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07/10/2000 JUNTA MIG ANY RODA ESQUADRES 
ESPECIALS 

Quant al segon apartat d’aquest llarg punt, el Sr. Jordi Pérez pregunta si afectarà al 
següent punt de l’ordre del dia, al qual se li respon afirmativament. Després d’una nova 
roda d’intervencions per part de diferents membres de l’Assemblea, s’arriba a l’acord de 
derogar la penalització de 14 anys que existia fins ara i aplicar senzillament allò que diu el 
nostre Reglament, és a dir, que fan falta tres anys d’antiguitat com a individu de la Filà per 
poder exigir torn en els llocs de la festa (art. 75). També s’acorda mantenir vigent el criteri 
de donar preferència per fer “esquadra de negres” a aquells festers que no l’hagen fet 
abans. 

06/10/2001 JUNTA MIG ANY RODA ESQUADRES 
ESPECIALS 

1r.- RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ SOBRE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE 
L’ACTUAL RODA.- En primer lloc el Sr. Richart agraeix a la Comissió la tasca per tal 
d’intentar resoldre la qüestió. Cedeix la paraula a En Luis Sànchez, qui destaca la bona 
voluntat de tots per buscar una solució a un nyap originat per no basar-se en el nostre 
Reglament. Com pareix ser (continua dient) que gran part del problema n’és que puguen 
fer una esquadra de negres part dels festers més majors que tots el joves que tenen un 
número de llista més baixet, la Comissió proposa afegir una disposició transitòria al 
redactat actual que diga: <<S’acorda “congelar” la llista de 102 individus, corresponent a 
l’actual exercici 2001-2002, als sols efectes de la propera Esquadra de Negres del Mig de 
l’any 2009. D’entre ells, en primer lloc sol•licitaran fer Esquadra tots aquells individus que 
no hagen fet mai cap Esquadra de Negres, seguint l’ordre establert en l’esmentada llista. 
En cas de quedar vacants, podran optar a fer-la aquells festers que hagen fet una 
Esquadra de Negres, seguint l’ordre de la llista, i així successivament fins completar els 
onze llocs de l’esquadra. Queda clar que el procediment abans descrit sols es durà a 
terme en eixa ocasió i per a eixa Esquadra de Negres del Mig.>> El Sr. Gilabert pren la 
paraula per tal de matisar que la Comissió no va solucionar el problema de base, que és 
la defensa de la llista de 102 individus com a única llista vàlida. Després de diverses 
intervencions el Sr. Carles Mansanet intervé per aclarir que el que cal fer ara és votar la 
proposta, la qual cosa es produeix a continuació amb el resultat següent: - Vots a favor: 
33 - Vots en contra: 17 - Vots en blanc: 6 Per tant s’aprova la proposta. 

29/05/2004 JUNTA 
EXTRAORDINARIA 

REGLAMENT QUORUM PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ EN ASSEMBLEA 
PER A LA REUNIÓ DEL NOU REGLAMENT DE LA FILÀ  Constituïda l'Assemblea en 
segona convocatòria amb l'assistència de 39 chanos, es procedeix a la votació de la 
proposta, amb el següent resultat: - Vots a favor: 24, més 3 vots representats = 27. - Vots 
en contra: 11. - Vots en blanc: 4.  Per tant s'aprova la proposta, la qual implica que ens 
podrem constituir en Assemblea per debatre la reforma del nostre Reglament amb els 
mateixos criteris que qualsevol altra reunió, és a dir, majoria simple en primera 
convocatòria i els membres que hi assistisquen en segona. 
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08/04/2006 JUNTA DE RAMS RODA RENUNCIES En aquest moment es proposa, i així ho recolza l’Assemblea, que els llocs de Diana i 
Esquadra als quals renuncien els individus voluntàriament es consideren realment 
desenvolupats, i per tant els festers no tindran dret a reserva de lloc per a l’any següent. 

