
REUNIÓ GENERAL ORDINÀRIA 

24 de març de l’any 2018 

 

En la ciutat d’Alcoi, a les 18.00 h del dia 24 de març de 

l’any 2018, i amb 76 assistents, la Filà Chano es declara 

constituïda en assemblea en segona convocatòria, presidida 

pel seu Primer Tro, En Miquel Richart i Rufino, i la seua 

Junta Directiva, per tal de tractar l’Ordre del Dia de la 

convocatòria cursada. 

Abans de començar l’assemblea, el Primer Tro, demana 

minut de silenci pel traspàs de Donya Josefa Soler Gisbert, 

en finalitzar aquest minut de silenci, els assistents li 

dediquen un fort aplaudiment. 

Felicita a Nelson Blanes i Maria García, pel naixement 

de Mar Blanes García. 

Li dona l’enhorabona a Lluís Vidal Pérez pel llibre 

“Chano. Una Filà amb història”. 

També li dona l’enhorabona a José Ramón de Orte 

Amorrortu, Tito per la seua actuació en el concurs de 

sergent infantil moro. 

Felicita a Jordi Pérez i Durà, Elisa Beneyto Gómez i Lluís 

Vidal Pérez, pels articles publicats en la Revista de Festes 

d’enguany. 

Felicita a Vicente Beneito Juan, que enguany farà de 

Capità de la seua Filà en les festes de Bocairent, també a la 

Comparsa Chanos d’Ontinyent pel Centenari de la seua 

fundació. 



I li fa entrega d’un obsequi a Jordi Pérez i Durà de part 

de l’Associació de Sant Jordi, per la seua llarga trajectòria 

com a col·laborador de la Revista de Festes. 

 

1r. Punt-  Lectura i aprovació (si escau) de l’acta 

anterior 

Prèvia lectura per part del Secretari, s’aprova per 

unanimitat l’acta de la Reunió Extraordinària de 7 d’octubre 

de l’any 2017 

 

2n Punt.- ALTES I BAIXES.-  

S’assabenta a tots els presents de les altes i baixes. 

Causen baixa el fester juvenil, VICTOR ARNAU LLORCA, 

i el soci JORDI ASDRUBAL ARNAU BOTÍ, tots dos per motius 

personals. 

Causa alta com a fester juvenil la xiqueta MAR BLANES 

GARCÍA, filla del fester Nelson Blanes Abad. 

Causa alta com a soci protector, ZULIMA ORTUÑO ESPÍ 

la sol·licitud ha estat exposada, com és preceptiu, durant 

15 dies en la capçalera de la Filà, sense que s’haja 

presentat cap al·legació, aleshores la Junta Directiva ha 

acceptat la seua admisió, i li dona la bevinguda a la Filà 

Chano. 

Passa d’Indivíduo a Soci Protector Antonio Peris Colón. 

 

3r Punt.- Informe Primer Tro. 



El Sr. Miquel Richart, comença la seua intervenció amb 

la pregunta tradicional “volen Festa”?, contestant amb un 

fort i unànime “sí”, per part dels presents. 

El Primer Tro informa a la Filà que després del traspàs 

de Donya Josefa Gisbert, s’ha procedit a alçar l’usufructe 

del pis, i registrar tant el pis, com el local. La Filà ja està en 

possessió de les claus de la vivenda, no obstant, se li ha 

donat un termini fins a festes a la família per a buidar-lo. A 

conseqüència de tot açó, s’ha parat l’obra prevista per a la 

terrassa, i ja que no es paga lloguer, la Junta Directiva 

proposa destinar aquest estalvi a provisió de fons per 

sufragar les obres que de ben segur s’hauran de 

mamprendre. 

Informa que s’han penjat en el web de la Filà les actes 

en format Pdf, des de l’any 2.000. 

Comenta la carta enviada per l’Associació de Sant Jordi, 

sobre el consum de begudes alquohòliques per part dels 

menors, i el consum de substàncies estupefaents en els 

locals de les filaes, i ens fa la reflexió de que els pares i 

tutors són responsables i han de tindre cura dels seus fills. 

