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La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia vos desitja 
que gaudiu d’una bona celebració de Mig Any de les festes de 

Moros i Cristians de 2022
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1 SALUDA

JORGE 
RODRÍGUEZ 
GRAMAGE

ALCALDE DE LA CIUTAT 
D’ONTINYENT

El Mig Any Festers sol ser sempre una data especial per als festers i festeres, així 
com per als càrrecs. No obstant això, si m’ho permeteu, estic convençut que aquest 
Mig any serà especial per a tota la ciutat d’Ontinyent. Comença el compte enrere 
per a la “Setmana Gran” de les Festes de Moros i Cristians, però no per a qualsevol 
“Setmana Gran”.

Han sigut dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19, una situació que 
ens han impedit gaudir de les nostres festes i d’actes tan importants com l’Entrada, 
les Ambaixades, el Contrabando, però l’any passat vam poder tornar a viure un 
moment inoblidable amb la baixada del Crist de l’Agonia, el nostre “Morenet”, al 
centre de la ciutat o amb l’homenatge al Fester Absent.

És cert que en agost de 2022, les marxes mores i cristianes tornaran a sonar als 
nostres carrers, i ara amb les melodies mores i cristianes com a teló de fons durant 
el Mig Any Fester, reviurem els records de festes passades i crearem nous moments 
inoblidables. Ens preparem per a tornar a viure l’emoció de la festa morocristiana. 
En aquest sentit, La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia juga un pa-
per rellevant. El vostre treball permet que aquesta festa, que es remunta a 1860, 
no sols tinga assegurat el seu present, sinó també el seu futur. Heu demostrat que 
el futur d’aquesta festa està assegurat gràcies a la vostra dedicació demostrada 
durant aquests dos anys de pandèmia.

La música i el color del Mig Any Fester estarà acompanyat pel Mercat Medieval 
situat a la Plaça Major i el barri de La Vila, que complementaran a la perfecció de 
l’esperit de convivència, igualtat i estima a les tradicions que signifiquen els Moros 
i Cristians d’Ontinyent.

Sols em queda desitjar-vos que tornem a gaudir del Mig Any Fester, seguint 
totes les recomanacions sanitàries així com de totes les activitats previstes al voltant 
d’aquesta festa. Una festa que sempre comptarà amb el suport de l’Ajuntament 
d’Ontinyent. Junt amb la Societat de Festers continuarem treballant per fer més 
grans les Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent. 
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VICENT 
PLA VAELLO

PRESIDENT DE LA 
SOCIETAT DE FESTERS

És evident que parlar en futur, encara que siga del més proper, té els seus riscos. 
Però crec que en este cas tots coincidim que este Mig Any Fester no serà un Mig 
Any més. Entre altres moltes coses, perquè no fa mig any que vam celebrar l’ultima 
edició de les Festes, però desitgem que sols falten sis mesos per tornar a viure els 
dies grans dels Moros i Cristians. 

La inèdita pandèmia, que ha aconseguit canviar el ritme de la humanitat durant 
quasi dos anys, suposa valorar la vertadera importància de determinats esdeveni-
ments associats a les nostres tradicions.  Tenim per repte transformar este temps 
de llarga i resignada espera en una acumulació d’il·lusió i d’energia festera que ens 
ajude a impulsar, amb més força, els 181 dies que falten perquè la Festa torne a 
omplir els carrers d’Ontinyent. 

Diverses vegades hem vist el final del túnel, però la Covid-19 ens ha anat re-
cordant, onada rere onada, que no seria gens fàcil treure’ns-la del damunt. Davant 
la realitat tan adversa en la qual ens hem trobat en els últims temps, hem comptat 
amb un suport fonamental: la devoció al Santíssim Crist de l’Agonia.

Consegüentment, hem hagut d’adaptar-nos a cada situació i som conscients 
que en el moment d’escriure esta publicació, no hi ha res assegurat. Així i tot, des 
de la Societat de Festers hem treballat per elaborar una programació variada, in-
teressant i completa, per tal de gaudir-la i focalitzada en renovar il·lusions i ganes 
que, estic segur,  sabrem explotar en la setmana Gran de Festes, a la qual dirigim 
ja la mirada. 

Però el Mig Any Fester és molt més que un conjunt d’actes; és un element de 
vertebració social, el punt de trobada, l’esclat de melodies carregades d’alegria, 
vivències encontrades i compartides, emocions que ens vinculen estretament amb 
les generacions passades, explosió de sensacions diverses..., en conjunt, una cele-
bració potent de la vida.

I a d’això mateix vos convide en estes línies, a no limitar-se a contemplar els 
dies que ara venen, sinó a baixar al carrer i participar, des de la responsabilitat i 
prudència que ens caracteritza, perquè la vida no esta feta per a ajornar-la ni per a 
controlar-la, sinó per a compartir-la. 

«Omplen carrers la 
música els records i tot és 
viu, com acabat de fer.»

