb els vestits de gala de les 

seues respectives comparses.  

Dimecres 05-12-2018. Reunió vicepresidenta Diputació.  

El president, acompanyat del vicepresident de la Societat de Festers, ens van 

desplaçar fins a València per tal de mantindre una reunió institucional amb la 

vicepresidenta de la Diputació de València Rebeca Torró Soler on van aprofitar 

per a parlar de futurs projectes de la Societat de Festers.  

https://www.facebook.com/becky.beckita.77?__tn__=K-R&eid=ARCISTv8-L-O84TDANmow_OQwsOXCxGm2Y-a8BsqKjqvvQriGFgtOOSKelssPXmLK7LiyUb_GiK6J89s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxBBIGzXheuBlNOqZPLULm3Q9FzSyodF-B9ZfXQvcL-Zb7wYuX8tVrsf-1I8Was9fxtJkXMzpyLYp0azh3zfOBT7zYQQqiqiv7FTdLWhfNoi5YglzSHr6pxIIPo54nxXyEwnKyO_sPArRTuI5h0vnPVZP7WR4_dqzu5lT5FHFtRJeTjvS-xID1aw9A2y_jjDVmMQBjgoWqxxOQOT6l7iLNvp697t-yurPE_X8eCkdTEu0riMxcgUwZyesMzp9j-Un3jrVleWsvusllZ1OUBa3Cj6QOjTNBbug2KwD8_TeK2qPYLL5WU5IlI5ucEA_Vv06cG8XmcRd2QpmMrBechH8
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Junt a l'Ajuntament d'Ontinyent , la Diputació de València és una de les 

institucions, que sempre ha estat al costat de la Societat de Festers i molt 

especialment del nostre Museu Fester. 

Zarzuela Katiuska.  

A les 22.30h el president va assistir en representació de la Societat de Festers al 

teatre Echegaray on l’associació de Festes de la Puríssima va organitzar la 

zarzuela Katiuska, interpretada per la companyia lírica d’Ontinyent Ars Lirica. 

Dimarts 11 i dimecres 12-12-2018. Reunió presidents, secretaris i tresorers.  

A la Sala de Juntes va tindre lloc la reunió amb els presidents, secretaris i tresorers 

de les comparses del bàndol cristià primer i del bàndol moro respectivament, on 

el president va manifestar diferents aspectes  i línies bàsiques del nou projecte 

per als propers anys.  

1) NOU CANAL DE COMUNICACIÓ. 

 Nou canal de comunicació amb les comparses. Reunions amb 

periodicitat. 

 Visites comparses.  

 Nova Sala de Reunions per a les comparses. 

2) GUIA ENTRADA. 

 El cost de la guia de l’entrada passarà a assumir-lo la Societat de Festers, 

a canvi, sols es demana responsabilitat en la informació que figura a la 

mateixa. Que se’ns facilite en temps i forma.  

3) BANDERÍ CONCURS DE CAPS D’ESQUADRA. 

 El cost del banderí identificatiu del concurs de caps d’esquadra de 

l’entrada passarà a assumir-lo la Societat de Festers.  

4) BANDERES DEL PONT. 

 Les banderes del Pont Nou es confeccionaran des de la Societat de 

Festers. Es busca d’una banda descarregar a les comparses d’eixa 

responsabilitat, unificar el format i tamany de totes. 

5) PÓLVORA.  

 L’1 de gener entra en vigor de la nova llei d’explosius que obliga a tots els 

disparadors a realitzar un curs de 5 hores sobre arcabusseria.  

 Des de la Societat de Festers s’organitzarà el curs i es realitzaran 2 o 3 

sessions per a poder donar més facilitats als Festers i Festeres. 

 S’estan fent gestions per a que el preu de la pólvora es reduïsca 

considerablement i es creu que podria estar al voltant dels 26€-28€. 

6) NOTIFICACIONS FESTERS.  

 Per tal de facilitar que tots els festers i festeres puguen accedir a la 

informació del butlletí del Mig Any i puguen rebre’l, va a realitzar-se una 

edició digital per tal de remetre-la a tots aquells que ho sol·liciten.  

 També continuarà fent-se edició en paper que es remetrà per correu 

postal, per a d’aquells que ho preferisquen. 

7) Formato Altes i Baixes. 

https://www.facebook.com/ajOntinyent/?__tn__=K-R&eid=ARDXKvF3lYjsAvLuAeRq1PmAfeuDEbDk4adLGfUcVD0uI8IjHL_Ltsv_WzTkkIXjaw3H1cAs8E02WdoL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxBBIGzXheuBlNOqZPLULm3Q9FzSyodF-B9ZfXQvcL-Zb7wYuX8tVrsf-1I8Was9fxtJkXMzpyLYp0azh3zfOBT7zYQQqiqiv7FTdLWhfNoi5YglzSHr6pxIIPo54nxXyEwnKyO_sPArRTuI5h0vnPVZP7WR4_dqzu5lT5FHFtRJeTjvS-xID1aw9A2y_jjDVmMQBjgoWqxxOQOT6l7iLNvp697t-yurPE_X8eCkdTEu0riMxcgUwZyesMzp9j-Un3jrVleWsvusllZ1OUBa3Cj6QOjTNBbug2KwD8_TeK2qPYLL5WU5IlI5ucEA_Vv06cG8XmcRd2QpmMrBechH8
https://www.facebook.com/MuseuFester/?__tn__=K-R&eid=ARAn3l6nLKkplJps2HhoRh3AhEu7z2DW2HXgWwRInqXvdob26g7GJ60fymXKtNgAtDH7SKsT8b0QUbWh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxBBIGzXheuBlNOqZPLULm3Q9FzSyodF-B9ZfXQvcL-Zb7wYuX8tVrsf-1I8Was9fxtJkXMzpyLYp0azh3zfOBT7zYQQqiqiv7FTdLWhfNoi5YglzSHr6pxIIPo54nxXyEwnKyO_sPArRTuI5h0vnPVZP7WR4_dqzu5lT5FHFtRJeTjvS-xID1aw9A2y_jjDVmMQBjgoWqxxOQOT6l7iLNvp697t-yurPE_X8eCkdTEu0riMxcgUwZyesMzp9j-Un3jrVleWsvusllZ1OUBa3Cj6QOjTNBbug2KwD8_TeK2qPYLL5WU5IlI5ucEA_Vv06cG8XmcRd2QpmMrBechH8
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 Actualment hi ha 24 formats per a donar d’alta o baixa als festers i 

festeres. Això provoca molts problemes. 