20/03/2006 JUNTA DE RAMS INCORPORACIONS DONA QÜESTIÓ SOL•LICITUD INGRÉS FILLA DEL FESTER FIDEL MESTRE FERRÁNDIZ.- 
Aquest punt enceta una roda d’intervencions força nombrosa, donat que la petició ha 
sigut tota una novetat al si de la nostra entitat. La conclusió a la qual s’arriba n’és que no 
podem fer cap distinció per raó de sexe, i per tant s’haurà de procedir com si es tractara 
d’un fill. Com que per a esdevenir Soci Infantil no fa falta l’aprovació de l’Assemblea, i 
menys si parlem d’una criatura acabada de nàixer, hem de tractar aquesta sol•licitud de la 
mateixa manera, i doncs apuntar-la a la llista de socis sense més, aplicant-se-li la quota 
corresponent. S’aprofita l’avinentesa per aclarir un altre aspecte important: quan la Filà 
haja aprovat el disseny femení, totes les xiques l’adoptaran. Es fixa com a data màxima 
l’any 2009, i a l’efecte queda nomenada una comissió composta pels senyors Josep 
Albert Mestre, Antonio Sanz, Luis Vidal i David Verdú, a més de tot aquell que vulga 
col•laborar. D’entre totes les intervencions que hi va haver, sols destacarem, per desig 
exprés de l’individu, la del Sr. Richart, el qual vol deixar ben palès el fet que el món de la 
Festa ha canviat força des de fa poc temps fins ara. Per tant cal que fem les coses bé per 
a evitar ulteriors problemes. Ell no està gens d’acord amb el disseny femení, donat que la 
dona que vol entrar a formar part d’una Filà vol fer-ho amb els mateixos drets i 
obligacions, i creu que un disseny diferent no aprofitarà per a unir sinó tot el contrari: 
marcarà més les diferències. A més, continua dient, resta encara per aclarir un tema molt 
important per als Chanos: la qüestió del nostre Reglament. Què passarà amb aquesta 
xiqueta (i les que s’apunten darrere) quan aprovem el nou Reglament? Se li vulnerarà 
algun dret? Al final d’aquest punt, les preguntes del Sr. Richart queden sense resposta. 

31/03/2007 JUNTA DE RAMS DISSENY FEMENI PRESENTACIÓ 6é Punt.- PROPOSTA DISSENY CHANO FEMENÍ.- El fester David Verdú, encarregat de 
la realització del mateix, el presenta a tots els assistents, explicant detalladament els 
elements de què consta, així com donant una aproximació dels materials i teixits que 
s’emprarien en la seua confecció. El Primer Tro vol deixar ben palès que aquest és el 
disseny que la Junta Directiva proposa i assenyala que el deixarem exposat a la Filà al 
llarg de tot aquest període festiu abrilenc fins a la junta de maig, en la qual s’aprovarà, si 
s’escau. 

26/05/2007 JUNTA MAIG DISSENY FEMENI VOTACIÓ 8é Punt.- APROVACIÓ (si s’escau) DEL DISSENY CHANO FEMENÍ.-  Abans de res el 
Sr. Mestre vol deixar ben palès que totes les xiquetes i les dones que es posen el disseny 
femení en estar aprovat es vestiran amb tots els drets inherents a la seua situació dins la 
Filà, és a dir, com a Infantils o com a Individus. Això vol dir que cap xiqueta o dona podrà 
vestir el disseny chano sense adquirir els esmentats drets. El Sr. Miquel Richart demana 
la paraula justament per fer èmfasi en aquest aspecte, i matisa que no cal fer un disseny 
femení diferent del nostre si en haver dones van a ser Individus com nosaltres. Per 
suposat, deixa ben clar que no té res en contra del Sr. Verdú, autor de la proposta del 
disseny que tenim al davant. També comenta que el fet d’haver-nos endarrerit en aquesta 
qüestió ens ha permès de comprovar que en nombroses filaes la dona no s’ha incorporat 
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com a festera de ple dret, sinó que sols ha obtingut el permís de la Filà per vestir-se amb 
un determinat disseny, la qual cosa ha desvirtuat més encara l’esperit de la Festa. 
Després d’algunes intervencions més al voltant d’aquesta qüestió, en totes les quals 
s’emfatitza el fet abans esmentat que ningú té res en contra del disseny de David Verdú, 
l’Assemblea decideix anul•lar aquest punt i deixar-lo per a més endavant. 

06/10/2007 JUNTA MIG ANY DISSENY FEMENI APROVACIÓ 6é Punt.- PROPOSTA I APROVACIÓ (si s’escau) QUE EL DISSENY FEMENÍ SIGA EL 
MATEIX QUE EL MASCULÍ.- El Primer Tro pren la paraula per tal de recapitular sobre 
l’assumpte, recordant que en l’assemblea de maig el Sr. Miquel Richart va proposar que 
no hi haguera cap distinció entre el disseny masculí i femení de la Filà, de igual forma que 
tots dos gèneres participarien amb igualtat de drets i deures en la Festa. La Junta va 
recollir i recolzar la proposta i es va decidir deixar per a aquesta Assemblea del Mig Any 
la seua votació. El Sr. José Luis Mansanet suggereix una mínima variació, allargant el 
pantaló femení fins al turmell per tal de donar-li més elegància, però el Primer Tro En 
Fidel Mestre és de l’opinió que no deuria haver cap tipus de distinció. El Sr. Jordi Vidal 
Domínguez pensa que es tracta d’un tema molt important i que mereix especial atenció, 
contestant-li el Sr. Mestre que la Junta havia d’escollir una opció i que aquesta és 
finalment la seua proposta, però que l’assemblea serà en darrer terme qui decidisca si 
s’aprova o no. El Sr. Jordi Pérez i Durà recolza la postura del Primer Tro i pensa que ja 
s’ha discutit suficient sobre el tema. Sense més intervencions es dóna pas a la votació, 
amb un resultat de 24 vots més 4 delegacions a favor i 6 més 1 delegació en contra, 
aprovant-se per tant la proposta de la Junta amb el resultat total de 28 a 7. 