Vicent Andrés Estellés
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VICENTE PLA VAELLO President de la Stat. de Festers

JOSÉ JAVIER UREÑA BENEYTO Vicepresident de la Stat. de Festers

JAVIER MOSCARDÓ SALIDO Secretari de la Stat. de Festers

JOSE VICENTE CONEJERO TORRÓ Tresorer de la Stat. de Festers

RICARDO CALABUIG GANDÍA Vocal de la Stat. de Festers

DAVID GISBERT REY Vocal de la Stat. de Festers

FRANCISCO MUÑOZ GALBIS Vocal de la Stat. de Festers

SOFÍA LARA SÁNCHEZ Vocal de la Stat. de Festers

LUCÍA GIL VIDAL Vocal de la Stat. de Festers

FERRAN SANCHIS GANDIA Assessor Musical de la Stat. de Festers

JUAN JOSE PORTERO TORTOSA Assessor Religiós de la Stat. de Festers

MIGUEL ÁNGEL FITA LÓPEZ Director del Museu de la Stat. de Festers

VICENTE CONEJERO BELLVER Cronista de Festes de la Stat. de Festers

FERNANDO FERRERO BENEYTO Soci No Fester de la Stat. de Festers

PABLO REVERT FERNANDEZ Representant LLAURADORS

FERMÍN ALIAGA PALOP Representant CIDES

ANDRÉS NAVALÓN GÓMEZ Representant MARINEROS

JUAN MIRA ALBERO Representant BUCANEROS

RICARDO ENGUIX FERRERO Representant ESTUDIANTS

SERGIO PLA PASTOR Representant GUSMANS

GUILLERMO MARTÍNEZ SANCHIS Representant ARQUERS

MARIBEL JIMÉNEZ GANDÍA Representant CRUZADOS

TERESA SILVESTRE MORALES Representant CONTRABANDISTAS

JOSÉ MANUEL ROSA ACETA Representant FONTANOS

JOSÉ LUIS SARRIÓ EULALIA Representant ALMOGÀVERS

JOAN MARTÍNEZ SILVESTRE Representant ASTURS

SANTIAGO GARCÍA BAYO Representant MUDÉJARES

JOAQUÍN TORMO REIG Representant MOSSARABS

JOSE VICENTE SERNA REVERT Representant TAIFAS

MIGUEL CALABUIG RIBERA Representant MOROS BERBERISCOS

FRANCISCO CAMACHO GUETO Representant MOROS MARINOS

JOSE DANIEL SILVAJE SANCHIS Representant CHANOS

INMA COCERA SANTAMARÍA Representant OMEYAS

JUAN CARLOS TORTOSA CONEJERO Representant BENIMERINS

SAMUEL MARTÍNEZ MICÓ Representant ABENCERRAJES

VICENTE TORRÓ GIL Representant KABILAS

GUILLERMO LIÑANA MARTÍ Representant MOROS ESPAÑOLES

ARANTXA VIDAL FERRERO Representant SAUDITES

2  JUNTA DE GOVERN
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3 CÀRRECS I PRIMERS TRO

Agradecemos a la Sociedad de Festeros esta nueva oportunidad de poder 
saludaros. No hubiésemos querido que fuese así, pero nos dirigimos por segunda 
vez a vosotros como cargos de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent 
desde estas páginas. Permitidnos que esta vez no nos expresemos como cargos, 
sino como unos festeros más que han visto limitados los sueños de fiesta por esta 
terrible pandemia. 

Están siendo años muy duros: de aflicción por personas fallecidas o enfermas 
por la Covid, de sacrificio y entrega de los sectores esenciales en su lucha, de ver 
proyectos truncados y trabajos perdidos, de sobrellevar un paréntesis de dos años 
en nuestras fiestas. 

Si tenemos que sacar algo positivo de esta pandemia es la unidad y amistad que 
hemos forjado los cargos del 2020-2022 y el apoyo moral mostrado por muchísimos 
ontinyentins. Grandes recuerdos festeros se agolpan en nuestra mente recordando 
las emociones vividas desde nuestro nombramiento, las cenas de los lunes, la feria, 
las fiestas de nuestra Patrona y un Mig Any que seguro fue inolvidable para todos 
nosotros.

Qué ganas tenemos, como cualquier festero, de empezar a retomar nuestras 
actividades festeras, empezando por un Mig Any en el que podamos volver a estar 
con nuestros amigos en la comparsa, animando a los nuestros en las competiciones 
deportivas, y volviendo a conquistar las calles de Ontinyent con el desfilar de las 
veinticuatro comparsas unidas al son de la música y envueltos por el calor y el 
aplauso de la gente. 

Con tanta incertidumbre, solo os pedimos que sigáis haciendo la fiesta vuestra, 
que la sigáis viviendo desde el sentimiento, dejando de lado por unos instantes la 
cotidianeidad para adentrarnos en el maravilloso mundo de los Moros y Cristianos. 
Como festeros lo haremos desde nuestras queridas comparsas, arropados 
por nuestros amigos y todos vosotros, alegres y contentos por estar de nuevo 
cumpliendo un anhelado sueño.

Y por ello, pedimos al Cristo de la Agonía que nos resguarde de esta maldita 
pandemia y nos haga disfrutar a todos de un gran y sentido Mig Any Fester. 
Soñamos el día en que todo nuestro pueblo de Ontinyent, unido, nos vea desfilar 
con más fuerza y emotividad que nunca y podamos todos juntos celebrar que 
¡nuestra FIESTA ha vencido!
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4  PROGRAMA D’ACTES

20:30 h

20:00 h

Divendres 28 de gener

Divendres 4 de febrer

Presentació del butlletí del Mig Any, i presentació dels trofeus que es lliuraran en 
les diferents activitats.

Conferencia Los caballos del vino: rituales, patrimonio y fiesta. A càrrec de Juan 
López, director i coordinador del Museo de los caballos del vino. 
Tot seguit, al museu fester inauguració de l’exposició Los caballos del vino. Festa 
declarada patrimoni de la humanitat per la unesco.
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9:00 h

13:00 h

15:00 h

20:00 h

Diumenge 6 de febrer

Dissabte 5 de febrer

Les comparses inscrites continuaran les eliminatòries de futbol, tindrà lloc 
la semifinal i final de voleibol i de padel, i el torneig de tennis taula a les 
instal·lacions esportives del poliesportiu municipal.