 S’ha unificat d’una manera més fàcil, senzilla i intuïtiva. 

 Es remetran els llistats en format Excel i s’inclouen tres nous camps. 

i) Camp alta, baixa, modificació. 

ii) Camp Data. 

iii) Camp notificacions postals o electròniques. 

 

Dimecres 12-12-2018 Reunió Saudites.  

Ens van visitar alguns membres de la junta de la comparsa Saudites, que este 

any ostenta la capitania mora,  encapçalats pel seu president, per tal de 

resoldre diferents dubtes que tenien en relació al boato del dia de l’entrada i a 

la seua presentació. 

Divendres 14-12-2018. Presentació revista Almaig.  

El president va assistir en representació de la Societat de Festers a la Sala d’Actes 

de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida on va tindre lloc la 

presentació del número XXXIV de la Revista Almaig, Estudis i Documents. La 

presentació va estar a càrrec del Dr. Antoni Ferrando i Francés. 

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: Nomenament 

Director del Museu, Cronista i Assessor Musical. Informe del President. Dació i 

aprovació, en el seu cas, del pressupost de l’exercici 2018-2019. Convocatòria 

Assemblea General Ordinària. Constitució Comissions de Treball. Avançament de la 

Programació d’actes del Mig Any Fester 2019. Precs i preguntes. 

Dissabte 15-12-2018. Aguinaldo.  

El president de la Societat de Festers junt amb els càrrecs de 2019 van rebre a la 

comitiva de l’Aguinaldo de la Puríssima. 

Apel·lant a la tradició, el vicari episcopal i rector-plebà de D.Juan Melchor va 

preguntar al president de la Societat de Festers: ” Cançons o responsos? ” a la 

qual cosa este va respondre: “Responsos, pels festers i festeres difunts que ens 

han deixat i ja s’encontren junt al nostre Morenet i sa mare la Puríssima, però 

també Cançons, per la il·lusió i el compromís renovat i l’alegria de la Festa”. 

Després de les intervencions del president de la Societat de Festers, del president 

de l’Associació de Festes de la Puríssima i del i rector-plebà de Santa Maria es 

va donar pas a les oracions i a continuació “Els Angelets” van entonar el 

tradicional cant de l’Aguinaldo. 

Per a finalitzar l’acte el president, juntament amb els capitans, banderers i 

ambaixadors de les festes de 2019 van procedir al repartiment d’un xicotet 

obsequi a cada un dels setze “Angelets”. 

Diumenge 16-12-2018. Missa Dobla. 
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La Junta de Govern de la Societat de Festers i els Càrrecs de 2019 van assistir a 

la tradicional Missa de Dobla i posterior trasllat de la imatge de la Puríssima al 

seu cambril. 

Dimarts 17-12-2018. Premi Ecovidrio.  

La regidora de Sostenibilitat, juntament amb els representants d’ Ecovidrio, van 

fer entrega a la comparsa Moros Espanyols per haver estat la guanyadora del 

sorteig del miniglú i el lot de productes envasats en vidre. 

La Reconquesta del Vidre és una iniciativa posada en marxa per Ecovidrio, 

entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d'envasos 

de vidre a Espanya, que en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, 

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

va recuperar 6.500 kg d'envasos de vidre, equivalent a 24.700 envasos, durant 

les festes de Moros i Cristians 2018 en els contenidors assignats a la campanya. 

Això ha suposat un increment del 8,3% respecte al 2017. Amb aquesta xifra, 

actualment Ontinyent se situa en l'onzena posició del rànquing, en reciclar cada 

fester 1,5 kg d'envasos de vidre, a l'espera de conèixer els resultats de la resta de 

poblacions participants. 

Dijous 20-12-2018. Sopar Arquers.  

El president, acompanyat pel Director del Museu i el vocal Roberto Sanchis, van 

visitar la comparsa Arquers per tal de celebrar el tradicional sopar de Nadal que 

cada any organitza la comparsa. 

Dissabte 22-12-2018. Càrrecs Solidaris i Sopar de Nadal.  

Va estar un dia carregat d’activitats que va fer que la casa de tots els festers i 

festeres s’omplira d’alegria i bon ambient amb les diverses activitats dels Càrrecs 

Solidaris que de segur va aconseguir que cap xiquet o xiqueta es quedara este 

Nadal sense un somriure. Al llarg del matí van tindre lloc diversos tallers 

organitzats pels mateixos càrrecs, també es va comptar amb les col·laboracions 

del Grup de Dansa Opera, l’Agrupació Musical d’Ontinyent i l’Associació 

Aspanion, mentre els festers i festeres lliuraven aliments no peribles i productes 

d’higiene personal que els Càrrecs del 2019 van fer aplegar a Càritas 

Interparroquial de la nostra ciutat.  

Com cada any, des de la Societat de Festers, a més d’ajudar als càrrecs en allò 

que necessitaren per a poder portar a terme l’activitat, va fer entrega d’un lot 

d’aliments no peribles per a d’aquells que més ho necessiten.  

De vesprada, al voltant de les 18.30 h. va aplegar a la Societat de Festers, des 

de l’Orient, l’Emissari Reial acompanyat dels seus patges. Unes paraules del 

president Vicente Pla van donar la benvinguda als dignes visitants que van 

poder arreplegar les cartes de tots els xiquets i xiquetes festers i festeres.   