04/10/2008 JUNTA MIG ANY FULLA MOROSITAT 6é Punt.- PROPOSTA DE MESURES EN CAS DE MOROSITAT.- El Primer Tro reprén la 
paraula per tal d’informar d’aquesta proposta, consistent en la prohibició d’eixir a festes a 
tot aquell individu que en la Junta de Rams no estiga al dia dels seus pagaments. A més, 
se li donaria un trimestre de marge per a resoldre el deute o, en cas contrari, la Junta 
estaria facultada per a donar-lo de baixa de la Filà. La proposta és aprovada per 
unanimitat a l’Assemblea. 

10/09/2011 JUNTA 
EXTRAORDINARIA 

RODA ESQUADRES 
ESPECIALS 

2n Punt.- PROPOSTA DE REGLAMENT PER A LES ESQUADRES ESPECIALS.- El Sr. 
Mestre dóna per assabentada a l’Assemblea de la proposta, ja que es va remetre junt 
amb la convocatòria de la Junta, i consisteix en els següents punts:  1r.- Tota esquadra 
especial estarà formada per onze individus i dos reserves triats en roda. El caporal 
batedor es presentarà apart de la roda i de forma voluntària. En cas d’haver més d’un 
voluntari, els propis membres de l’esquadra seran els qui decidisquen.  2n.- La roda 
estarà formada, exclusivament, per tots aquells individus festers que no han format part 
en cap ocasió d’una esquadra especial a la Filà, ordenats per antiguitat. Quedarien 
exclosos, per tant, els que sí han tingut esquadra especial, a més d’aquells que es troben 
al període de quatre anys de penalització sense roda de cap tipus.  3r.- Si l’esquadra no 
es completara al finalitzar la llista, en una segona volta entrarien tots els individus festers, 
per ordre d’antiguitat, llevat d’aquells que hagen format part d’una de les tres últimes 
esquadres especials, així com els que es troben als quatre anys de penalització.  4t.- Si al 
finalitzar la llista tampoc es completara l’esquadra, en una tercera volta ja entraria en roda 
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la totalitat de festers de la Filà per ordre d’antiguitat.  5é.- Si es donara la circumstància 
de no completar-se en cap cas l’esquadra, els propis esquadrers podrien buscar 
voluntaris per a cobrir les vacants fora de la Filà, amb el requisit previ d’ingressar com a 
socis protectors.  6é.- Aquest procediment s’aplicarà sempre per a les esquadres 
especials del Mig, Alferes i Capità, mentre que no es tindrà en consideració en cas d’una 
esquadra commemorativa o d’aniversari, que per ser honorífica es triarà amb una roda 
formada per tots els individus festers en rigorós ordre d’antiguitat, fins completar els onze 
llocs més el caporal batedor.  A continuació s’obri un torn d’intervencions per a debatre la 
mateixa, demanant la paraula el Sr. Eduardo Gilabert, qui felicita a la Junta per donar 
preferència als que no han fet mai esquadra, però opina que no deurien haver exclusions. 
Ell proposa realitzar una roda sense tindre en compte l’antiguitat, seguint els mateixos 
criteris que la de blancs. El Sr. Rafael Blanes pregunta per què s’ha fet aquesta proposta, 
si en essència ja existia una semblant des de l’any 1993. El Sr. Mestre li respon que s’ha 
fet per a clarificar i actualitzar els criteris, ja que molts individus els desconeixen. Els Srs. 
José M. Muñoz i Javier Francés opinen que no és necessària tanta reglamentació, ja que 
fins ara no ha funcionat malament l’acord que es tenia. Els Srs. Antonio i Jordi Muñoz 
plantegen que, si un chano amb antiguitat vol tornar a fer esquadra, deu donar-se de 
baixa i de nou d’alta per a pujar posicions a la roda d’esquadres especials. El Secretari 
aclareix que la major part de la filà no ha fet mai esquadra especial, i el que s’ha intentat 
aconseguir amb la proposta és que tot fester tinga possibilitat de, al menys, fer-ne una. Hi 
han altres intervencions al voltant del mateix tema, destacant la confusió existent al 
pensar que soles quedaven exclosos de la roda els que han format part del darrer cicle 
(Alferes, Capità i Mig), però el Sr. Blanes aclareix que l’acord de 1993 ja donava 
preferència als que no han fet mai esquadra. El Sr. Mestre és de l’opinió que el que està 
debatent-se és la proposta de la Junta, i per tant és eixa la que s’ha d’acceptar o rebutjar, 
per a no eternitzar la discussió. A continuació, es procedeix a la votació i el Secretari 
passa llista per a dipositar els vots individuals, donant el resultat, entre presents i 
delegacions, de 33 vots a favor, 18 en contra i 5 abstencions. Per tant, s’aprova la 
proposta. El Sr. Gilabert assenyala que hi ha defectes de forma a la convocatòria, i el 
Secretari aclareix que, en qualsevol cas, està ben especificat que s’havien de votar les 
propostes. El Sr. José Miguel Pérez Durà impugna la votació, i així queda enregistrat a 
l’acta, a l’espera d’un escrit que la confirme on indique els motius. 