Al centre comercial El Teler inauguració de l’exposició La pólvora, element essencial 
de la festa. 

Les comparses inscrites realitzaran les eliminatòries de fútbol, voleibol i padel, en 
les instal·lacions esportives del poliesportiu municipal.

Al teatre Echegaray, Festa, Esport i Motivació amb la presència de David Meca. 
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10:30 h
Dissabte 12 de febrer

En la Societat de Festers trofeu de bac i trofeu de dominó.

19:00 h Al saló d’actes de la societat, entrega de premis als guanyadors de:

Tot seguit, inauguració de l’exposició del XXXVé concurs escolar de dibuix i 
pintura en el Museu Fester.

XXXVé concurs escolar de dibuix i pintura.
XXXVé concurs literari escolar.
XXVIIIé trofeu de bac.
XXIé trofeu de dominó.

XXVIé trofeu infantil i juvenil d’escacs
Torneig de pàdel.
Torneig de voleibol.
IV torneig de tennis taula.

19:30 h
Divendres 11 de febrer

Al centre cultural Caixa Ontinyent, presentació 
del llibre La última corona, del fester mossàrab 
i president d’honor de la Societat de Festers 
Ricardo J. Montés Ferrero.
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Del 14 al 18 de febrer

Visita dels cursos de 5é d’Educació Primaria dels col·legis de la ciutat a la 
Societat de Festers.

17:00 h - 20:30 h

22:30 h

Dijous 17 de febrer

Divendres 18 de febrer

Al saló d’actes de la Societat 
de Festers, jornada de 
donació de sang. La festa 
ens dona vida.

Al teatre Echegaray, Festeropaties 2.0 Encara estem malalts de festa, obra 
de Juan Antonio Ferrero i Santiago Sanchis, a càrrec de la companyia la Clac 
Teatre. Comèdia festera solidària a benefici de l’Associació de Malalts Crònics 
d’Ontinyent.

Visita al Museu Fester



PROGRAMA D’ACTES

Mig Any 2022 12

11:30 h
Concert de música festera, al teatre Echegaray Banda: 
Agrupació Musical d’Ontinyent

Diumenge 20 de febrer

22:00 h

10:00 h

Dissabte 19 de febrer

Diumenge 20 de febrer

Sopar de gala en el casino de la Societat de Festers en commemoració 
del Mig Any fester.

Esmorzar de germanor al casino de la Societat de Festers.
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Del 21 al 24 de febrer

Visita dels cursos de 5é d’Educació Primaria dels col·legis de la ciutat a la Societat 
de Festers.

19:30 h

20:00 h

Divendres 25 de febrer

Dijous 24 de febrer

Cercavila d’inauguració del Mercat Medieval.

En la plaça de Baix, pregó a càrrec de la festera contrabandista Maria 
Teresa Gandía Borredá.

20:30 h

Visita al Museu Fester

Al saló d’actes de la Societat de Festers reunió informativa.
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11:00 h

17:30 h

Dissabte 26 de febrer

A l’estadi municipal El Clariano, final del campionat de futbol del Mig Any Fester. 
En finalitzar el partit s’entregaran els trofeus.

Desfilada del Mig Any Fester des de l’encreuament entre els carrers Martínez Valls - 
Alcalde Paco Montés - Dos de Maig fins la plaça Latonda (davant la Societat de Festers).
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11:30 h
Concert de música festera, al teatre Echegaray.
Banda de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent. 

08:30 h
09:00 h

10:00 h

Diumenge 27 de febrer
S’iniciaran les corresponents salves d’ordenança.

Missa per tots els festers difunts,a l’ermita de Santa Anna.

Esmorzar de germanor, al casino de la Societat de Festers.
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L’Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat de Festers,   
nomena Pregonera del Mercat Medieval a la festera contrabandista 
Mª Teresa Gandia Borredá.

Mª Teresa Gandia Borredá va ser apuntada en nàixer a la comparsa 
Almogàvers per son pare, el conegut estudiós de les festes i tradicions 
locals Rafael Gandia Vidal, que va ser el primer pregoner del Mercat 
Medieval, en 1997. En complir els 18 anys va passar a formar part de 
la comparsa Contrabandistes, on continua fins al dia de hui. 

És diplomada en Magisteri, especialitat Llengua Anglesa i titulada 
professional en Dansa Espanyola i Llicenciada en Pedagogia de la 
dansa pel Conservatori Superior d’Alacant. Actualment exerceix en el 
col·legi Martínez Valls i imparteix classes en Òpera. 

En l’àmbit fester local, ha col·laborat amb diversos articles tant per 
al programa-revista de les Festes de la Puríssima com per al de Moros 
i Cristians; arribant a presentar el cartell de la Puríssima l’any 2019. 
A banda de dirigir les coreografies de l’acte del pregó de festes als 
últims anys. 

El president de la Societat de Festers destaca la gran elecció per 
a donar a conéixer l’Ontinyent Medieval després de dos anys de 
pandèmia amb l’aval de la seua experiència i l’arrel familiar a la festa 
dels Moros i Cristians.

