
REUNIÓ GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

6 d’octubre de l’any 2018 
 

En la ciutat d’Alcoi, a les 18.30 h del dia 6 d’octubre 

de l’any 2018, i amb l’assistència de 63 individus, la Filà 

Chano es declara constituïda en assemblea en segona 

convocatòria, presidida pel seu Primer Tro, N’Eduardo 

Gilabert Pérez, i la seua Junta Directiva, per tal de tractar 

l’Ordre del Dia de la convocatòria cursada. 

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 19 de maig de 

2018. 

2n Punt.- INFORME PRIMER TRO.-  

El Sr. Eduardo Gilabert comença la seua intervenció 

donant-li l’enhorabona a Jordi Carbonell García i Lirios 

Jordá pel naixement de la seua filla Carmen, la fa extensiva 

també també al iaio Jordi Carbonell i a Mauro Carbonell el 

seu germà. 

Reflexiona sobre l’actual Reglament de la Filà, el qual 

data de 1977, i que té dues parts diferenciades, una que 

coincideix amb l’Estatut de l’Associació de Sant Jordi, posa 

exemples en els que paraula per paraula coincideixen. I una 

altra part que correspondria al funcionament intern de la 

Filà. Comunica que Marta Mansanet Cànovas ja està 

treballant en la redacció del nou Reglament, i aprofita per 

anunciar el seu nomenament com a Vicesecretaria de la Filà 

Chano. Pensa que podria estar enllestit per ser votat en la 



propera Junta de Rams. Informa que s’enviarà un 

esborrany per e-mail per a que tots el puguen estudiar. 

Informa també de la sol·licitud de D. Alfonso Mestre 

Rodrigo en el sentit de nomenar l’Esquadra Especial 

d’Enmig. Se li ha contestat, i Alfonso Mestre s’ha mostrat 

d’acord amb la conveniència d’aprovar primer el 

Reglament, i a continuació nomenar l’Esquadra Especial. 

Comunica, sobretot als Socis Protectors, que podran 

vestir el disseny de la Filà, únicament si participen 

activament en la Segona Diana i en la Processó General, en 

aquests dos casos ho faran com un Chano més. 

Comenta també que se li ha preguntat pel “càstig” 

d’esperar un any per ser indivíduo. Pensa que no és cap 

càstig, que és una mesura sana, ja que permet tant als 

nous socis conèixer com som els Chano, com als Chano 

conèixer als futurs membres. 

Comunica que el preu per als convidats als ensaios 

serà de 20,00 €, el mateix preu regirà en els ensaios de 

pagament per a tots els assistents. El Cop explica que 

aquesta mesura ve donada per a que el preu s’aprope al 

cost real dels ensaios. S’aprova la proposta per unanimitat 

dels presents. 

Comunica que les llistes d’Esquadra, Diana i Roda per 

a les festes de 2019, esta penjada a la capçalera. El 

secretari comenta que alguns indivíduos no podran fer 

Diana i després Esquadra com venia sent habitual, degut a 

que a les festes de 2018 hi va haver 13 Dianers que al 



2019 no tindran dret a fer esquadra, aleshores per a 

completar les llistes es necessitaven 35 indivíduos de roda 

en lloc dels 22 habituals. 

El Primer Tro informa també que s’han demanat 10 

espingardes, 3 d’infantil i 7 de juvenil. El preu per cada 

espingarda perduda és de 100,00 € aproximadament, 

demana que els pares, tinguen cura del material que es 

presta i tornar-lo en quant s’acaben els actes. 

 

3r. Punt PETICIÓ GLORIER INFANTIL 2018 

Es presenta només la sol·licitud de IGNACIO MIRÓ 

IVORRA, fill del fester Gabriel Miró Figuerola. El Primer Tro 

li dona l’enhorabona i els presents amb un fort aplaudiment 

feliciten a Ignacio pel seu nomenament. 

 

4t. Punt ALTES I BAIXES 

El secretari fa lectura de les altes i baixes. 