10/09/2011 JUNTA 
EXTRAORDINARIA 

FULLA TIQUETS S'IMPLANTA EL SISTEMA DE TIQUETS:El Sr. Mestre reprén la paraula per tal de 
resumir la proposta econòmica, que bàsicament és aquesta:  - Es calculen unes 
despeses conjuntes de 61.100 €, el que suposa 643 € per individu, sobre un total de 95. - 
Els consums de Festes s’estableixen en 35 € per persona, a pagar en tiquets (40 € per 
als convidats sense dret). - Es proposa una fulla de 700 € per individu, a la que s’haurien 
d’afegir 100 € en concepte de derrama de carrecs…/...Finalment, es passa a la votació de 
la proposta, amb un resultat, entre presents i delegacions, de 33 vots a favor, 11 en 
contra i 9 abstencions. Per tant, s’aprova la creuà per al proper any. 

19/05/2012 JUNTA MAIG FULLA ESTUDIANTS Com a novetat, proposa la creació d’una fulla “sènior” voluntària, per als festers entre 18 i 
25 anys, que comportaria 400 € més una provisió per als càrrecs de 50 €, a pagar en dos 
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terminis (200 € en octubre i 250 € en abril), perdent a canvi el dret a Diana i Esquadra. El 
Sr. David Verdú demana que es contemple en aquesta fulla sènior la provisió completa de 
100 € per als càrrecs, i el Sr. Jordi Vidal li aclareix que està compensada dins de la fulla. 
Per la seua banda, els Srs. Antoni Garcia i José M. Pérez Durá opinen que els que 
adopten aquesta fulla deurien perdre el número d’antiguitat, i el Sr. Mestre respon que es 
tracta de que continuen en la Filà sense massa perjudici, donada la situació econòmica. 
Després d’un breu debat sobre el procediment a seguir, es decideix votar a mà alçada les 
tres propostes per separat, amb el següent resultat: - Proposta del Sr. David Verdú: 7 vots 
afirmatius, 24 negatius i 5 en blanc. - Proposta dels Srs. Antoni Garcia i José M. Pérez 
Durá: 8 vots favorables, 26 desfavorables i 2 en blanc. - Proposta de la Junta Directiva: 
30 vots a favor, 3 en contra i 3 en blanc. Per tant, es rebutgen les dos primeres propostes 
i s’aprova la tercera, establint aquesta nova modalitat voluntària de fulla sols amb la 
pèrdua de Diana i Esquadra. El Sr. Jordi Muñoz pregunta com s’ha de comunicar a la 
Junta el pas a aquesta modalitat, i se li aclareix que per correu electrònic o carta. 

05/10/2013 JUNTA MIG ANY FULLA DERRAMA INGRÉS El Primer Tro ens assabenta de la proposta de la Junta, consistent en reduir la derrama a 
600 € i aplicar-li eixa rebaixa de forma retroactiva al fester Fernando Rius, l'únic que es 
troba en eixa situació. El Sr. Carlos Arnau demana la paraula per oposar-se a la reducció, 
ja que acaba d'afrontar el pagament de la mateixa. El Sr. Fidel Mestre opina que en 
qualsevol entitat les decisions que es prenen sempre afecten millor o pitjor als diferents 
individus, però es fan pel bé comú. El Sr. Jordi Pérez i Durà pensa que, en qualsevol cas, 
és massa rebaixa. El Primer Tro explica que la decisió ve motivada pels temps 
econòmics, i que hem d'afavorir la incorporació de gent a la filà. Finalment, es fa una 
votació que dóna el resultat de 29 vots a favor, 9 en contra i 5 abstencions, aprovant-se 
per tant la proposta de la Junta. 