Mª Teresa Gandia Borredá
PREGONERA DEL MERCAT MEDIEVAL

5  NOMENAMENTS
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Susana Sanz Caballero
PREGONERA DE FESTES

La Junta de Govern de la Societat de Festers, a proposta del seu president, ha 
designat com a Pregonera de les Festes de Moros i Cristians de 2022 a la catedràtica 
de Dret Internacional Públic de la Universitat CEU Cardenal Herrera de València, 
Susana Sanz Caballero.

Designada pel Ministeri de Justícia jutge “ad hoc” del Tribunal Europeu de 
Drets Humans, és a més llicenciada en Dret per la Universitat de València i Doctora 
en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló. Compta amb Màsters en Estudis 
Avançats en Ciències Socials de l’Institut Juan March d’Estudis i Investigacions i és 
Diplomada per l’Institut Internacional de Drets Humans d’Estrasburg.

La catedràtica imparteix docència als Graus en Dret i Ciències Polítiques de la 
CEU UCH, a banda de ser titular de la Càtedra Jean Monnet. També és membre 
experta de la Comissió Europea per al LifeLong Learning Programme i experta de 
el European Executive Research Agency; a més de vicepresidenta de la Association 
des Amis de l’IIDH. 

Entre els seus reconeixements destaca el Premi de l’Acadèmia de Drets Humans 
de la American University, a Washington, i el Premi Ángel Herrera a la millor tasca 
investigadora. 

Autora de més de 90 articles científics i publicacions; durant la seua trajectòria, 
Susana Sanz ha pronunciat el discurs d’obertura del Tribunal Suprem d’Hongria; ha 
assessorat la UE en Brasil i Perú; i la Comissió Europea va comptar amb ella en la 
trobada de 50 experts a Tunísia per analitzar la situació dels menors que arriben 
sols a Europa. 

En l’àmbit fester, la neta de Joaquín Sanz Aura, a qui el mestre Jose Mª Ferrero 
dedicaria la seua marxa mora més internacional i filla de Joaquín Sanz Cardenal, 
fester Kabila, va formar part de les Festes de Moros i Cristians fins que va complir 
els dotze anys.
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7 NOTÍCIES

El portaveu d’Indústria del Grup Parlamentari Popular a les Corts Valencianes, 
Felipe Carrasco, acompanyat dels senadors Fernando de Rosa i Rubén Moreno i la 
portaveu del PP a l’Ajuntament d’Ontinyent, Mercedes Pastor van visitar la Societat 
de Festers per tal de traslladar la iniciativa parlamentària que han presentat per la 
qual s’insta el Govern valencià a aplicar l’IVA reduït (10%) als productes d’orfebreria 
i indumentària vinculats a les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana.

A la proposta es planteja, així mateix, l’aprovació de beneficis o exempcions 
fiscals per als autònoms i empresaris dels sectors d’indumentària i orfebreria, així 
com una flexibilització en els tràmits de petició i concessió de les ajudes. “El sector 
de la festa tradicional valenciana no és aliè als problemes que ha ocasionat la 
pandèmia del Covid, i és just ajudar-lo després d´un any en blanc per la suspensió de 
celebracions”, ha assenyalat Carrasco. La iniciativa fa referència a festes tradicionals 
com la Magdalena, les Falles, les Fogueres de Sant Joan o els Moros i Cristians, 
“reconegudes internacionalment i que viuen també la incertesa”.

El portaveu d’Indústria del Grup Parlamentari Popular a les Corts Valencianes 
va explicar que aquesta iniciativa també es presentarà al Senat i al Congrés dels 
Diputats. 

El president de la Societat de Festers agraïa “la visita i la proposta presentada en 
benefici de la Festa en uns moments tan complicats com els actuals” i manifestava 
que “qualsevol ajuda dirigida a flexibilitzar els tràmits de sol·licitud i concessió 
d’ajudes a este sector serà benvinguda” i feia entrega als Senadors d’un exemplar 
del llibre de les Ambaixades del Moro i del Cristià escrites per J.J. Cervino.

SENADORS VISITEN LA 
SOCIETAT DE FESTERS

Novembre 2020
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Les cantimplores estan serigrafiades amb l’escut de la Societat de Festers i 
numerades per a facilitar la seua identificació. 

Per tal de reduir els costos per als festers i augmentar el número de participants 
en els actes de disparar, la Junta ha decidit invertir en la fabricació d’aquestes 
cantimplores 28.000 euros. Cal destacar que del pressupost total, 19.000 euros 
han sigut subvencionats per l’Ajuntament d’Ontinyent i que després de sol·licitar 
diferents pressupostos, l’empresa encarregada en fabricar-les ha estat Batachat S.L. 
per presentar l’oferta econòmica més avantatjosa. 

La pólvora és un dels elements significatius de les festes morocristianes a 
Ontinyent i, per tant, la Societat de Festers pretén, a més d’agilitzar el repartiment 
de la pólvora, reduir els costos per als festers i eliminar les traves en l’adquisició 
dels elements necessaris per a disparar. D’aquesta manera, s’aconseguiria així 
augmentar també la participació dels festers i festeres en els actes d’arcabusseria.

Juny 2021
CANTIMPLORES PER ALS ACTES 
D’ARCABUSSERIA

La Societat de Festers ha adquirit 350 cantimplores 
homologades amb capacitat de fins a 2 kg de pólvora 
per tal de salvaguardar els actes d’arcabusseria de les 
festes de Moros i Cristians. 

Alba Seguí Tortosa
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ONTINYENT LIDERA LA LLUITA EN DEFENSA 
DE LA PÓLVORA EN LES NOSTRES FESTES

El divendres 20 d’agost, en el dia en què Ontinyent hauria d’estar 
celebrant les seues Entrades de Moros i Cristians, justament a l’hora 
en què els xiquets i xiquetes de les comparses haurien de desfilar per 
Daniel Gil i el carrer Major, es va presentar a la Societat de Festers la 
nova Associació “Pueblos de la Pólvora”.