Causa baixa com a festera juvenil JENIFER PÉREZ 

PÉREZ, a petició del pare (Jorge Pérez Molina) 

Causa baixa per no comparecència, el soci protector 

JOSÉ GOTAN REIG 

Causa alta com a festera juvenil, CARMEN CARBONELL 

JORDA, filla del fester Jordi Carbonell Dauder 

Causa alta com a soci protector, CARLOS MULLOR 

GRAU. 

El Primer Tro dona la benvinguda als nous socis. 

 



5è Punt MIG ANY FESTER 

El Primer Tro comença informant de la situació de la 

Filà enguany en La Glorieta, amb el plànol facilitat per l’ 

Associació de Sant Jordi 

L’1 d’octubre serà la primera partida del campionat de 

cotos, la nostra parella estarà formada per Jordi i Perfecto 

Vidal. Els desitja molt bona sort. 

El 20 d’octubre, hi haurà vermut-dinar a la glorieta, 

enguany es comptarà amb un cuiner, un cambrer, el 

sergent i els conserges. 

El cuiner de la olleta serà Jordi Muñoz Moltó i com 

ajudants estaran Jordi Blanquer Jordá i José Ramón 

Martínez Sellens. 

L’Entradeta serà a les 24:00 hores pel País Valencià.  

El divendres 26 d’octubre (20.30 h) i dissabte 27 

d’octubre (19 h i 21 h), seran les representacions del 

sainet.  

Cal apuntar-se a la llista que hi ha a la capçalera de la 

Filà per a l’olleta del Mig Any, es tracta de fer unes 

previsions ajustades als assistents. El preu per als 

convidats del sopar i l’entradeta serà de 35,00 € 

En quant a Fontilles, el Primer Tro informa que la Filà 

Chano oficialment no anirà, i que l’organització correrà a 

càrrec de la Penya Pro Fontilles 

6è Punt LOTERIA 

El Primer Tro ens diu que enguany, com ja va ocórrer 

l’any passat, no es faran participacions, només dècims.  



El Cop, explica que la Filà ha reservat inicialment 

19.000 € de loteria, disposant cada fester de 6 dècims a 

24,00 €. El Cop, recorda la importància de la venda de 

loteria per al finançament de la Filà. 

La vocal Sara García, recorda que la loteria es 

repartirà en acabar la Junta. 

7è Punt CREIXIMENT COMPONENTS DE LA FILÀ 

El Primer Tro presenta la proposta de la Junta 

Directiva, la qual no és altra que establir una llista d’espera 

per als que sol·liciten l’ingrés com a socis protectors. No 

obstant això el socis que ja han ingressat en la Filà se’ls 

respectarà el dret a sol·licitar el pas a Individuos, quan ho 

estimen oportú. 

Actualment els components de la Filà són els 

següents: Individuos 106, protectors 26, infantils 43, 

Veteranos 5. I l’aforament de la Filà és de 280 places. 

El senyor Rafael Blanes Cardenal pregunta per la 

forma d’ingrés dels familiars directes. El secretari li 

contesta que no ha sofert cap modificació, la mesura afecta 

només als nouvinguts que volen ingressar com a Socis 

Protectors. 

La mesura s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

8è Punt OBRES PIS DE JOSEFA GISBERT 

El Primer Tro presenta l’estudi de les possibilitats 

d’aprofitament del pis donat per donya Josefa Gisbert, 

entre els que destaquen la construcció d’uns serveis nous 



aprofitant l’espai de la cuina i els serveis del pis. L’entrada 

es faria per la cantonada on es col·loca la música en els 

ensaios. Explica que la Filà no es podrà ampliar, però 

podrem dotar-la d’un espai de qualitat. 

Ara mateix, ja podem comptar amb un taller de 

manteniment, una sala noble, roberia en condicions, 

armeria, traster i una possible roberia per deixar roba en 

festes. També podrem comptar amb un despatx i arxiu nou, 

amb accés per el corredor d’entrada a la Filà. Felicita al 

vocal de manteniment, Javier Payà Soriano, per tota la 

feina que està duent a terme. Els presents es sumen a 

aquest agraïment amb un fort aplaudiment. 