A continuació es va celebrar el tradicional sopar de Nadal on tots els assistents 

van compartir taula en unes dates tant assenyalades. La vetlada va concloure 
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amb les paraules del president que va felicitar els nadals i va desitjar un nou any 

ple de Festa, vivències i germanor.   

Gener. 

Divendres 11-01-2019. 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. Sorteig Eliminatòries competicions esportives. Publicació Festes. 

Modificacions Vestit comparsa Fontanos. Precs i preguntes. 

 

Nomenament Pregoner De Festes: 

Santiago Sanchis Mullor. 

Confecció banderes de comparses que faltaven. 

El president comunica que fa 5 anys es van esgotar els rodabalcons de les 

comparses de Llauradors, Bucaneros, Contrabandistas, Mossàrabs, Moros 

Berberiscos, Benimerins, Abencerrajes i Moros Espanyols. I per tant s’ha decidit 

confeccionar-ne’n més. A més per tal de donar facilitats als festers i festeres que 

vulguen adquirir-ne,una part es portaran juntament amb les de la resta de 

comparses, al comerç Tejidos INSA. 

Nomenament Director De Chimo: 

Joan Enric Canet Todolí 

Dissabte 12-01-2019. Teatre Asturs.  

A les 19.30h. al teatre Echegaray va tindre lloc la comèdia Heretarem o que 

farem?? a càrrec de la companyia Teatre per a tots i organitzat per la comparsa 

Asturs que este any ostenta la capitania cristiana. 

Diumenge 13-01-2019. Assemblea General Ordinària.  

A la Sala d’Actes es va celebrar l’assemblea ordinària amb l’orde del dia 

aprovat per Junta de Govern i on es va aprovar el pressupost per a l’exercici 

2018-2019. 

Dilluns 14-01-2019. Reunió Director General de Turisme.  

El president de la Societat de Festers, Vicent Pla, i el vicepresident, Javier Ureña, 

es van traslladar a València per mantindre una reunió amb els responsables de 

l’Agència Valenciana de Turisme. L’objectiu era, a més de presentar-se 

oficialment com a nous càrrecs de l’entitat encarregada d’organitzar les festes 

de Moros i Cristians a Ontinyent, obrir vies de consens per poder sumar esforços 

de cara a la promoció turística de la festa. En aquest sentit, es va acordar que 

es tramitarà per part de Festers una sol·licitud per rebre ajudes dirigides a 

associacions i destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes 

turístics. 

Segons ha manifestat Vicent Pla, aquesta subvenció es demanarà “perquè amb 

aquesta ajuda, sumada al treball de l’Ajuntament en la difusió de la festa, 



Memòria d’Activitats Juny 2018 - Juny 2019 
 

17 

 

ajuntem un suport important per poder tindre un major impacte”. Es tracta 

d’intentar donar-li un impuls: “La nostra festa es fa en una època de l’any en què 

la gent està de vacances i és un reclam de turisme d’interior. La gent d’Ontinyent 

l’estimem, i al voltant de la nostra comarca ens tenen com una festa de primera 

divisió, però també volem vendre-la fora de les nostres fronteres”. 

El president i el vicepresident de Festers es van presentar al director general de 

Turisme, Josep Gisbert, amb qui van mantindre una trobada per traslladar-li “les 

necessitats de les festes d’Ontinyent, i convidar-lo a vindre a Ontinyent per 

demostrar-li l’espectacularitat dels actes”, segons ha explicat Vicent Pla. Així 

mateix, se’l va convidar als pròxims actes del Mig Any i a visitar el Museu Fester, 

“del qual també vam parlar sobre la necessitat de potenciar-lo, en ser una de 

les joies que tenim”. 

Igualment, Pla i Ureña es van presentar com a nous càrrecs a María Ruiz, cap de 

la Unitat de Turisme Cultural, i a Sergio Bellentani, cap de Serveis de Producte i 

Territori. 

Dimarts 15-01-2019. Reunió Alcalde.  

El president, acompanyat del vicepresident i secretari van mantindre una reunió 

amb l’Alcalde, Jorge Rodríguez, per tractar assumptes d'especial interès entre 

els que destaquen: 

 Cursos Pólvora. 

 Torres Entrada. 

 Bic.  

 Mercat Medieval. 

 Subvenció. 

Dissabte 19-01-2019. 75 Aniversari Marxa Moros Españoles.  

A les 20.30h. al saló d’Actes de la Societat de Festers, va tindre lloc l’acte en 

commemoració del 75 aniversari de la Marxa Moros Espanyoles, organitzat per 

la comparsa que li dona nom a l’esmentada marxa mora. A continuació es va 

servir un sopar al Casino de la Societat de Festers. 

Dimarts 22-01-2019. Reunió nova junta directiva SUAMO.  

El president va rebre la visita de la nova junta directiva de la Societat Unió 

Artística Musical d’Ontinyent, a qui va aprofitar per felicitar pel seu nomenament 

i convidar a continuar treballant conjuntament per un dels elements més 

importants de la nostra festa com és la música. A més, en la reunió es van tractar 

aspectes del concert que en commemoració del Mig Any Fester organitza la 

Societat de Festers amb col·laboració de la Societat Unió Artística Musical 

d’Ontinyent. 

Dijous 24-01-2019. Reunió Centre de Danza Opera.  

El president va rebre la visita de les directores del Centre de Danza Opera que 

es van posar a la seua disposició per a tot allò que necessite la festa. El president 

els va agrair la seua inestimable col·laboració al llarg d’estos anys i les va invitar 

a continuar treballant colze a colze per la espectacularitat i dignificació de la 

festa i sobretot per la seua promoció. 
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Dijous 31-01-2019. Signatura Contracte Sillas Gil. 