La ciutat va exercir com amfitriona d’aquest naixement. A la 
taula presidencial es va signar l’acta fundacional d’una entitat que 
agrupa a poblacions de diferents províncies i comunitats autònomes, 
totes unides en defensa de l’ús festiu de la pólvora. Yecla, Almansa, 
Cabdet, Villena i Ontinyent han creat una aliança per a mantindre un 
front comú en defensa d’una manifestació que és “més que una festa, 
és patrimoni, és cultura i és història i com a tal hem de preservar-
ho i traslladar-ho a les següents generacions”, sostenia el president 
de l’associació, el representant de les festes de Yecla José Francisco 
Puche. Precisament aquesta població no celebra Moros i Cristians ja 
que la nova associació naix de forma oberta a tots aquells municipis 
que utilitzen la pólvora en els seus actes.

Agost 2021
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“Els actes de la pólvora estan amenaçats i havíem de reaccionar”, 
s’ha dit en l’acte de constitució de la nova entitat en la qual Ontinyent 
ostentarà la secretaria mitjançant el president de la Societat de 
Festers, Vicent Pla Vaello.

L’associació pretén, ara mateix, reprendre la seua fulla de ruta 
paralitzada per la pandèmia. Els principals problemes que ha 
d’afrontar són les normatives que regulen els actes i el preu en una 
situació de mercat dominada pel monopoli d’una única empresa. 
“Hem de trobar un punt d’equilibri entre la seguretat que és el 
principal objectiu i l’esplendor que històricament han tingut els 
actes de disparada d’arcabusseria”, explicava el president de la 
nova associació qui afegia “tenim una lluita en comú en defensa 
d’unes festes”.

El President de la Societat de Festers, Vicent Pla, tenia paraules 
d’agraïment perquè Ontinyent haja estat seu de l’acte fundacional de 
la nova associació, i destacava la llarga tradició de l’ús de la pólvora 
als festejos locals, que es remunta a l’any 1652. Pla recordava que des 
de la Societat de Festers “sempre hem entés que la pólvora és de tots 
i que va més enllà dels Moros i Cristians. Forma part intrínseca de la 
nostra cultura i tradició”. El President de Festers recordava que dels 
quatre actes de les festes locals on s’utilitza arcabusseria ”tres van ser 
declarats Bé d’Interès Cultural de Caràcter Immaterial en 2019, i des 
d’aleshores ens correspon formalment a la Societat de Festers i a mi 
com a President vetlar encara més per esta manifestació cultural”.
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DIPUTATS AUTONÒMICS VISITEN LA 
SOCIETAT DE FESTERS

Agost 2021

La visita va servir per a fer balanç de la situació actual del món de la 
festa, incidint en temes com la situació econòmica o la regulació de 
la pólvora per a actes festius. 

El diputat Jesús Pla, que és el President de la Comissió de Cultura 
de les Corts Valencianes, va exposar les diferents ajudes que han 
anat desenvolupant-se per a protegir sectors vinculats a la festa com 
la indumentària o la construcció de carrosses. “Les ajudes que s’han 
posat en marxa des de la Conselleria d’Economia s’han enfocat a 
protegir i alleugerir la càrrega econòmica d’aquests sectors, que en 
un any i mig han vist reduïts pràcticament a zero els seus ingressos i 
capacitat de treballar. A més, en els pròxims mesos es faran activitats 
des de l’àmbit de l’artesania vinculada al món de la festa, a través 
d’espectacles en diferents localitats que puguen reactivar aquests 
sectors”.

Per la seua banda, el regidor i portaveu de Compromís per 
Ontinyent, Nico Calabuig, ha subratllat que “Els Moros i Cristians són 
una de les màximes expressions de la cultura popular d’Ontinyent, 
i nosaltres, com a defensors convençuts de la identitat cultural del 
nostre poble, sempre estarem al costat de la nostra Festa. Des de 
Compromís per Ontinyent tenim molt clar que el contacte directe 
i constant amb totes les entitats de la nostra ciutat és cabdal per 
poder abordar com toca les necessitats i demandes que puguen anar 
sorgint”.

Per últim, la diputada Nathalie Torres valorava la visita al Museu 
Fester. “La riquesa, història i cultura que es troba dins d’aquest espai 
té un valor incalculable. Sens dubte, és una parada obligatòria per a 
qualsevol persona que vulga gaudir d’una experiència cultural, visual 
i sonora de les festes de Moros i Cristians. És molt important que 
aquest Museu continue divulgant la festa i les figures que han anat 
fent-la gran, com tots els càrrecs, diferents personalitats com Cervino 
o el Mestre Ferrero, i tantes i tantes persones dedicades en cos i 
ànima als Moros i Cristians d’Ontinyent”.

Des de la Societat de Festers s’agraïa la visita i les explicacions 
de tot el treball que des de les institucions autonòmiques s’està 
realitzant en pro de la Festa i s’encoratjava a continuar treballant 
en estes qüestions que són primordials per al desenvolupament 
d’estes manifestacions culturals. Així mateix, es convidava als màxims 
representants a visitar l’esplendor de la Festa quan de nou els moros 
i cristians tornen als carrers d’Ontinyent.

