
REUNIÓ GENERAL ORDINÀRIA 

19 de maig de l’any 2018 

 

 En la ciutat d’Alcoi, a les 18.00 h del dia 19 de maig de l’any 

2018, i amb l’assistència de 61 individus, 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 la junta, el primer Tro recorda el recent 

traspàs de María Amparo Barrachina, Mare de María Amparo i Jordi 

Mestre Barrachina. 

 

 1r Punt.- Lectura i aprovació (si escau) de l’acta anterior.- 
Prèvia la seua lectura per part del Secretari de la Filà, s'aprova per 

unanimitat l’Acta del dia 24 de març de l’any 2018. 

 

 2n Punt.- Informe Primer Tro.-  

El Primer Tro agraeix a Pep Ruiz, com altres anys, les 
fotos de les passades festes, les quals s’han convertit en 
la història gràfica de la Filà. 

Recorda que quan s’acorda portar llaç negre, és per fer-
ho, i durant totes les festes, enguany s’havia de dur per 
Donya Josefa Soler Gisbert, Chano d’honor, i hi havia 
festers que no el portaven. 

Agraeix a tota la Filà la participació i l’actuació en les 
passades festes. 

Apunta que per a pròximes ocasions, potser caldrà traure 
tiquet també per a la nit de l’olla, ja que els assistents 
eren molts més que els que es van apuntar, trencant-se 
les previsions que s’havien fet. 



En les Glories hi va haver una bona participació, senyala 
que al Glorier Infantil caldria fer-li una mica més de 
costat, sobretot en els acompanyaments. 

Bona participació en la Entrada, compacta i al ritme de la 
Filà Verds, pensa no obstant que els cabos caldria que es 
separaren una mica més de les esquadres. La carrossa 
de tancament és insuficient per a les necessitats de la 
Filà i caldrà buscar-ne alguna més còmoda i adient. 

Bona participació en la segona Diana, encara que van 
faltar espingardes per als xiquets, caldrà fer-ne algunes 
per a que no torne a passar en els pròxims anys. 

Correcta la participació en la Processó General. La 
Discomòbil del sopar de Sant Jordi, no va cobrir les 
expectatives. 

Molt bona participació en l’Alardo, recorda que per 
disparar cal ser major de 18 anys i estar en possessió del 
permís d’armes corresponent, en cas contrari, es pot 
incórrer en una infracció penal. 

El dinar de la Plaça de Dins, encara que cada any es 
trobem amb més dificultats, va resultar bé. 

Recorda que el dia 26 de maig hi haurà elecció de 
Majorals, i el dia 1 renovació de la Junta Directiva. 

En quant al pis, ja està buit, i s’ha entregat el localet de 
baix als Berberiscos. 

 

3r punt-Llocs reals en la Festa 2018. 

DIANA OFICIAL 2.018 
 

PRIMERA PART 
1. Rogelio SANCHÍS BLANES 
2. Rafael DOMENÉCH SANTACREU 
3. Javier SERRA MOLTÓ 
4. Salvador SOLER MOYA 
5. Nelson BLANES ABAD – Cabo  



6. Víctor PÉREZ BORONAT 
7. Omar VIZUETE CAMBRA 
8. Carlos ARNAU BOTÍ 
9. Marcos GRAU SANJUAN 
10. Vicente PALOP LLIN  
11. Rafael SEGURA QUILES 

SEGONA PART 
1. Elisa BENEYTO GOMEZ  
2. Dorotea MONZÓ ESCRIVÁ  
3. DIANA CORTÉS BLANES  
4. YAIZA ZARAGOZÀ DE LEÓN  
5. NAIRA ARACIL GUARINOS  
6. ROSAMARÍA VILAPLANA SANPABLO  
7. SILVIA SANCHÍS VERCET 
8. Rocío BLANES GARCÍA 
9. Sara GARCÍA VIDAL – Cabo  
10. María DOMENECH MESTRE  
11. Beatriz MESTRE RODRIGO  

 
 

ESCUADRA OFICIAL 2.018 
 

PRIMERA PART 
1. Luis VIDAL PÉREZ 
2. Francisco JUAN MOLLÁ 
3. Joan Antoni ARNAU BOTÍ 
4. Eduardo GILABERT PÉREZ 
5. Francisco FERRANDIZ SEGUÍ 
6. José MIRÓ SEGURA 
7. Jorge VIDAL DOMÍNGUEZ – Cabo  
8. Carlos FERRI VICENT 
9. Fernando FERNÁNDEZ MONCHO 
10. Daniel NAVARRO FERNÁNDEZ 
11. Eduardo GILABERT AVARGUES – Cabo  

 

SEGONA PART 
1. Roberto PÉREZ ESPÍ 
2. Rafael BLANES CARDENAL 
3. Francisco SOLER AZNAR 
4. Fernando PÉREZ GISBERT 
5. Antonio SANZ RIBES 



6. Luis CATALÁ REIG - Cabo 
7. F. Javier MUÑOZ GINER 
8. Rafael COMPANY BARBER 
9. Joan MATARREDONA CORTÉS 
10. Miquel RICHART I RUFINO 
11. Antoni GARCÍA GARRIGÓS - Cabo 

 

4t. Punt -Comptes 2017-2018. 