Es va procedir a la renovació del contracte per un període de tres anys, amb 

l‘actual empresa adjudicatària del servei, Sillas Gil, per al muntatge de les 

cadires i tribunes per a Festes. S’ha realitzat una modificació en els termes del 

contracte anterior, aconseguint-se  en primer lloc augment de les localitats de 

tribuna que suposa quasi un 40% més respecte als anys anteriors, el segon lloc, 

un augment de 3000€ sobre l’import que han de satisfer a la Societat de Festers, 

i finalment l’ampliació del servei per a posar a disposició del públic cadires per 

als actes de la baixa i la processó del Santíssim Crist, a preus populars. 

Febrer. 

Dissabte 02-02-2019. Entrada Moros i Cristians Bocairent.  

El president, acompanyat del vocal Roberto Sanchis i del director del Museu 

Fester, van assistir a la tribuna d’autoritats per tal de presenciar l’entrada de 

Moros i Cristians de Bocairent, una festa germana a la qual ens uneixen grans 

llaços. 

Dimecres 13-02-2019. Signatura Contracte Mesas Chacon.  

Es va mantindre una reunió amb els gerents de Mesas Chacon per a la 

renovació del contracte de lloguer de les dos torres de fusta que es col·loquen 

en l’Avinguda Daniel Gil.   

Actualment estem pagant un lloguer per les torres de 1200 € a l’any, i l’empresa 

es fa càrrec del muntatge, desmuntatge, emmagatzematge i el seu 

manteniment.  

Per això s’ha acordat l’adquisició de les dos torres pel valor de 1000€, que una 

vegada passen festes passarem a emmagatzemar junt al Castell de Festes en 

una nau de propietat municipal, i s’inclouran al plec de condicions que realitza 

l’Ajuntament amb l’empresa adjudicatària del muntatge i desmuntatge del 

Castell de Festes i les banderes, sense cap cost per a la Societat de Festers. 

Divendres 15-02-2019. Contrabando residència Sant Francesc.  

A les 17h. es va realitzar en la residència Sant Francesc, una representació del 

Contrabando a càrrec de Jose Seguí per la comparsa Contrabandistas i Maria 

Antonia Soler, per la comparsa Marineros, que va tindre com a única finalitat 

apropar la Festa als nostres majors. 

Divendres 22-02-2019. Mig Any Pureza de Maria.  

El president de la Societat de Festers va assistir al col·legi Pureza de Maria, a 

petició de l’equip educatiu del centre, per tal apropar als xiquets i xiquetes la 

nostra Festa i explicar l’origen de la Festa de Moros i Cristians a la nostra ciutat, 

una seqüencia d’activitats que van finalitzar de vesprada amb la desfilada que 

van organitzar per commemorar el Mig Any. Sens dubte es tracta d’una 

excel·lent iniciativa per incentivar l'esperit fester entre els més joves. 

Març. 
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Neteja edifici. 

Per a la Societat de Festers és molt important oferir una imatge optima i neta, 

per eixe motiu s’ha canviat el servei de neteja i s’ha contractat a l’empresa 

Higiene, una empresa local especialitzada en el sector de la neteja d’immobles 

i oficines. 

Esta empresa es farà càrrec de les tasques de manteniment continu de neteja 

en totes les estances de l’edifici de la Societat de Festers, inclòs el Museu Fester. 
Estan inclosos tots els materials en quantitat i qualitat necessaris per fer la feina, 

que es realitza en funció a un programa de treball amb les freqüències 

necessàries 

Canvi hosting Pàgina web. 

El Hosting de l’email de la Societat de Festers i la pàgina web 

morosycristianos.eu, s'ha canviat de proveïdor per dos motius, el primer abaratir 

costos en el manteniment de la mateixa, i el segon dependre d'una empresa 

local per tenir més a mà els possibles canvis que es necessiten. 

Contracte llum edifici. 

S’ha canviat d’empresa comercialitzadora del servei d’electricitat de l’edifici de 

la Societat de Festers, en busca d’una tarifa més econòmica segons les 

necessitats de l’entitat, preus estables i sense compromís de permanència ni 

penalitzacions. El canvi de comercialitzador és un procés gratuït. 

Divendres 08-03-2019. 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 2018/2019. Protocol 

Fotògrafs. Publicació Festes. Convocatòria Assemblea General Extraordinària. 

Sancions Festes 2018. Valoració Mig Any Fester 2019. Precs i preguntes. 

Divendres 22-03-2019. Fill Adoptiu. 

El president de la Societat de Festers va assistir a la Sala Gomis a l’acte de 

nomenament d’Esteban Morcillo, com a fill adoptiu de la ciutat d’Ontinyent.  

Dissabte 23-03-2019. Desfilada Almansa.  

Una comitiva formada pels càrrecs de festes de 2019 acompanyats pels 

membres de l’equip de govern encapçalats pel president de la Societat de 

Festers, es van desplaçar a Almansa on els càrrecs i primers tro van participar a 

la desfilada que l’associació de comparses de moros i cristians havia organitzat 

per tal de commemorar el 40 aniversari de la seua fundació. 

Cartell Setmana Santa.  

El cronista de Festes Vicent Conejero i el membre de l’equip de govern David 

Gisbert van assistir en representació de la Societat de Festers a la presentació 

del Cartell i programa de la Setmana Santa d’Ontinyent que va estar a càrrec 

de la cofrare Mª Pilar Tomas Rustarazo. 
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Diumenge 24-03-2019. Curs Pólvora.  

A les 9.00h, a la Sala Gomis va tindre lloc el Curs de la Pólvora organitzat per la 

Societat de Festers en col·laboració de l’Ajuntament d’Ontinyent. A la jornada 

formativa van assistir més de 300 festers i festeres, ja que és necessària per a 

poder participar en els actes d’arcabusseria. La formació va estar a càrrec de 

Jose Abraham Serrano, que va explicar tot allò relacionat amb la pólvora i el 

nou reglament d’explosius, Matilde Francés, que va exposar les mesures de 

seguretat a tindre amb compte, Xisco Muñoz, que va explicar el 

desenvolupament dels actes d’arcabusseria a Ontinyent i el Reglament de 

disparada de la Societat de Festers, i Joan Sanchis que es va encarregar 

d’informar sobre les infraccions i sancions que estableix la normativa vigent.  