En la trobada van participar, el regidor Nico Calabuig 
i la regidora Paloma Alberola, acompanyats pel 
diputat i la diputada de Compromís a les Corts 
Valencianes, Jesús Pla i Nathalie Torres. 
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ADQUISICIÓ D’UN NOU PROJECTOR 
AUDIOVISUAL PER A LA SALA CERVINO

El nou projector s’ha instal·lat a la sala 
Cervino, on caben al voltant de 50 persones

Octubre 2021

A causa de la pandèmia, els quatre capítols dedicats a conèixer el recorregut del 
Museu Fester van ser presentats i difosos de manera virtual al compte de Facebook 
de la Societat de Festers en quatre jornades diferents. 

El nou projector s’ha instal·lat a la sala Cervino, on caben al voltant de 50 
persones. Durant el mes de setembre, s’utilitzarà per a realitzar la creuà d’algunes 
de les comparses que així ho sol·liciten. Mentre que la resta d’any, servirà per a 
augmentar la difusió de l’acte de les ambaixades, ja que projectarà per als visitants 
del Museu imatges en la sala dedicada a l’escriptor dels textos d’aquest acte 
declarat Bé de Interès Cultural Immaterial. 

Un dels motius de l’adquisició del nou projector ha sigut poder abordar la 
demanda de les comparses que el cap de setmana de la creuà sol·liciten una sala en 
la seu dels Festers. D’aquesta manera i des de l’any 2019, la sala de juntes, el saló 
d’actes, el casino i la sala Cervino compten ja amb mitjans audiovisuals preparats 
per a cobrir les necessitats dels festers i les festeres.

Alba Seguí Tortosa
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REOBERTURA DEL MUSEU FESTER

El Museu Fester reobri les seues portes en l’horari 
habitual, dissabtes i diumenges de 11h a 13:30h. El 
preu per als visitants és d’un euro, mentre que els 
festers i festeres compten amb entrada gratuïta.

Octubre 2021

En paraules del president de la Societat de Festers: “Volem donar difusió a este 
espai perquè és la manera de difondre també la nostra festa; i amb aquest impuls, 
aconseguir que el museu més gran de la ciutat arribe a molta més gent”. 

La gestió diària del Museu correrà de part del tècnic en guia, informació i 
assistència turística que també s’encarrega de portar un rigorós registre dels visitants 
que arriben al local. A més, organitzarà visites guiades en les que s’explicarà la 
història de les festes morocristianes d’Ontinyent i que s’iniciaran en 2022. 

El director del Museu Fester s’ha mostrat amb ganes d’iniciar aquesta trajectòria 
i assegura que és “una llàstima que per a conseqüència de la Covid-19” haja hagut 
d’estar pràcticament un any tancada una instal·lació com esta.

A més a més, la Societat de Festers, que es qui sufraga els costos d’aquest espai, 
ha signat un conveni amb l’Ajuntament d’Ontinyent per a dos anys prorrogables, 
pel qual cedeix la sala d’exposicions temporals, tant al consistori com a altres 
associacions que els interesse utilitzar aquest espai expositiu. La intenció es que 
tots aquells que s’acosten fins al Museu per a gaudir de les exposicions temporals, 
entren també a conèixer la festa dels Moros i Cristians de la ciutat.

Alba Seguí Tortosa
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REELECCIÓ PRESIDENT
Octubre 2021

L’any 2021, finalitzava el mandat de l’actual Junta de Govern de la Societat de 
Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, tres anys en què solament s’han organitzat 
unes festes de moros i cristians i a partir de març del 2020, gestionar una pandèmia.

Malgrat que hi ha hagut Juntes de Govern a les quals i prèvia autorització de 
l’Assemblea General se’ls ha prorrogat el mandat, es va decidir convocar eleccions, 
procedint-se a l’obertura del procés electoral, tot això conformement al que es 
disposa en el Reglament i Normes Electorals de la Societat, establint-se el calendari 
així com la constitució de la comissió electoral.

La junta electoral constituïda segons el que es disposa en el reglament electoral 
va quedar conformada pels representants de les comparses Moros Espanyols, 
Contrabandistes i Cides com a titulars, decidint entre ells qui ostentaria el càrrec 
de President, Secretari i Vocal, així com pels representants de les comparses de 
Cruzados, Saudites, i Moros Berberiscos, com a suplents. Quedant constituïda per 
Guillermo Liñana Martí (President), Teresa Silvestre Morales (Secretària) i Fermín 
Aliaga (Vocal), i com a suplents per Maribel Jimenez Gandia, Arantxa Vidal Ferrero 
i Miguel Calabuig Ribera. Segons el calendari establert el dijous 14 d’octubre, a 
les 24:00  hores va quedar obert el termini per a la presentació de candidatures, 
finalitzant el  divendres 29 d’octubre a les 24:00 hores.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per part de la comissió 
electoral va ser comprovat que l’única candidatura presentada en el registre va ser la 
de Vicente Pla Vaello, i es va procedir a la comprovació de la documentació aportada 
així com de les signatures que avalaven aquesta candidatura, sent tot això correcte.

Vicent Conejero Bellver
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Arribat a aquest punt i tal com es va disposar en la convocatòria d’Assemblea 
Electoral Extraordinària, i no havent-se presentat una altra candidatura, el 14 de 
novembre de 2021, va tindre lloc al Casino de la Societat de Festers, a les 09:00 
hores en primera convocatòria i a les 10:00 hores en segona, la dita Assemblea 
Electoral Extraordinària sent l’únic punt  de l’Ordre del dia l’elecció del càrrec 
de President de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, quedant  
proclamat President de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia 
Vicente Pla Vaello.
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OFRENA A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
Desembre 2021

El diumenge 5 de desembre els càrrecs de 2020-2022, 
acompanyats per les seues respectives comparses, i la 
Junta de Govern, encapçalada pel president de la Societat 
de Festers, han participat en l’ofrena de flors a la patrona 
de la ciutat.
Després de dos anys, els festers i festeres d’Ontinyent han pogut oferir 
les seues flors a la Puríssima, després que la imatge de la Mare de 
Déu aplegara a la plaça de la Coronació per donar inici a la processó. 