El Cop Francisco Julián García Pastor, pren la paraula per 
desglossar uns comptes que en resum són els següents: 

INGRESSOS 128.818,00 € 
DESPESES 119.757,90 € 
SUPERAVIT 2017/2018 9.060,10 € 
SUPERAVIT 2016/2017 4.999,06 € 
   
TOTAL 14.059,16 € 
 

La notícia del superàvit es rebuda amb un for aplaudiment 
per part dels presents. 

 

5-Altes i baixes. 

CAUSEN BAIXA: 

El fester Veterà FRANCISCO BERENGUER CARBONELL 

Els festers Juvenils PAULA GISBERT TROYANO i ÀLVARO 
GISBERT TROYANO 

El Soci Protector BORJA FRANCÉS ARACIL 

PASSA A FESTER VETERÀ l’indivíduo JORGE VIDAL 
DOMÍNGUEZ 

 
Sol·liciten l’ingrés com a Socis Protectors: 
SONIA PEIRÓ ORTIZ 
LAURA VALÍN ESPÍ 



GABRIEL AMADOR CLIMENT 
DANIEL DURÁ OLCINA 
Tots ells amb els avals dels indivíduos Elisa Beneyto Gómez 
i Lluís Vidal Pérez. 
GABRIEL CHENOUI VICENS, amb els avals dels indivíduos 
Pau Pérez Boronat i Roberto Pérez Espí 
 
EVA MARÍA RAMOS CLIMENT, amb els avals dels indivíduos 
Sara Mejias Pedraza i Miquel Richart i Rufino. 
 
JONATHAN SANTOS GARCÍA 
JOSÉ GOTAN REIG 
amb els avals dels indivíduos Javier Serra Moltó i Antonio 
Sanz Ribes. 
 
IGNASI BERNABEU SANOGUERA, amb els avals dels 
indivíduos Javier Serra Moltó i Miquel Richart i Rufino. 
 
INGRESSA COM A INDIVÍDUO: AITANA MANSANET 
CÁNOVAS, filla del fester Carles María Mansanet Terol. 
 
SOL·LICITA EL PAS A INDIVÍDUO: 
El Soci Protector David Chenoui Vicens, segons acord de 
Junta Extraordinària de 19/12/2015, que literalment diu 
“Transitòriament, aquells Protectors que ja han passat una 
votació, se’ls respectaran els drets adquirits.”, no cal 
procedir a votació. 
 
PASSA DE FESTER VETERÀ A INDIVÍDUO  
MANUEL PAYÀ SIRERA, els presents li dediquen un fortíssim 
aplaudiment. 
 
SOL·LICITEN EL PAS A INDIVÍDUO Les Sòcies Protectores 
MARÍA DEL MAR CALLES MIRA. I ZULIMA RESINA RUIZ. 
Cal procedir a votació, i una vegada realitzada aquesta, el 
resultat per a MARÍA DEL MAR CALLES MIRA es de 47 vots 
a favor, i cap en contra.  
Per a ZULIMA RESINA RUIZ es de 46 vots a favor, 1 vot en 
contra.  
El Primer Tro dona la benvinguda als nous Socis, i 
Indivíduos. A continuació fa una reflexió sobre el 



creixement de la Filà, i si cal posar un nombre màxim de 
components, pensant en la freqüència en fer els actes i la 
capacitat dels locals, proposa aquesta qüestió com a punt 
per a la Junta del Mig Any. 
El senyor José Luís Blanes assenyala si es pot aprofitar el 
pis per a eixamplar els locals. El Primer Tro li contesta que 
no, que es pot utilitzar com a espai dotacional, difícilment 
com ampliació dels locals. 
 

6- Creuà 2018-2019. 

El Cop Francisco Julián García Pastor, pren la paraula per 
anunciar que les quotes per a l’any fester 2018-2019 es 
mantindran. No obstant el superàvit dels comptes, no es 
poden baixar les quotes, ja que caldrà, amb tota seguretat, 
fer despeses en el pis de Pepa. 

Aquest punt s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

7- Dinà. 

El Primer Tro comunica que com des de fa uns anys, la Dinà 
es farà en el restaurant “Tir al Plat”, serà el dia 23 de juny, 
el preu de 10,00 €, i enguany hi haurà la participació d’una 
xaranga per amenitzar l’acte. La notícia és rebuda amb un 
fort aplaudiment dels presents. 

 

8- Crònica de la Festa. 

El nostre Cronista, Joan Antoni Arnau, aconsegueix 
condensar en 45 minuts de lectura i il·lustrada amb 
imatges, el que ha ocorregut a la Filà l’any fester 2017-
2018, també un bon grapat d’anècdotes, les quals sempre 
ens arranquen un somriure, agraint-li l’Assemblea la seua 
meritòria tasca amb un fort aplaudiment. 