05/10/2013 JUNTA MIG ANY INCORPORACIONS DONA 6é Punt.- APROVACIÓ DE PROPOSTES PER A LA INCORPORACIÓ DE LA DONA: 
FULLA I DISSENY.-  Es tracta primer la qüestió econòmica, posant sobre la taula dues 
propostes a les que es dóna lectura: la de la Junta, per la qual les parelles de fester no 
pagarien derrama, mentre que la quota que se'ls aplicaria seria la fulla que anomenem 
“d'estudiant”, mentre no tinguen la possibilitat d'exercir els mateixos drets que els homes; 
i la del Sr. Jordi Vidal Pérez, que proposa un “pack” familiar que comporte una reducció 
compartida de la quota i que ve especificada adjunta a aquesta acta. El Sr. Jordi Pérez i 
Durà opina que deurien haver-se enviat les propostes per correu per tal d'estudiar-les 
detingudament. El Sr. Rafael Blanes pensa que l'assemblea està per a discutir-les, i que 
la convocatòria amb l'especificació del punt s'havia fet amb temps i forma. El Sr. José 
Miguel Pérez Durà expressa sentir-se manipulat per l'alteració de l'ordre del dia i decideix 
abandonar l'assemblea. El Sr. Francisco Mestre observa que es dóna una sensació 
d'improvisació, i el Sr. Fidel Mestre Moltó pensa que ve motivada pel compliment de 
l'ordenança de la Festa en el tema del disseny femení. Pel que fa al tema econòmic, 
entén que la rebaixa s'ha pensat amb bona fe. Hi han diverses intervencions respecte a 
l'aclariment d'una i altra proposta. El Sr. Jordi Vidal Pérez insisteix en què es tracta 
d'ajudar a l'economia familiar, i que no s'especifica que siguen “dones”, sinó “parelles”. 
Per la seu banda, el Sr. Richart opina que no es poden crear més categories, i que 
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individus sols hi ha d'un tipus; a més, hi han unes despeses inamovibles que han de ser 
assumides per tots de forma igualitària. Després d'escoltar diverses opinions, el Sr. Lluís 
Vidal, en qualitat de Vicesecretari, aclarix de nou les dues propostes per tal de procedir a 
la votació, que es produeix a mà alçada amb el següent resultat: - Proposta de Jordi 
Vidal: 6 a favor, 31 en contra, 9 abstencions. - Proposta de la Junta: 34 a favor, cap en 
contra, 12 abstencions. Per tant, s'aprova la proposta de la Junta.  Pel que fa al disseny, 
el Sr. Richart especifica que va a treballar-se amb un que acomplixca amb l'ordenança de 
la Festa, i que la idea és presentar-lo a la Junta de Rams. La Junta vol que siga un 
disseny amb les mínimes modificacions i completament reversible, per si es donara el cas 
d'un nou canvi en l'ordenança. Els detalls concrets del disseny s'adjunten a l'acta. Hi han 
algunes intervencions respecte a presentar altres dissenys alternatius, com les dels Srs. 
Jordi Muñoz Moltó o Jordi Carbonell García, però el Sr. Richart especifica que, tal i com 
figura a l'ordre del dia, va a votar-se la idea de disseny que proposa la Junta, i en cas de 
rebutjar-se ja es plantejarien altres opcions. El resultat de la votació és de 21 vots a favor, 
11 en contra i 11 abstencions, tot aprovant-se, per tant, la proposta de la Junta. Hi ha 
alguna intervenció més, on destacaríem la proposta del Sr. Rafael Blanes de què puguen 
opinar també les dones, però el Sr. Richart li aclareix que han de decidir els membres 
actuals. També ens assabenta que s'ha acabat la tela de les faixes i que, aprofitant la 
qüestió del nou disseny, buscarem una alternativa més còmoda i senzilla per a tots. 

05/10/2013 JUNTA MIG ANY REGLAMENT TABAC 8é Punt.- APLICACIÓ DE LA LLEI ANTITABAC.- El Vicesecretari fa lectura d'un fragment 
de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures contra el tabaquisme, on 
s'especifiquen clarament les responsabilitats col•lectives de tota la Filà en cas 
d'incompliment. La lectura ve motivada per la pregunta que realitzà el fester Jordi Pérez 
Pérez en l'anterior assemblea, i per tant es convé aplicar la llei sense excepcions. El Sr. 
Rafael Blanes sol•licita no ser tan dràstics, però se li aclarix que hi han espais suficients 
per a poder fumar. 