L’acte, que ha sigut molt emocionant per a tots els participants, 
es va celebrar en un cap de setmana ple d’actes per a les festes de la 
Puríssima Concepció.

Alba Seguí Tortosa
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L’ACTE DE L’AGUINALDO I LA MISSA DE LA DOBLA

El cap de setmana de l’11 i 12 de desembre els càrrecs de 
2020-2022 i la Junta de Govern van participar en els últims 
actes de les festes dedicades a la Puríssima Concepció.

Desembre 2021

“Responsos, pels festers i festeres difunts que al llarg d’estos dos anys ens han 
deixat, i que per desgràcia en han sigut massa, però ens queda el consol que ja es 
troben junt al nostre Morenet i sa mare la Puríssima, i també volem cançons, per 
retrobar-nos de nou amb els amics de l’associació de Festes de la Puríssima, cançons 
perquè les Festes Patronals s’han pogut celebrar sense incidents i per l’esperança 
de celebrar la Festa de Moros i Cristians que espera ansiosa tornar als carrers 
d’Ontinyent ”. Aquesta va ser la resposta del president de la Societat de Festers 
a la tradicional pregunta en esta ocasió del rector Rafael Sala que acompanya a la 
comitiva de la Puríssima, que dona inici a l’Aguinaldo, celebrat l’11 de desembre. 

Tot seguit, després de donar pas a les oracions, els ‘Angelets’ van entonar el 
tradicional cant de l’Aguinaldo i per finalitzar l’acte, el president, juntament amb els 
capitans, banderers i ambaixadors de les nostres festes van procedir al repartiment 
d’un xicotet obsequi als “Angelets”.

El diumenge d’aquell mateix cap de setmana es va celebrar la Missa de la Dobla, 
en la que la Junta de Govern i els càrrecs, juntament amb la promoció de camareres 
i la Junta de Festes de la Puríssima es van retrobar en l’Església de Santa Maria per 
tal de finalitzar les festes dedicades a la patrona d’Ontinyent.

Alba Seguí Tortosa
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CONSERVACIÓ I AL MANTENIMENT DE L’EDIFICI 
DE LA SOCIETAT DE FESTERS.

Novembre 2021

Vicent Conejero Bellver

En els darrers anys, la Societat de Festers ve destinant una part important 
del seu pressupost anual a la conservació i al manteniment de l’edifici, que 
en paraules del seu president “forma també part important de la imatge de 
la Festa, és una de les millors cartes de presentació que tenim. Es tracta de 
l’orgull de molts de nosaltres i de l’enveja de tots els que ens visiten.”

Aquestes partides, juntament amb l’import de les diferents subvencions 
concedides per diferents administracions públiques, com la Diputació 
de València, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport o l’Ajuntament 
d’Ontinyent, han permès incrementar considerablement este capítol destinat 
a inversions importants, per l’envergadura i el cost que representen, i que 
s’han dut a terme en els darrers 3 anys, com el canvi del fals sostre del 
Casino, la substitució d’una de les màquines d’aire condicionat del Casino, 
o el manteniment de les fusteries i canvi de totes les finestres de ferro 
recaients a la plaça de Baix per unes de PVC, entre d’altres.

Per al present exercici econòmic, el pressupost de la Societat de Festers 
aprovat a la darrera assemblea celebrada el 28 de novembre de 2021, 
ha assignat a la referida partida de conservació i manteniment de l’edifici 
un import que ascendeix a poc més de 30.000€ i que suposa un 17% del 
pressupost per a lexercici 2021-2022.
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Durant l’últim trimestre del 2021, s’han executat diferents obres tant 
al Museu Fester com a l’edifici de la Societat de Festers, orientades 
principalment a l’eliminació d’humitats per capil·laritat, actuant amb 
materials antihumitat sobre pilars i murs, reparacions d’esquerdes i fissures, 
neteja i manteniment de canalons i baixants, o la reparació de goteres i 
filtracions d’aigua. En paraules del president de la Societat de Festers “Han 
passat més de 13 anys des de la darrera gran reforma, s’han consolidat les 
cimentacions i l’edifici com tot a la vida es deteriora amb el pas del temps. 
No podem, ni debem, mirar cap a un altre costat i deixar que l’edifici es 
deteriore a poc a poc, perquè amb el pas dels anys les reparacions poden 
ser més costoses.”

D’altra banda, al pressupost de l’entitat també està previst la substitució 
de les finestres de fusta, recaients a la placeta Latonda, per unes de PVC 
amb sistema monoblock. Per això s’han sol·licitat pressupostos a diferents 
professionals del sector per seleccionar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, ja que és una despesa superior al límit per als contractes menors. 
L’adjudicació i execució d’estes obres esta prevista dins dels sis mesos 
següents al mes de febrer, una vegada realitzats els actes de celebració del 
Mig Any Fester 2022.
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REUNIÓ AMB L’AMBAIXADA D’UZBEKISTAN
Novembre 2021

El 18 de novembre es va celebrar una reunió a Madrid entre una representació 
de la comparsa Mudéjares i l’ambaixador d’Uzbekistan a Espanya Sr. En Jakhongir 
Ganiev i el cònsol Sr. En Shukhrat Adilov. A la cita, assistiren el president de la 
comparsa, Carlos Sarrió, el capità moro, Alberto Climent, el primer tro i secretari 
dels mudèjares, Juan José Lliso i el responsable del projecte cultural, Rafa Ferrero. 