Dijous 21 i dimarts 26-03-2019. Reunió presidents comparses.  

El president acompanyat del secretari es van reunir amb els presidents de les 

comparses per tal de realitzar una valoració del Mig Any Fester 2019, i explicar-

los de primera mà el protocol de fotògraf que es va aprovar en l’ultima reunió 

de la Junta de Govern així com les modificacions del Reglament proposades 

que es tractarien l’Assemblea General Extraordinària que s’havia convocat per 

al diumenge 31 de març. 

Dijous 28-03-2019. Reunió Alcalde.  

El president, acompanyat dels presidents de les comparses de Marineros, 

Chanos i del representant de la comparsa Abencerrajes van mantindre una 

reunió amb l’Alcalde de la ciutat i un grup de veïns de la plaça de Baix, per tal 

de millorar la convivència entre festers i veïnat. 

Estudi Etnològic.  

De vesprada les alumnes Mar Peña, Míriam Sánchez i Hasnae Daouri, de 

Sociologia de la Universitat d'Alacant van entrevistar  al President de la Societat 

de Festers perquè estan realitzant un estudi etnològic sobre les Festes de Moros i 

Cristians d'Ontinyent per a l'assignatura d'Antropologia.  

Divendres 29-03-2019. Reunió presidents Llumeners i Anderos.  

El president de la Societat de Festers es va reunir amb el president dels Anderos, 

Gonzalo Gramage, i el recentment elegit president dels Llumeners del 

Santíssim Crist de l'Agonia, Jose Enrique Bas, a qui va poder felicitar 

personalment i desitjar-li que el nou camí que enceta estiga ple d’èxits, així com 

manifestar-li el recolzament de la Societat de Festers en tot allò que l’associació 

de Llumeners necessite per tal de mantindré viva la devoció a Crist en la seua 

Santíssima Agonia, patró de les Festes de Moros i Cristians de la nostra ciutat. 

Dissabte 30-03-2019. Reunió Associació Asturs.  

El Saló d’actes de la Societat de Festers va acollir la reunió de l’Associació de 

comparses i filaes Asturs de la Comunitat Valenciana, a l’acte va assistir el 

president de la Societat de Festers acompanyat per la junta de govern de la 

comparsa Asturs. 

Aragonesos 99.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000932458353&__tn__=K-R&eid=ARBWfJloC9iEJPqcnYt4XBCXqfHDB2_hr4g3SObjmJpx_wBJ-eNCfr-LPBoJXhoWXkKwip8dYJRsuS90&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApQidFQ_EANGxrmCIqHjKvNSU9qoF_2qDcSeUZD8UBd7v_l36_QNX8BC2HiU-sCfvdZbBwsg6XpcofLn-vTzNCTkt_bpYS2zCsOR33aafy7kPtychK7N6tOe00ssi6JFZI85QoF6kaXUfg6wooY8VzGIGGAB_15aS1gDu37kIxwFqqF1g7_oX6oWHaC0ZmJ3b7Gchp-c7p8F5JzRyPTwqG8iYhm2OjQdeJ7IRoPtUF6vewC6uFGSiGJEiao_6UPBLGvajk1vT0vQfdN1zxLFJNdQ5H4WjQn6zwH9GtsJREWenB7tnE44xRz8vDlII330Ht-gp381zV8i2Kj1kcaXE
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Per la nit president i vicepresident de la Societat de Festers, acompanyats per 

membres de la penya Malasuts de la comparsa Asturs van assistir a l’assaig de 

la Filà Aragonesos d’Alcoi, convidats pel Primer Tró d’aquesta Filà. Va ser un 

assaig especial on es va commemorar el XX aniversari de la marxa Aragonesos 

99, obra del compositor ontinyentí Daniel Ferrero. 

Diumenge 31-03-2019. Assemblea General Extraordinària.  

Al Saló d’actes de la Societat de Festers es va realitzar l’Assemblea General 

Extraordinària per tal de, conforme estableixen l’Estatut de l’entitat, procedir a 

la reforma del reglament. S’han adaptat diferents punts que afecten, entre 

altres, a l’ús de la vestimenta fora d’Ontinyent i fora dels actes oficials, al 

pagament de les quotes i a la protecció d’actes oficials com la Baixada del Crist 

i de les Ambaixades.  

La junta de Govern va posar sobre la taula les indicacions de l’anterior mandat 

sobre els canvis que s’havien de fer al reglament. D’aquesta manera, les 

variacions en la normativa, aprovades per l’Assemblea General Extraordinària, 

són les següents: 

- Vestimenta oficial de les comparses fora d’Ontinyent. Aquest punt, que 

estava regulat, deia que fora de la ciutat d’Ontinyent s’havia de 

demanar autorització a la junta de Govern per tal de fer ús de les 

vestimentes oficials. Ara, la demanda d’autorització s’amplia a qualsevol 

dels seus elements. 

- Protecció de la Baixada del Crist i de les Ambaixades. S’ha afegit en el 

reglament que van estar declarades Bé d’Interès Cultural per la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i que formen part de 

l’inventari general del patrimoni cultural valencià. En el cas de la Baixada 

del Crist s’hi ha afegit qui inicia la desfilada. Igualment, en les ambaixades 

s’ha posat més protecció a l’acte en si perquè es declamen en versió 

original i també perquè per poder realitzar les ambaixades fora de la 

ciutat o dins de la ciutat però fora dels actes oficials, siga necessària 

l’aprovació prèvia de la junta de govern. Aquest fet havia de ser així, però 

no estava regulat. 

