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SOCIETAT DE FESTERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE L ÁGONIA

MIG ANY 2017
BUTLLETI INFORMATIU Nº 41
REVISTA DEL MIG ANY DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS D´ONTINYENT

d´Interés Turístic Nacional



La Societat de Festers del Santíssim Crist de l´Agonia 
vos desitja que gaudim d´una bona celebració del
 Mig Any de les festes de Moros i Cristians de 2017
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Mig Any fester 2017 Saluda

Jorge Rodríguez Gramage
Alcalde de la Ciutat d´Ontinyent

El camí cap a les festes ja ha arri-
bat al seu equador. És moment 

de tornar a retrobar-se i de compar-
tir festa. Compartir l’alegria de sopar 
junts, de participar en competicions 
i activitats, d’emocionar-se sentint 
música festera. El Mig Any Fester és 
un moment molt esperat pels festers 
i festeres per gaudir de tot açò, i per 
saber que ja està més a prop que lluny 
l’esperada “Setmana Gran”.

Aquest Mig Any és també un moment 
especialment esperat per les compar-
ses amb càrrec: Fontanos, Kábilas, 
Bucaneros i Berberiscos van a viure 
els actes d’estos dies d’una manera 
única i molt especial. Com també ho 
farà la Junta de la Societat de Festers 
que encapçala José Rafael Sanchis, 
un grup de persones que està treba-
llant de valent pels nostres Moros 

i Cristians, i que van a fer a bon se-
gur tots els esforços perquè tinguem 
unes fantàstiques festes de 2017. Un 
camí en què els festers i festeres sa-
beu que tindreu sempre l’Ajuntament 
d’Ontinyent al vostre costat.  

Gaudiu de la intensa programació en 
la qual festa, cultura i diversió són 
una; gaudiu de l’amistat i recarregueu 
energia festera, perquè ja estem més 
a prop que lluny de la Setmana Gran 
i ho hem de celebrar. 

Que torne a sonar Chimo als carrers 
d’Ontinyent! Avant! 

El vostre Alcalde
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Mig Any fester 2017 Saluda

José Rafael Sanchis Vicedo
President de la Societat de Festers

Benvolguts amics i amigues festers, de nou 
ens preparem per a celebrar el Mig any de 

2017 i ho fem amb la mateixa il·lusió i les ma-
teixes ganes de sempre. La Junta que presidisc 
us vol transmetre un missatge d'optimisme, 
amistat i bona sintonia entre tots aquells que 
formem aquesta gran família festera..
Enguany repetirem el Mercat Medieval al 
febrer amb la confiança que transcórrega 
amb l'èxit que tingué el passat any, gràcies a 
l'imprescindible ajud del nostre Ajuntament, 
que posa tots els recursos humans i econò-
mics necessaris per al correcte funcionament 
d’aquest esdeveniment.
Seguirem amb una espectacular barreja de 
cultura , esports i festa, com són els concur-
sos de dibuix i pintura per als més menuts, 
així com els tradicionals concerts de ban-
des de la ciutat, en el quals es presenten els 
Càrrecs d’enguany, i arrodonit amb unes 
emocionants competicions de futbol, pàdel, 
escacs, dómino i bac, a més del sopar de gala 
en la Societat i la desfilada final, que donarà 
per complit aquest Mig Any Fester.
Però tal vegada el repte més important que 
tindrem, una vegada acabades aquestes festes 
del Mig Any, siga la celebració de l'any Cervi-
no que començarà el 18 de maig d'aquest any 

i acabarà el 17 de maig de 2018, un període en 
el qual dipositarem tot l'esforç i tota la il·lu-
sió per honorar la memòria del nostre insigne 
Magistrat, escriptor i creador del text de les 
nostres Ambaixades, Joaquín José Cervino, 
orgull de tots els festers. 
Per finalitzar, només em resta felicitar els 
Capitans, Javi i Cefe, de les comparses Fon-
tanos i Kábilas, Ambaixadors Ignacio i An-
gela, banderers David i Mari Carmen, de les 
comparses Bucaneros i Berberiscos, Primers 
Trons, pregoner del Mercat Medieval, Juanan 
Alcaraz, i pregonera de les festes 2017, Paloma 
Insa, pels seus nomenaments i perquè ells se-
ran la representació de la imatge de les festes 
2017, unes festes que tornarán a ser l’admi-
ració de tots aquelles que tinguen la sort de 
veure-les  i gaudir-les.
I ara sí, amics festers i festeres, rebeu una 
forta abraçada meua i de la Junta de Festes i 
que Déu vulga que tot vaja bé, i que regne la 
pau i harmonia i que l'alegria siga la constant 
d’aquests dies.
Visca el Santíssim Crist de l’Agonia!
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Mig Any fester 2017 Junta de Govern