Després d’haver-se citat en 2019, aquesta segona reunió va servir perquè els 
representants mudèjars entregaren als uzbekes les partitures de Ferganá, Ulugh 
Beg i Samarkanda. Aquestes composicions musicals amb noms de ciutat, formen 
part de la Suite mudèjar de Saül Gómez, escrita per a la capitania. La jornada també 
va servir per a perfilar l’acord de col·laboració entre l’Ambaixada i la comparsa. 

L’ambaixador es va mostrar gratament sorprès, en paraules del president de 
la comparsa, per l’interès dels representants Mudèjars a la cultura i tradicions 
uzbekes. I a més, va voler agrair que s’hagen dedicat específicament tres obres 
de la suite al seu país.

Alba Seguí Tortosa
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ESTUDI LINGÜÍSTIC SOBRE LES FESTES 
DE MOROS I CRISTIANS

Desembre 2021

Alba Seguí Tortosa

El president de la Societat de Festers va participar el 
29 de desembre en un dels tres debats organitzats per 
Laetitia Aulit, doctoranda en lingüística espanyola en la 
Universitat catòlica de Lovaina (UCLouvain) en Bélgica, 
per conéixer la forma d’expressar l’opinió sobre tres 
tradicions espanyoles qüestionades al llarg de la 
història. 

Aquestes xarrades formen part d’un estudi lingüístic 
de Laetitia Aulit, supervisat per la professora Barbara 
De Cock, i es duen a terme mitjançant discussions 
en línia entre xicotets grups d’entre 6 i 8 participants 
voluntaris amb perfils variats que formen part o no de 
les diferents tradicions.

El propòsit del projecte és oferir una perspectiva 
diferent sobre les tradicions de les quals dona 
l’antropologia, la sociologia i la històrica i centrar-
se en les formulacions lingüístiques emprades per a 
expressar-les. 

Per al president de les festes de Moros i Cristians 
“és tot un honor que s’estudie la festa morocristiana 
d’Ontinyent des de l’estranger”. I a més, afegia que 
“la nostra forma de viure-la, entendre-la, i gaudir-la 
no sols és un element cultural i històric; també és un 
element vertebrador, socialitzador i econòmic de la 
nostra ciutat”.
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ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DEL SERVICI DEL BAR – CAFETERIA

Gener 2022

Vicent Conejero Bellver

El 31 de gener del 2021 va vèncer el contracte d’adjudicació per a l’explotació del 
Bar-Cafeteria-Restaurant amb l’empresa Seguí Martínez S.L. Encara que el referit 
contracte no era objecte de pròrroga, la Junta de Govern de la Societat de Festers, 
a proposta del seu president, va acordar per unanimitat prorrogar el contracte un 
any, concretament fins al 31 de gener de 2022, a causa d’una banda als 3 mesos que 
el Casino de la Societat va haver de romandre tancat per les obres del canvi del fals 
sostre i que van impedir a l’empresa concessionària desenvolupar la seua activitat 
amb total normalitat, i per altra banda a les difícils circumstàncies que travessava 
el sector de l’hostaleria com conseqüència de la crisi provocada per la Covid-19.

Davant la proximitat del venciment de la pròrroga del contracte, la Junta de 
Govern reunida el 26 de novembre de 2021, va aprovar per unanimitat el plec 
de condicions per a la licitació per la qual se seleccionaria la millor oferta per a 
l’explotació del local destinat a Bar Cafeteria-Restaurant, ubicat a l’edifici que la 
Societat de Festers.

El plec de clàusules, que establia l’oferta econòmica com a únic criteri 
d’adjudicació, es va publicar a la pàgina web de la Societat de Festers i el termini 
que es va establir per presentar ofertes es va obrir el 01 de desembre i en va 
finalitzar el 31 del mateix.

Segons establien les bases, el passat 14 de gener, una vegada conclòs el termini 
de presentació de proposicions, i davant la Junta de Govern reunida en ple, es 
va procedir a l’obertura dels sobres que contenien la documentació general i la 
proposició econòmica formulada per cadascun dels tres licitadors que es van 
presentar.

Finalment, després de classificar les proposicions per ordre decreixent, tal com 
indiquen les bases, segons l’import ofert, es va acordar l’adjudicació a l’empresa 
Casa Vicent per tractar-se del licitador que va presentar la proposta econòmica més 
avantatjosa.

En paraules del president de la Societat de Festers «sempre hem tingut molt 
clar que el procediment per a la selecció i adjudicació del contracte s’havia de fer 
a través d’una convocatòria pública de licitació, aprovant conjuntament els criteris 
que es consideraren que havien d’acomplir les empreses que opten a explotar el 
Casino, publicant les bases i donant-les la màxima difusió perquè tots els interessats 
les puguen conèixer. Es tracta d’un procés totalment transparent, complint-se 
així amb els requisits de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació que 
entenem ha de regir en tota concessió.»
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La Societat de Festers del Santíssim Crist de 
l’Agonia vol fer constar un especial agraïment a 

totes les empreses que han col·laborat en l’edició 
d’este butlletí del Mig Any Fester

AGRAÏMENTS
