12/04/2014 JUNTA DE RAMS DISSENY FEMENÍ APROVACIÓ 5è Punt.- PRESENTACIÓ DISSENY FEMENÍ El Secretari, fa lectura de l’acord al què han 
arribat els membres de la comissió, formada per manament de la Junta extraordinària de 
la Filà Chano de 5 d’octubre de 2013, per a decidir el disseny del vestit de fester femení 
de la Filà, els acords de la qual s’adjunten com a annex al final d’aquesta acta. Agraeix al 
senyor Lluís Vidal, tant pel recull dels diferents dissenys que ha tingut la Filà, els quals 
han aprofitat de base per esbossar el disseny femení, com pel seu assessorament històric 
com sempre encertat,  Així mateix, es presenta el disseny gràfic elaborat pel Sr. Juan 
Climent Miró, seguint els acords de la comissió. L’assemblea rep el disseny amb un fort 
aplaudiment, aprovant-se el mateix per aclamació, sense cap veu en contra. A 
continuació el Primer Tro, explica el procediment que se seguirà, per a l’aprovació 
definitiva per part de l’Associació de Sant Jordi. 

31/5/2014 JUNTA DE MAIG RODA INCORPORACIONS 9é Punt.- NORMES D’INCORPORACIÓ A LA RODA.- El Secretari fa lectura de la 
proposta de la Junta Directiva per a la incorporació de nous membres a la Roda de la 
Filà. 
NOUS FESTERS QUE JA TENEN NÚMERO 
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S’incorporaran en roda seguint el següent ordre 
FESTERS JUVENILS: 
S’incorporen en roda en el any fester en què acompleixen els 18 anys, en l’últim lloc de la 
Diana d’eixe any. 
SÈNIORS:  
S’incorporen en roda en el any fester en què passen a individus, en l’últim lloc de la Diana 
d’eixe any, i immediatament després dels festers juvenils si hi hagueren. 
Si ja han fet Diana en complir 18 anys, s’incorporen en l’últim lloc de la esquadra de eixe 
any. 
Si a demés han fet esquadra, s’incorporaran immediatament en després de l’últim lloc de 
l’esquadra de les últimes festes passades (com si hagueren fet esquadra l’any anterior en 
l’últim lloc). 
 
NOVES INCORPORACIONS 
La incorporació a la Roda es farà després dels festers juvenils i els sèniors amb el 
següent ordre: 
REINCORPORACIONS: 
S’incorporen en roda en l’any fester en què es reincorporen, en l’últim lloc de la Diana 
d’eixe any. 
PAS A FESTER DE SÒCIS PROTECTORS: 
La incorporació a la Roda es farà després de l’últim lloc de l’esquadra d’eixe any 
NOVES INCORPORACIONS: 
La incorporació a la Roda es farà després de l’últim lloc de l’esquadra d’eixe any 
El Secretari a requeriment d’alguns assistents, posa en clar alguns dubtes, aprovant-se la 
proposta per l’assemblea. 

3/10/2015 JUNTA MIG ANY REGLAMENT RODA FESTERES 8è Punt.- MODIFICACIÓ RODA.- El secretari, tot i explicant que per a ell la millor roda es 
aquella en la qual els festers fan esquadra quan els toca, però el cas és que això 
implicaria esquadres mixtes, prohibides expressament per l”Ordenanza de la Fiesta de 
Moros y Cristianos”. Seguidament passa a fer lectura de l’única proposta presentada per 
a l’inclusió en roda dels festers femenins: 
 
INCLUSIÓ EN RODA DE FESTERS FEMENINS 
1,- Continuar amb una roda única, amb tots els individuos per ordre, tal i com indica el 
reglament de la Filà. 
2.- Formar les esquadres i dianes independentment del gènere dels seus membres. 
3.- Faran esquadra, aquells que tinguen majoria (almenys 6 homes o dones dels 11 
necessaris), mes tots els que es necessiten per formar l’esquadra o diana, i que per ordre 
de roda es corresponga, saltant-se de la llista el gènere que quede en minoria. 
4.- Aquells que en haver generat el dret no pogueren fer esquadra o diana per haver 
quedat en minoria, quedaran com a primers de la roda per a l’any següent, en la llista que 
es corresponga, 1r tram o 2n tram. 
La proposta s’aprova sense cap veu en contra. S’afegirà la proposta completa al final de 
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l’acta. 
 

19/12/2015 EXTRAORDINARIA LOCAL ACEPTACIÓ DONACIÓ 1r Punt.- DELIBERACIÓ I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA 
DONACIÓ PER PART DE Dª JOSEFA SOLER GISBERT DE LES FINQUES 
REGISTRADES 29.453 I 29.454. I ACCEPTACIÓ DE LES CÀRREGUES RESULTANTS. 
TRASPÀS DELS ACORDS ADOPTATS A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
SANT JORDI, PER A QUE PROCEDISCA A L'ATORGAMENT DELS DOCUMENTS 
PÚBLICS NECESSARIS. 
 