- Cobrament de les quotes. Atès que en alguns dels articles del reglament 

hi havia algunes contradiccions, s’ha procedit a esclarir-los. Així, l’estatut 

diu que el 60% de la quota s’ha de pagar abans del Mig Any, i el 40% 

restant abans del 30 de juny. Per contra, el reglament situava aquesta 

última data el 31 de juliol i s’ha procedit a actualitzar-la amb la norma 

superior, que és en aquest cas l’estatut. És a dir, que la data del segon 

pagament (40%) és el 30 de juny i així queda actualitzada al reglament.  

- Altes i baixes. Igualment, el reglament també contenia que una vegada 

passades les Festes, en cas d’haver-hi altes o baixes, s’ha de practicar la 

liquidació per diferències. Ara això serà abans de la Creuà, per donar 

facilitat a les comparses perquè abans de la Creuà tinguen tot liquidat 

amb la Societat de Festers. 

- Cobriment del cap amb trage de gala. El reglament recull ara, segons 

aprovat per l’Assemblea del passat diumenge, que els caps d’esquadra 

https://www.facebook.com/filaaragoneses/?__tn__=K-R&eid=ARBv_9ZbFdpmuhZz9jyWKVTtSNFsMsYxJ8zKlOfxSkHXTdBQ66cZZM6KauobbKCJJDJu8Gaev-721rqF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARVvcEuF7w163EjJln2QumNvH_EvZCtQSmnQ6qv8jDqgqMz5Hbb3vugaGrIBQ7Dn94tpO1mCSlwda6flppNiuIma98v64-XznQyUEzUfLoxR8VCSXsH8DgP-BPhCo96kGziRYeumURGvvWP0-yttAzXubqS8ubIpTdnEPH3p6P8WqHTF343guHpAGU4TKWgPheIzRQdlxf36cYNt1sYJzPDHxGL5HtKknx2wLB_JqylfSkF0--V59bQnL15pne8RmcQaILhrSBPggpFWA-AlpRvfB85kcMERQR7Al34De3YrPzImU5-P4rrLa5Qfj9k6683I2ojFuYu9w2rY6xCFI_2g
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que porten porra, llança, destral o navalla puguen prescindir del 

complement que els cobreix el cap en el trage de gala, de la mateixa 

manera que ocorre amb els vestits d’especial. Aquesta era una mesura 

molt reivindicada per moltes comparses. 

- Ratificació de la Publicació. En el reglament s’ha procedit a ratificar i 

incloure la nova data de la Publicació, el 29 de juny, tal i com va aprovar 

per unanimitat el conjunt de les comparses. 

- Insígnia de bronze. El reglament també normativitza la imposició de la 

insígnia de bronze. El reglament incloïa la regulació respecte a la insígnia 

d’or i de plata, però no la de bronze. 

Abril. 

Divendres 05-04-2019. Reunió Abencerrajes.  

El president de la Societat de Festers acompanyat per diversos membres de 

l’equip de govern va assistir a la seu de la comparsa Abencerrajes on després 

de sopar es va realitzar una reunió de la junta de la comparsa.  

Dissabte 06-04-2019. Feria de Abril.  

La comparsa Contrabandistas va organitzar una nova edició de la ja tradicional 

Feria d’Abril.   

Pregó Setmana Santa.  

El president va assistir a l’església de Sant Miquel Arcàngel, on va tindre lloc el 

Pregó de Setmana Santa a càrrec de la confrare Isabel Mollà Morales.  

Dimarts 09-04-2019. Reunió Saudites.  

El president de la Societat de Festers acompanyat pel Director del Museu Fester 

va assistir a la seu de la comparsa Saudites on després de sopar es va realitzar 

una reunió de la junta de capitania per tal d’aclarir alguns termes respecte al 

boato que la comparsa esta preparant per a l’entrada mora.  

Divendres 12-04-2019. Junta de Govern. 

A les 20.30h. 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. Signatura Codi Ètic de Turisme. Sol·licitud Subvenció Ajuntament 

Rehabilitació d'Immobles en l'Àrea de Rehabilitació Urbana del Centre Històric. 

Informe Director Museu Fester. Sancions Festes 2018. Precs i preguntes. 

Nomenament Premi Cervino. 

Saül Gómez Soler. 

Dissabte 13 d’abril. Reunió Gusmans.  

El president de la Societat de Festers es va reunir amb la junta de la comparsa 

Gusmans per tal d’aclarir alguns termes respecte al boato que la comparsa esta 

preparant per a l’entrada cristiana.  
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Dilluns 15 d’abril. Reunió Alcalde.  

El president va mantindre una reunió amb l’Alcalde de la ciutat, Jorge 

Rodríguez, per tractar assumptes d'especial interès entre els que destaquen: 

 Cursos pólvora. 

 Seguretat pólvora. 

 Premi Cervino - Sopar Cervino. 

 Horari Sopars Publicació. 

 Protocol fotògrafs. 

 Fesord Ambaixades – Llenguatge de Signes. 

 Saluda llibre. 

 Imatge llibre festes.  

 Furgona festes. 

 Final entrada. 

 Diana diumenge. 

 Subvenció. 

Dimarts 16 d’abril. Reunió Pregó.  

El president i el vicepresident de la Societat de Festers es van reunir amb el 

Pregoner i amb les empreses de so, il·luminació i decoració, que participen en 

el muntatge de l’acte del Pregó i Presentació de Càrrecs, per tal d’anar 

treballant i perfilant alguns detalls a tindre en compte per a millorar sobre l’acte. 

Reunió Grup de Colles Percussió i Dolçaina.  

El president i l’assessor musical de la Societat de Festers es van reunir amb les 

diverses colles de Percussió i Dolçaina per tal de donar-los a conèixer l’esborrany 

del conveni que s’ha preparat, semblant al que existeix amb les bandes de 

musica, per a la seua participació rotatòria als diferents actes on 

tradicionalment venen participant. Este conveni a més de regular el torn rotatiu 

per als propers 3 anys, estableix un augment del preu per music del 50% respecte 

al que venien cobrant en estos últims anys.  

Dimarts 23 d’abril. Reunió Administrador Sant Hospital. 