També ens fa una reflexió sobre el costum 

d’”apalancar-se” en la barra en els ensaios, no és eixe el 

sentit dels ensaios, el senyor Fidel Mestre Moltó, intervé per 

comentar que aquest costum fa que després es perda el 

pas quan es forma al carrer. 

A continuació fa un complet repàs de tots els actes de 

festa. 



Ens recorda l’obligació de dur llaç negre durant totes les 

properes festes en memòria de Donya Josefa Soler Gisbert. 

Per a la Glòria de l’Hospital, hi haurà autobusos al 

carrer Sant Llorenç, únicament per al glorier i un 

acompanyant  

El dia de la Gloria Infantil, hem d’esperar al glorieret en 

el Mas y Mas, i no es podrà accedir més amunt del bar 

Xicotet 

L’Entraeta oficial, serà el dissabte 7 d’abril a les 24:00 

hores, pel carrer de Sant Nicolau 

L’olleta, com sempre serà en acabar l’Himne 

Per a la Diana, recorda la necessària uniformitat i 

puntualitat dels dianers, i com que enguany hi haurà també 

dianeres, demana que els reserves acudeixquen amb el 

disseny complet, per si de cas s’han de substituir. 

Comunica que, com altres anys, en la Segona Diana, 

s’ha de dur barret i guants, i que el cabo serà el Sergent 

Infantil. 

Per acabar, demana com tots els anys disciplina, i 

precaució en el disparo, comenta les variacions que han 

hagut tant en el lloc on arreplegar la pólvora, com d’altres 

aspectes nous sobre la manipulació de pólvora i el disparo. 

Ens assabenta també que com sempre el Dinar del 

Cartutxer, serà el dia del descans en la Filà, per als 

Indivíduos i socis, i que l’ensaio de les tres Filaes serà el 28 

d’abril en els nostres locals, en acabar la Missa de Difunts. 



Ens diu que enguany no es convidara a l’Associació a 

l’esmorzar del dia de Sant Jordi, ja que últimament no vé 

ningú, i ja ni disculpen l’assistència. 

 

3r Punt.- Organització dels menjars de festes. 

El Cop de la Filà, ens recorda que serà imprescindible 

portar el tiquet, abonat prèviament, als menjars que així ho 

especifiquen. Tal i com es va acordar en Assemblea, la 

Junta Directiva serà rigososa amb la presentació dels 

esmentats tiquets a l'entrada dels nostres locals. 

El Darrer Tro, aprofita per informar que hi haurà taules 

assignades i reservades per a la família i convidats dels 

gloriers, i que no es deixen llocs buits entre els comensals, 

per tal d’aprofitar millor l’espai disponible. 

 

5è Punt.- LLOCS EN LA FESTA 2018.- El Sr. Richart 

cedeix la paraula al Secretari per tal de nomenar els llocs 

rellevants de les properes festes: 

- Glorier Oficial: Francisco Berenguer Soler 

- Glorier de l’Hospital: Fernando Fernández Moncho 

- Glorier Infantil: Izan Urbanos Aracil  

- Guió en l’Entrada: Rosamaría Vilaplana Sanpablo 

- Cop en l’Entrada: Jordi Pérez i Durà 

- Guió en la Processó de la Relíquia: Sara Mejias 

Pedraza 

- Guió en la Processó General: Yaiza Zaragozà de León 



- Cop en la Processó General: Rosamaría Vilaplana 

Sanpablo 

El secretari, en aquest moment demana almenys 20 

compromissaris per a la Processó General, tal i com es va 

fer l’any passat, aconseguint-se voluntaris en nombre 

suficient. 