El primer Tro, Don Miquel Richart i Rufino, explica als assistents els termes de la donació 
per part de Doña Josefa Soler Gisbert de les finques registrades amb els números 29.453 
i 29.454. 
Va explicar quines eren les càrregues resultants que la Filà Chano hauria d’assolir, i 
proposa que tots els membres de la Filà, participen proporcionalment en assolir aquestes 
càrregues. 
Va explicar així mateix, els avantatges que representen per a la Filà Chano que els 
documents públics de la donació estiguen atorgats a l’Associació de Sant Jordi. 
Es va procedir a la votació per part dels presents amb el resultat següent: 
“Acceptació de la donació per part de Dª Josefa Soler Gisbert de les finques registrades 
29.453 i 29.454”. Amb el resultat de, 41 vots a favor i cap en contra,  
“Acceptació de les càrregues resultants”. Amb el resultat de, 41 vots a favor i cap en 
contra,  
“Traspàs dels acords adoptats a la junta directiva de l’associació de Sant Jordi, per a que 
procedisca a l'atorgament dels documents públics necessaris”. Amb el resultat de, 41 vots 
a favor i cap en contra. 
Així doncs, es faculta al Primer Tro, a emprendre les accions oportunes per a dur a terme 
els acords. 
 

19/12/2015 EXTRAORDINARIA REGLAMENT ADMISSIÓ NOUS 
SOCIS 

2n Punt.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 20·1 DEL REGLAMENT DE LA 
FILÀ CHANO, SOBRE L’ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS. 
 
El secretari, fa lectura de la proposta de la Junta Directiva sobre la modificació de l’article 
20-1, en el sentit següent: 
Per a ingressar com a Soci Protector, es farà sol·licitud per escrit, acompanyada de dos 
avals. Al menys 30 dies abans de la Junta següent. 
La Sol·licitud s’exposarà durant 15 dies en la capçalera de la Filà. Els individuos podran 
presentar-ne al·legacions raonades, mitjançant escrit a la Junta Directiva. Una vegada 
resoltes aquestes, la Junta Directiva aprovarà o denegarà l’ingrés, i ho comunicarà en la 
següent Junta de Filà. 
En el cas que aquest soci vullga passar a individuo, aleshores sí que es procedirà 
obligatòriament a votació secreta. 
Transitòriament, aquells Protectors que ja han passat una votació, se’ls respectaran els 
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drets adquirits. 
Sotmesa a votació la proposta el resultat es el següent: 41 vots a favor i cap en contra, 
aprovant-se en conseqüència la modificació. 
 

8/10/2016 JUNTA MIG ANY REGLAMENT RODA 7è Punt RODA 
El secretari pregunta als presents si hi ha alguna proposta, i en no haver-ne fa lectura a la 
proposta de la Junta Directiva: 
“Els llistats de Roda estaran penjats en la capçalera i seran públics. 
En la Junta de Mig Any, es nomenarà Esquadra i Diana provisional, es podrà demanar 
reserva, pels motius que s’indiquen més avall, fins a quinze dies abans de la Junta de 
Rams, on es nomenaran les Esquadres i Dianes definitives, més dos reserves. 
Les renúncies a esquadra, es consideraran esquadres fetes, i passaran a l’últim lloc de la 
roda, després dels components de l’Esquadra real. Les renúncies a la Diana, es 
considerarà Diana feta, i es passarà a la Roda després dels components de la Diana real. 
MOTIUS PER DEMANAR RESERVA: 
Per dol qualificat (primer i segon grau)  
Per realitzar comeses especials en la Festa. 
Per malaltia qualificada a criteri de la Junta Directiva. 
Por absència justificada de Alcoi en la Festa, segons apreciació de la Junta Directiva. 
Aquells que tenint dret a fer-la, no la poden fer, per estar formada per indivíduos de l’altre 
sexe 
COMPOSICIÓ DE LA RODA: 
1r.- Aquells que han generat dret a fer esquadra o diana l’any anterior, i no l’han poguda 
fer per aquest ordre: 
Serveis Especials Associació de Sant Jordi. 
Serveis Especials Filà Chano, esquadres especials, cavallers, etc. 
Aplaçament per raó de sexe. 
Dol. 
Malaltia. 
Absència d’Alcoi. 
En el cas de la Diana, les noves incorporacions (Artículo 75 Reglamento Filà Chano. “Los 
nuevos individuos tendrán derecho a la Diana, y a efectos de roda se incorporarán al final 
de la misma.”) 
2n, Aquells als que corresponga per ordre de Roda, fins a completar primer les 
Esquadres i després les Dianes. 
CABOS ARRANCADA: 
El nombre de oficial de cabos serà de dos per tram, eixiran d’entre els membres de les 
Esquadres i Dianes, i es sol·licitarà en la Junta de Rams. 
Per fer cabo d’arrancada, es seguirà l’ordre següent. 
1r. En preferència, els que no han fet cabo d’arrancada, front als que ja l’han fet 
2n. Entre els que no l’han fet mai, en preferència el de major antiguitat. 
3r. Entre els que l’han fet, en preferència el que du més temps sense fer-lo. 
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El Primer Tro, es reserva el dret de denegar cabo per falta de qualificació.” 
El senyor Rafael Blanes, alaba la feina feta per Roberto Blanes, anterior vocal de Roda, i 
diu que no vol decidir ara sobre eixa proposta, a aquesta postura s’afegeix el senyor 
Rafael Company, i el senyor Jordi Pèrez i Durà, tots ells pensen que s’hauria d’haver 
conegut la proposta a fi d’estudiar-la, contestant el Primer Tro que en aquesta proposta 
no hi ha res que no estiga ja en el Reglament de la Filà Chano, o en les nostres costums, 
i que estava clarament posat en l’ordre del dia de la Junta de Mig Any. 
El senyor Jose Luís Blanes, diu que el sistema de renuncies per enjuntar-se amb algú ha 
segut nefast, i que per culpa d’aquest sistema ell mai ha pogut arrancar una esquadra. 
El senyor Rafael Company insisteix en que no està d’acord en votar huí, ja que no 
coneixia la proposta. 
El Primer Tro, li contesta que mai, que ell recorde, s’ha presentat una proposta amb 
antelació, es produeix una acalorada discussió sobre la conveniència o no de disposar de 
les propostes amb antelació, sense entrar en el fons de la proposta. Es decideix que el 
secretari faça novament lectura de la proposta. 
El secretari torna a llegir-la, i fa notar tots aquells punts que ja estaven en el nostre 
Reglament. 
El senyor Javier Vitoria, demana que si es pot arribar a una millor distribució de les 
esquadres de primer i segon tram, comprometent-se el secretari, que per als propers 
anys, s’ntentarà quadrar aquesta qüestió en la mesura de les possibilitats. 
Sotmesa a votació la proposta de la Junta Directiva el resultat és: 39 vots a favor, 3 en 
contra, i 4 abstencions. Aprovant-se en conseqüència la proposta, que s’afegirà completa 
al final de l’acta. 
 