El president va mantindre una reunió amb el gerent del Sant Hospital de 

Beneficència, Toni Alfonso, per coordinar l’acte d’homenatge als nostres majors 

que es realitza al claustre de la residencia. Com ja ve fent-se en els últims anys, 

l’import de les racions de paella s’efectuarà en un donatiu per part de la 

Societat de Festers.  

Este any, l’acte tindrà lloc el dissabte previ a la Setmana Gran, i a més del Sant 

Hospital de la Beneficència es visitaran les residències de Sant Francesc i La 

Saleta.  

Divendres 26 d’abril. Reunió Alcalde.  

El president, es va reunir amb l’Alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez i amb el 

regidor de Turisme, Juan Pablo Úbeda, en relació amb les actuacions pròpies 

de la sol·licitud de Declaració de les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent com 

a Festa d'Interès Turístic Internacional, i en atenció a la continuïtat del mateix 

expedient esperant per fi una resolució favorable. Des de la Societat de Festers 

es van cursar les següents indicacions adjuntant la documentació pertinent: 
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 Certificat de cada un dels mitjans que van donar difusió internacional de 

l'acte festiu de referència, que acrediten que les notícies sobre aquest 

acte festiu efectivament es van produir. 

 Certificat del secretari general de l'Associació de Corresponsals de 

Premsa Estrangera indicant que les dades dels mitjans que han donat 

difusió internacional a l'acte festiu de referència són correctes. 

 A més el President de la Societat de Festers va voler fer constar 

expressament que sis dels mitjans que han emès notícia i / o promoció en 

l'àmbit internacional de les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent 

coincideixen amb aquelles que s'han informat favorablement per a la 

declaració com a Festa d'Interès Turístic Internacional de les Festes majors 

d'Almansa (a saber: Bon Viatge -Méjico-, Fàcil -Brasil-, Globus -Xina-, 

Revista Touristica International -Canadá-, RFI -Ràdio França Internacional-

, TVR1 -Televisió Nacional romanesa-). D'aquesta última consideració es 

deriva que, per evitar situacions de desequilibri, seria raonable admetre, 

respecte a les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, les promocions 

d'aquests mitjans que sí que s'han tingut en compte favorablement en el 

procediment seguit a instàncies de l'Ajuntament d'Almansa, sobretot si 

l'estimació positiva de la promoció internacional d'aquests mitjans en 

aquest cas s'ha fet d'acord amb l'Ordre ITC / 1763/2006, de 3 de maig, 

norma de referència també d'aplicació en el procediment de sol·licitud 

cursat per la Societat de Festers i l'Ajuntament d'Ontinyent. 

Dissabte 27 d’abril. Correbars Chanos.  

La comparsa Chanos, que este any ostenta el càrrec de bandera i ambaixada, 

va organitzar esta activitat que consisteix en fer-se una tapa en cadascun dels 

bars que han volgut participar i que s’encontren ubicats entre la Glorieta i la seu 

de la comparsa. Es tracta d’una activitat que busca obrir la festa a la resta de 

la ciutadania i involucrar als hostalers de la zona.  

Entrada Sant Vicent del Raspeig.  

La localitat de Sant Vicent del Raspeig va celebrar les seues entrades de Moros 

i Cristians en honor al seu patró Sant Vicent Ferrer i que venen realitzant des de 

1975. A l’entrada cristiana va assistir en representació de la Societat de Festers, 

Sofia Lara, vocal en la Junta de Govern. 

Maig. 

Dimecres 1 de maig. Entrada Almansa.  

El director del Museu Fester i el membre de la Junta de Govern, Roberto Sanchis, 

van assistir a presenciar l’entrada de Moros i Cristians d’Almansa a la tribuna 

d’autoritats festeres en representació de la Societat de Festers.  

Divendres 3 de maig. Reunió Director Residencia Sant Francesc. 

El president va mantindre una reunió amb la direcció de la Residencia Sant 

Francesc, per coordinar l’acte d’homenatge als nostres majors que es realitza a 

la terrassa de la residencia. 
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L’acte tindrà lloc el dissabte anterior a les Festes, i es realitzaran aquestes visites 

en una mateixa jornada per tal de poder passar per les tres entitats just abans 

de començar els actes propis de la Setmana Gran. 

 

Dimecres 08 i dijous 09 de maig. Reunió comparses.  

La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia ha desenvolupat una 

aplicació web amb la finalitat de millorar i facilitar a les comparses la gestió dels 

seus socis, unificant d’aquesta manera aquesta tasca. Les persones autoritzades 

de cadascuna de les 24 comparses poden fàcilment mantenir actualitzades les 

dades corresponents als seus socis i dels càrrecs interns d’aquestes.  

Des de l’aplicació web els usuaris poden donar d’alta als nous socis de les seues 

comparses, editar les seues dades davant qualsevol modificació, i també donar-

los de baixa. Aquesta aplicació també disposa d’un apartat on els usuaris 

poden incloure i/o modificar els socis amb càrrec intern de comparsa, càrrecs 

com són el de primer Tro, presidència, secretaria, tresoreria, porta-guió, 

representant a la Societat de Festers, així com la banda oficial de la seua 

comparsa. 

Es permeten dos tipus d’usuaris: els administradors de comparsa que són les 

persones autoritzades per a poder donar d’alta, modificar i donar de baixa als 

socis, i els gestors de comparsa que podran veure tota la informació de la seua 

comparsa però no fer cap classe de canvi. 

Per a accedir a l’aplicació web els usuaris ho poden fer des de la web de la 

societat de Festers www.morosycristianos.eu al menú principal i fent click sobre 

INTRANET o directament des de la barra del navegador escrivint: 

https://comparsa.morosycristianos.eu 

Els dies 8 i 9 de maig al saló d’actes de la societat va tindre lloc amb els 

presidents, secretaris i tresorers de les comparses la presentació de l’aplicació 

web, on es va explicar tot el funcionament de la mateixa. 