- Cops de l’Alardo:  Francisco Julián García Pastor 
    Carolina Quiñonero Oltra 
    Antoni García Garrigós 
    José Ramón Martínez Sellens 

 

A continuació dóna lectura a la composició de la Diana i 

l’Esquadra: 

DIANA 2018 Primera part 
Rogelio SANCHIS BLANES Omar VIZUETE CAMBRA 
Rafael DOMENECH SANTACREU Carlos ARNAU BOTÍ 
Javier SERRA MOLTÓ Marcos GRAU SANJUAN 
Salvador SOLER MOYA Vicente PALOP LLIN  
Nelson BLANES ABAD – Cabo  Rafael SEGURA QUILES 
Víctor PÉREZ BORONAT 
 

Segona part 
Elisa BENEYTO GOMEZ  Silvia SANCHÍS VERCET 
Dorotea MONZÓ ESCRIVÁ  Rocío BLANES GARCÍA 
Diana CORTÉS BLANES  Sara GARCÍA VIDAL – Cabo  
Yaiza ZARAGOZÁ DE LEÓN  María DOMENECH MESTRE  
Naira ARACIL GUARINOS  Beatriz MESTRE RODRIGO  
Rosamaría VILAPLANA SANPABLO   

 

ESQUADRA 2017 Primera part 
Luis VIDAL PÉREZ Jorge VIDAL DOMINGUEZ – Cabo  
Francisco JUAN MOLLÁ Carlos FERRI VICENT 
Joan Antoni ARNAU BOTÍ Fernando FERNÁNDEZ MONCHO 
Eduardo GILABERT PÉREZ Daniel NAVARRO FERNÁNDEZ 
Francisco FERRANDIZ SEGUÍ Eduardo GILABERT AVARGUES – 

Cabo  
José MIRÓ SEGURA  



Segona part 
Roberto PÉREZ ESPÍ F. Javier MUÑOZ GINER 
Rafael BLANES CARDENAL Rafael COMPANY BARBER 
Francisco SOLER AZNAR Joan MATARREDONA CORTÉS 
Fernando PÉREZ GISBERT Miquel RICHART I RUFINO 
Antonio SANZ RIBES Antoni GARCIA GARRIGOS - Cabo 
Luis CATALA REIG - Cabo  

 

6è. Punt -NOMENAMENT CHANOS D’HONOR 

El Primer Tro pren la paraula per explicar que s’ha 

inclòs aquest punt en l’orde del dia de la Junta perquè en 

quede constància del nomenament en les actes de la Filà i 

no siga simplement el posar una insígnia el dia de Sant 

Jordi. Remarca la importància del nomenament D’Antoni 

García Garrigós i Francisco Julián García Pastor, indivíduos 

des de l’any 1968, festers de la Filà Chano des de molt 

abans. Un fort aplaudiment de l’Assemblea, li dona el 

mereixcut reconeixement a aquests dos nous Chanos 

d’Honor. 

 

7è. Punt - SISTEMA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

El Primer Tro comunica a l’Assemblea que no s’ha 

presentat cap escrit sobre aquest punt de l’orde del dia. 

Aleshores les propostes continuaran presentant-se en les 

Juntes Generals. 

 

8é Punt.- TORN OBERT DE PARAULA. 

El senyor Antoni García i Garrigós, demana que es faça, 

com en altres filaes, un ensaio al mes, ja siga en fulla o 

amb finançament. 



El Primer Tro diu que en la Filà Chano no s’ha fet mai, i 

que els ensaios tenen un cost. 

A continuació s’obri un debat amb diferents 

intervencions, en les que es parla des d’augmentar en un o 

dos el nombre d’ensaios, a canviar les dates de l’ensaio que 

anomenem de les tres filaes, també es parla del cost que 

s’hauria d’assumir. 

Es queda en que s’estudiarà el tema per part del Cop de 

la Filà. 

El Primer Tro ens assabenta que el dia 31 de març hi 

haurà borreta en la filà per al que vullga vindre. 

El senyor Jose Luis Blanes proposa que es cobren les 

begudes a partir d’una determinada hora, en ensaios i 

demés actes. Contestant-li el Primer Tro, que per la 

tipologia de la Filà no es pot cobrar, i que en qualsevol cas 

el cost seria superior a la beguda que es consumeix, ja que 

hi hauria que posar una persona que ho fera. 

I en no haver més assumptes que tractar, s’alça la 

sessió a les 19:45 h, de la qual, com a secretari, done fe. 

 

EL SECRETARI  EL PRIMER TRO 

José H. Miró Segura  Miquel Richart i Rufino 
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