8/10/2016 JUNTA MIG ANY REGLAMENT QUOTA INGRÉS 
FESTERES 

8è Punt QUOTA INGRÉS 
El Primer Tro explica les motivacions d’aquesta proposta, a continuació el secretari en fa 
lectura: 
“1r. Eliminar l’exempció d’abonament de quota a totes les noves incorporacions, excepte 
als festers juvenils que hagen segut socis, almenys durant els quatre anys festers 
anteriors a la majoria d’edat. 
2n. A fi de no tallar de soca-rel i per sorpresa aquesta exempció, transitòriament, 
continuarà aplicant-se, fins a la Junta de Rams de 2018, a partir de dita junta, quedarà 
eliminada.” 
La proposta s’aprova per aclamació dels assistents, i s’afegirà completa al final de l’acta. 
 

8/10/2016 JUNTA MIG ANY REGLAMENT REINCORPORACIONS 9è Punt REINGRÉS INDIVÍDUOS 
El Primer Tro, una vegada més, explica les motivacions d’aquesta proposta, a continuació 
el secretari en fa lectura: 
“Les sol·licituds, per als que ho puguen demanar, es farà per escrit, al menys 30 dies 
abans de la Junta següent. 
La sol·licitud s’exposarà durant 15 dies en la capçalera de la Filà. Els indivíduos podran 
presentar-ne al·legacions raonades, mitjançant escrit a la Junta Directiva. Una vegada 
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resoltes aquestes, la Junta Directiva aprovarà l’ingrés, o es proposarà a votació per part 
de la següent Junta de Filà. 
Es considerarà que un Chano pot demanar el reingrés en aquests casos: 
Aquells que han sigut indivíduos, i hagen realitzat almenys un acte oficial, (Diana o 
Esquadra) per ordre de roda (no serveix la Diana anomenada “de gràcia”), i els que tenien 
obligació d’abonar derrama d’ingrés (persones “externes a la Filà”), haver-la abonat 
completament. 
Aquells que havent estat com a Chanos Juvenils, almenys els quatre anys anteriors a la 
majoria d’edat, i han fet almenys un acte oficial com a indivíduos, (Diana o Esquadra). 
En tots els casos, la baixa de la Filà no s’ha d’haver produït, ni per sanció, ni per falta de 
pagament. 
La incorporació a la Roda, es farà després de l’últim lloc de l’esquadra d’eixe any, i abans 
de les noves incorporacions, si hi hagueren. 
Transitòriament, aquells indivíduos que ja han demanat el reingrés, se’ls respectarà el 
costum que venia aplicant-se.” 
La proposta s’aprova per unanimitat, i s’afegirà completa al final de l’acta. 
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