Divendres 10-05-2019. Junta de Govern. 

A les 20.30h. 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. Crònica Festes 2018. Crònica Mig Any 2019. Sancions Festes 2018. 

Programa d’Actes Festes 2019. Petició comparsa Benimerins. Precs i preguntes. 

 

Servidor Societat de Festers. 

La Societat de Festers ha adquirit un servidor de dades per a la centralització de 

dades, amb això es facilita el treball que es realitza des de l’entitat, i sobretot la 

seguretat, facilitat i fiabilitat en les còpies de seguretat dels mateixos. 

Transparència en la pagina web. 

Continuant amb l’exercici de transparència fonamentat en la consciència per 

part de l’equip de govern, de la necessitat de retre comptes als festers i festeres, 

s’ha publicat a la pagina web de la Societat de Festers les memòries d’activitats, 

http://www.morosycristianos.eu/
https://comparsa.morosycristianos.eu/
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així com la missió i les activitats que desenvolupen d’acord amb els estatuts, els 

estatuts i la normativa que aplicable en l’entitat, la composició dels òrgans de 

govern amb identificació nominativa dels membres i l’organigrama actualitzat 

que identifica els responsables dels equips de direcció i gestió de l’entitat.  

Vinculació pagina web a la App. 

S'ha modificat l'aplicació mòbil de la Societat de Festers perquè depenga de la 

mateixa base de dades que la nostra web, amb això evitem que els treballs 

d'adaptació de continguts es dupliquen, i ens assegurem que les notícies i 

calendari siguen sempre els mateixos en els dos llocs. 

Dissabte 11-05-2019. Festa Astur. 

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

a la Festa Astur que la comparsa Asturs va organitzar al Casino de la Societat de 

Festers per tal de commemorar el seu any de capitania. 

Concert Primavera SUAMO. 

El president va assistir en representació de la Societat de Festers al Concert de 

Primavera que la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent va realitzar al teatre 

Echegaray. 

Dilluns 13-05-2019. Reunió Càrrecs. 

A les 21.15h. diversos membres de l’equip de govern, encapçalats pel president, 

van mantenir una reunió amb els càrrecs de les festes de 2019, en la qual, se’ls 

va facilitar l’avanç de la programació de Festes que es va aprovar en la 

passada reunió de la Junta de Govern. A més es van tractar diferents qüestions 

relacionades amb les properes Festes. 

Dimarts 14-05-2019. Reunió Regidor de Comerç. 

El president va mantindre una reunió amb el regidor de Promoció Econòmica, 

Comerç i Turisme, Juan Pablo Úbeda i la gerent de Comerç IN, Amparo Boscà, 

per tal de preparar la organització d’una campanya d’aparadors per tal de 

vincular al comerç local amb ambientació relativa a la Festa de Moros i Cristians 

de la ciutat i d’altra banda, premiar el treball d’engalanament i decoració que 

realitzen els professionals del comerços. 

Reunió Directora Residencia La Saleta. 

El president va mantindre una reunió amb la direcció de la Residencia i Centre 

de dia La Saleta per coordinar l’acte d’homenatge als nostres majors que es 

realitza al Saló d’Actes de la residència. 

Esta residència venia fent un acte propi amb els propis usuaris i els càrrecs de 

Festes des de feia 4 anys, on dos residents són anomenats Capità i Capitana de 

la Fila La Saleta. Ara, amb aquest canvi, es realitzaran estes visites en una 

mateixa jornada i el dissabte anterior a les Festes. 

Dimarts 21-05-2019. Reunió Colles. 
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El president i l’assessor musical de la Societat de Festers es van reunir amb les 

diverses colles de Percussió i Dolçaina per tal de signar el conveni que s’ha 

preparat i negociat amb les diferents agrupacions. 

Dijous 23-05-2019. Subvenció Diputació València. 

La Excel·lentíssima Diputació de València ha concedit una subvenció 

extraordinària per import de 15.000€ a la Societat de Festers per a condicionar 

el sostre del Casino. El president i vicepresident de la Societat de Festers es van 

reunir amb el president de la corporació provincial, Toni Gaspar, i la diputada 

Rebeca Torró, qui els van comunicar la noticia.  

Diumenge 02-06-2019. Fotografia Junta de Govern. 

A les 09.00h. en l’ermita de Santa Anna, es va celebrar la missa en intenció dels 

festers difunts. Tot seguit, als peus del Morenet es va realitzar la fotografia oficial 

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

voltants de l’ermita. 

 

https://www.facebook.com/DiputaciodeValencia/?__tn__=KH-R&eid=ARBl8_Utq5apoKh5cEU1njtVLP7PdzvZcPSNsCQnmJ36kjadAR8vBIDTmfcqlZdGgMHCAAEKQAm7Rtbk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB7ieUhj0N672zlN9FdqgvrcyZlz4CSJ9EZh1M8CEp-T64xEFBK71t6ttKzTieMxtDOj9C_friV9Nd50tiRFM6MBuLff8IcaBX5inHi9c1k_mtn5Aj7SdDaUGYTotM_02UWpRoqrxWPaJo1PrMgmpT9Cj9jHtQ5His7Xio4IbAJlarZy9pbGK89J6UKnPaAyQBd-RBvv54nPBRbki4UwMZF15S9Xgf36dCYDetewDpcJGO2n2WHm3vgzojRm6FmN0FIeLJJTy_BhK8d42pY767LR2Hl0vjhhIXDFSk5xSDwtBbaNksKRNVbP2SEMgxNy3bzr8wCHGo4UraTpm8pB-U2bvJoOD3apPkMiwtIuV8aYgghQxO0R3VwQVDt6uYK6-b7ed3cI8E3Qu0H6O4UFxjZJ9t48exaDr1KJE3u9UNy0vU4J4ZQpJlzPAkbRQn6IxLunu9kk5PJL4QVrbjuBCYGiAfS7ry63TcWpAtTviVBcPjiQLwS95ix