José Rafael Sanchis Vicedo President Omeyas

Francisco Torró Párraga Vicepresident Omeyas

Vicente Pla Vaello Secretari Fontanos

José Javier Ureña Beneyto Tresorer Bucaneros

Ricardo Calabuig Gandía Vocal Moros Berberiscos

Miguel Revert Ferrero Vocal Cruzados

Enrique Galiana Martínez Vocal Chanos

Roberto Sanchis Sánchez Vocal Mossàrabs

Pilar Coll Calabuig Vocal Bucaneros

Enrique Orquín Aleixandre Assessor Musical Llauradors

Juan José Portero Tortosa Assessor Religiós

Rafa Torro Ferrero Director Museu Fester Mossàrabs

José Luis Azorín Cambra Cronista de Festes Chanos

Enrique Galiana Torró Representant Soci no Fester

Rafael Albert Mollá Representant Fontanos

David Gisbert Rey Representant Almogàvers

Joan Martínez Silvestre Representant Asturs

Manuel Palomino López Representant Llauradors

Amadeo Juan Galbis Representant Cides

José Vizcaíno Borredá Representant Marineros

Juan Mira Albero Representant Bucaneros

Ricardo Enguix Ferrero Representant Estudiants

Miquel Girones i Sanz Representant Gusmans

Juan Cucart Alfonso Representant Arquers

Ignacio Pastor Vila Representant Cruzados

Natxo Tortosa Sánchez Representant Contrabandistas

Salvador Albuixech García Representant Kábilas

Rafa Gandía Montes Representant Moros Espanyols

Alfons Gisbert Ortiz Representant Saudites

Germán Vidal Giner Representant Mudéjares

Joaquín Tormo Reig Representant Mossàrabs

Joan Sanantonio Lizandra Representant Taifas

Javier Valls Ferrero Representant Moros Berberiscos

José Enrique Mollá Sanchis Representant Moros Marinos

José Daniel Silvaje Sanchis Representant Chanos

Juan Antonio Sanantonio Salcedo Representant Omeyas

Rafael Brotons Ribera Representant Benimerins

Samuel Martínez Micó Representant Abencerrajes
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Mig Any fester 2017 Càrrecs  2017

Jose Ignacio Torro García Primer Tro Fontanos

José Abad Mulor Primer Tro Almogàvers

Javier Bas Muñoz Primer Tro Asturs

Vicente Penadés Ferrero Primer Tro LLauradors

Nieves Calabuig Cuenca Primer Tro Cides

Josep Jaume Aluja Farre Primer Tro Marineros

Agustín Muñoz Pla Primer Tro Bucaneros

Desamparados Gregori Biosca Primer Tro Estudiants

Pau Urenya Micó Primer Tro Gusmans

Vicente Sanchis Díaz Primer Tro Arquers

Ricardo Sanchis Carbonell Primer Tro Cruzados

David Seguí Martínez Primer Tro Contrabandistas

José Ramón Revert Rovira Primer Tro Kábilas

Jose Cortés Sanchis Primer Tro Moros Espanyols

Josep Antoni Francesc Esteve Primer Tro Saudites

Nuria Lacueva Olivares Primer Tro Mudéjares

Santi Rius Soler Primer Tro Mossàrabs

Silvia Soler Vidal Primer Tro Taifas

Roberto Ferre Gandía Primer Tro Moros Berberiscos

Emilio Perez García Primer Tro Moros Marinos

Salvador Mora Castelló Primer Tro Chanos

María Asunción Lizandra Martínez Primer Tro Omeyas

Javier Brotons Valor Primer Tro Benimerins 

Borja Galiana Torró Primer Tro Abencerrajes
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Mig Any fester 2017 Càrrecs 2017

Javier Moscardó Salido 
Capità Cristià

Ya ha pasado medio año desde que 
subimos a nuestro “Morenet” a San-

ta Ana. Las comparsas vuelven a ilusio-
narse, el ambiente festero empieza a re-
nacer y empezamos a contar los días que 
quedan para que los boatos y escuadras 
llenen nuestras calles de alegría y fiesta. 
Antes de llegar a los días marcados en 
nuestros calendarios, nos queda disfru-
tar de este Mig Any, y vivir cada acto 
como se merece, para grabar en nuestras 
memorias cada segundo que disfrute-
mos.
Desde que era pequeño, justamente des-
de el año 1993, se me metió en la cabeza 
el sueño de poder ser capitán cristiano. 
Aquel año fue el primero que salí a la 
Entrada y viví mi primera capitanía Fon-
tana. Después de 24 años, estoy a mitad 
camino de ese sueño. 
Un sueño que antes tuvo mi padre, y que 
hoy puedo vivir en nombre de los dos, 
ya que a él le debo mi amor por nuestras 
fiestas, un amor compartido con mi her-
mano, y que intento transmitir a mi hija.
Un sueño, que me lleva a la responsabili-
dad de representar a mi comparsa en un 
año tan importante para nosotros. Una 
comparsa con una gran historia, y con 
momentos inolvidables. La comparsa 
que me ha visto nacer; los Fontanos. Con 