La cuina de la Filà es veuria ampliada amb l’antic 

despatx i el quartet d’armes. 

El Primer Tro, sol·licita mamprendre les obres de la 

cuina immediatament per tal que estiga enllestida per a les 

festes del 2019, i tindre aquestes obres un cost assumible, 

a més es demanaran pressuposts per escometre les 

reformes dels serveis, en tindre clar el cost, fer-ne una 

Junta per tal de presentar la proposta final i les despeses 

necessàries. 

La proposició s’aprova per unanimitat, i amb un fort 

aplaudiment. 

 

9è Punt CÀRRECS HONORÍFICS 

El Primer Tro informa que el proper any 2019, En 

Miquel Richart i Rufino, amb motiu dels seus 50 anys com a 



indivíduo en la Filà Chano, serà nomenat com a Chano 

d’Honor. 

El Secretari pren la paraula per fer lectura d’una carta 

signada per Don Antonio Miguel Sanz Ribes, Don Rafael 

Blanes Cardenal i Don Fidel Mestre Moltó, tots tres Primers 

Trons de la nostra Filà, i que l’han representada gairebé des 

de l’any 1990, i en la qual exposen els mèrits d’En Miquel 

Richart i Rufino, en els 10 anys com a Primer Tro de la Filà 

Chano, en les seues dues etapes (1.999-2.004 i 2013-

2018), en les quals va afrontar els càrrecs festers 2002-

2003 i 2016-2017. Va dur a bon terme un fort desequilibri 

econòmic i l’estat de crispació i enfrontament que patia la 

Filà Chano. 

En la segona etapa com a Primer Tro, cal destacar 

l’aferrisada lluita en defensa dels drets de les festeres de la 

Filà Chano. 

Els signataris sol·liciten, que tot i reconeixent-li a En 

Miquel Richart i Rufino la seua condició com a Chano 

d’Honor, siga substituïda per la de Primer Tro d’Honor, 

màxima distinció de la nostra Filà. 

La Junta Directiva pensa que és d’aplicació l’article 20 

del nostre Reglament, on es reconeix el premiar mèrits 

molt rellevants o serveis extraordinaris, i que el 

nomenament el farà la Junta General a proposta de la Junta 

de Filà. 

La Junta Directiva fa seua la proposta, i proposa a 

l’Assemblea la seua aprovació. 



Els presents, posats en peu i amb un fortíssim 

aplaudiment, perllongat durant varis minuts, nomenen per 

aclamació a En Miquel Richart i Rufino com a Primer Tro 

d’Honor de la Filà Chano. 

El senyor Miquel Richart pren la paraula per agrair el 

nomenament, i li dedica aquest moment a son pare, un nou 

aplaudiment interromp les seues paraules, pensa que el 

balanç dels anys passats com a Primer Tro han estat 

positiu, que no vol deixar passar el suport que ha tingut 

d’Eduardo Gilabert, actual Primer Tro, que algunes de les 

circumstàncies per les que ha passat no han estat fàcils, 

però pensa que huí, la Filà Chano és una Filà del segle XXI, 

que l’esperit i el camí mamprès són bons. Dona les gràcies 

novament i les seues paraules són reconegudes pels 

presents amb un fort aplaudiment. 

 

10è Punt TORN OBERT DE PARAULA 

El secretari informa que a la capçalera esta penjada la 

roda per a les festes de 2019. 

El senyor Jordi Pérez i Durà, agraeix a Francisco 

Mestre Jorda, la seua feina en el projecte de reforma del Pis 

de donya Josefa Gisbert. 

Pregunta també si es farà una Junta ex-profés per a 

aprovar el nou Reglament. Contestant-li el Primer Tro que 

si, i que s’enviarà abans per a l’estudi. 

El senyor Miquel Richart, afegeix que el Reglament de 

la Filà és la forma d’organitzar-se internament. Ha de ser 



àgil, i que ningú pot decidir sobre una modificació sense 

assistir a l’assemblea, simplement provocant amb la seua 

absència faltes de quòrum, i aconseguit així el bloqueig de 

qualsevol avanç. 

 

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

sessió a les 21:00 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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