El Primer Tro felicita personalment el nostre Cronista. 

 



9-ELECCIÓ DEL PRIMER TRO 

El senyor Miquel Richart pren la paraula per tal de despedir-
se com a primer Tro de la Filà Chano. 

Comença la seua intervenció demanant disculpes, ja que 
pensa que en els seus anys de càrrec a ben segur ha 
molestat algú amb les seues paraules o actuacions. 

Amb tot i això, creu que han estat anys possitus per a la 
Filà Chano, la qual ha assolit un paper important en el mon 
de la festa, i ha sabut estar a l’altura dels seus temps. En la 
festa hi ha hagut un canvi important que es produeix per la 
discriminació soferta per Manuela Mestre, la Filà Chano 
decideix defensar els drets dels seus membres, i 
normalitzar una situació que al final ha acabat produint 
aquest canvi en la Festa Alcoiana. 

S’han fet dos càrrecs, Capità i Alferes, amb dignitat, però 
també amb il·lusió, dins de les possibilitats de la nostra 
Filà. Aprofita per donar-los l’enhorabona a Fidel Mestre 
Ferrándiz i Fidel Mestre Moltó, últims Alferes i Capità, 
respectivament. 

Recorda també la celebració del 75 aniversari de la 
col·laboració amb la Unió Musical Contestana. L’edició del 
Llibre “Chano. Una Filà amb Història” de Lluis Vidal Pérez, i 
la propietat dels locals, que a ben segur marcarà i el futur 
de la Filà Chano. 

La Filà Chano, amb homes i dones junts, ha sabut fer el 
canvi del model únicament masculí, sense desvirtuar 
l’esperit i la personalitat que ha tingut sempre. 

Agraeix a la Junta Directiva la seua feina, però també a la 
resta de la Filà el seu comportament, i acaba amb un visca 
la Filà Chano. 

Els presents en peu, amb un fortíssim i llarg aplaudiment 
agraeixen la tasca duta a terme aquests anys per En Miquel 
Richart com a Primer Tro de la nostra Filà. 



El Secretari presenta la candidatura d’Eduardo Gilabert 
Pérez, única presentada, els presents per aclamació 
nomenen al senyor Eduardo Gilabert Pérez com a Primer 
Tro de la Filà Chano. 

El senyor Miquel Richart, li fa entrega de “la Chapa” i la 
medalla de l’Associació de Sant Jordi al nou Primer Tro, i li 
desitja molta sort en la seua comesa. 

El senyor Eduardo Gilabert, comença la seua primera 
intervenció com a Primer Tro, agraint la confiança que li 
diposita l’Assemblea, i assegurant que el senyor Miquel 
Richart constitueix per a ell un exemple de com ha de ser 
un Primer Tro. 

Anuncia que bàsicament la Junta estarà composta per les 
mateixes persones, amb alguns canvis de lloc. A 
continuació en fa lectura de la composició de la seua Junta 
Directiva: 

Primer Tro.- Eduardo Gilabert Pérez  
Darrer Tro.- Lluís Vidal Pérez 
Cop.-  José Ramón Martínez Sellens 
Secretari.- José H. Miró Segura 
Comptador.- Fco. Julián García Pastor 
Vocals.- Jorge I. García Vidal 
  Sara García Vidal 
  Antonio M. Sanz Ribes 
  Javier Payá Soriano 
Cronista.-  Joan Antoni Arnau Botí 
 

Com a tasques immediates a desenvolupar assenyala la 
redacció d’un pla de viabilitat per al pis, confia per a la 
Junta de Mig Any poder presentar algun avantprojecte 
valorat, sobretot pel tema del trasllat dels serveis, 
actualment insuficients una nova ubicació. 

També caldrà la redacció d’un nou Reglament de la Filà, 
tasca per a la qual demana la col·laboració de Marta 
Mansanet Cánovas. Explica que el Reglament actual es va 
fer per part de D. José Luís Mansanet Ribes a l’any 1977, 



els més de 40 anys de durada ens parlen de la seua 
qualitat, no obstant però, tant la composició de la Filà, com 
les noves reglamentacions i formes de regir-se, ens 
aconsellen dotar a la Filà Chano d’un nou Reglament, 
actualitzat i sobretot pràctic. 

Un fort aplaudiment dels presents tanca la intervenció del 
Primer Tro. 

 

10- Torn obert de paraula. 

Son varis els presents els que prenen la paraula per felicitar a 

Miquel Richart i Rufino per la tasca que ha dut a terme, i desitjar-li el 

millor al nou Primer Tro. 

El senyor Jordi Blanquer demana que es substitueixen els plats de 

plàstic que s’utilitzen en festes, per plats normals per la seua 

incomoditat i falta d’estabilitat. 

I en no haver més assumptes que tractar, s'alça la sessió a les  

20:20 h, de la qual, com a secretari, done fe. 

 

EL SECRETARI  EL PRIMER TRO 

José H. Miró Segura  Eduardo Gilabert Pérez 
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