alegría e ilusión, llevamos año y medio 
trabajando para llegar a unas fiestas que 
seguro serán inolvidables para nosotros.
Un sueño que me da la opción de cono-
cer gente nueva y hacer nuevos amigos 
en el mundo festero.
Un sueño que de buena gana aceptaron 
todos mis familiares y amigos; y no sólo 
lo aceptaron, sino que todos ellos se han 
volcado como si fuera suyo, por lo que 
solo puedo mostrarles gratitud, e inten-
tar representarlos lo mejor que pueda en 
todos y cada uno de los actos. 
Un sueño, que me está haciendo vivir 
momentos únicos y unirme más a mi 
mujer, Mara, la persona que más quiero. 
Desde estas líneas, que me brinda la So-
ciedad de Festeros, sólo me queda desea-
ros a todos que disfrutéis como nunca 
de este Mig Any y que viváis nuestras 
fiestas como el primer día.
Un abrazo.
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Càrrecs  2017Mig Any fester 2017

C onsumida buena parte de este año feste-
ro tan importante para nosotros, arranca 

el “Mig Any” con lo que ello significa para la 
ciudad de Ontinyent en general y para el mun-
do morocristiano en particular. Por delante 
otros seis meses intensos que nos conducirán 
a la Semana Grande, a una cálida noche del 
último viernes de agosto. Sin darnos cuenta, 
alguien proclamará esas palabras mágicas: 
“avant kábilas, avant”. En ese momento, mi-
les de recuerdos pasarán por nuestra mente, 
instantes en los que, por cortos que parezcan, 
recordaremos a todos aquellos seres queridos 
que ya no están con nosotros pero que a buen 
seguro, desde algún lugar al menos tan mara-
villoso como este, disfrutarán al máximo de 
este sueño, de ese momento tan especial.
  Hace más de 30 años, el destino quiso que  
recalara en la que hoy es mi comparsa, de la 
mano de un grupo de amigos a los que siem-
pre estaré agradecido.
Hoy, esa misma comparsa me brinda la opor-
tunidad de ostentar el cargo de capitán moro. 
Un honor que, como he comentado en dife-
rentes ocasiones, me llena de orgullo y feli-
cidad, a la vez que supone una enorme res-
ponsabilidad. Soy consciente de que ya han 
desfilado 13 capitanías desde el nacimiento 
de la fiesta bajo la bandera de nuestra com-
parsa; 14 con la nuestra. Antecedentes que 
nos obligan a ser dignos sucesores de nuestros 

mayores y que merecen por nuestra parte un 
esfuerzo e implicación máximos. Desde es-
tas líneas mi compromiso total, tanto con mi 
comparsa como con las  fiestas de Ontinyent.
 Ese mismo destino ha querido que comparta 
cargo  con un grupo fantástico de personas. 
Un año emocionante, intenso y sincero que 
nos hará tener presentes los valores que man-
tienen más vivas que nunca nuestras fiestas: 
convivencia, respeto e igualdad, propios de 
nuestra condición festera. Una grata experien-
cia de la que también deseo hacer partícipe a 
la comparsa que me vio nacer: los Bucaneros,   
voz y enseña del bando cristiano para este año 
2017. Fue allí donde, de la mano de mi padre 
y junto a mis hermanos, aprendí gran parte de 
lo que hoy soy y siento como festero.
 Este año, desde el honor que otorga ostentar 
el cargo de capitán moro 2017, me gustaría 
invitaros a compartir el Mig Any, un  prelu-
dio de lo que serán unas inolvidables fiestas 
de Moros y Cristianos. Un  sueño convertido 
en realidad, una fantástica  aventura  que me 
gustaría disfrutar con todos vosotros.
No quisiera despedirme sin reiterar el  agra-
decimiento a mi comparsa, que hago exten-
sivo a mi escuadra “Kabilets”, a mi familia y 
muy especialmente a mi esposa Sabela y a mis 
tres hijos por  el apoyo incondicional, tan ne-
cesario en este año de capitanía. 
 Un abrazo.

Cefe Micó Turégano 
Capità Moro
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Mig Any fester 2017 Càrrecs 2017

Ignacio Gironés Tormo 
Ambaixador Cristià

David  Penadés Ureña
Banderer Cristià 

S’apropa el Mig Any i durant uns 
dies la succesió d’actes com les 

competicions esportives, els concursos 
escolars, el mercat medieval, els concerts 
i com no, la desfilada i el soparet amb 
banda de música, ens faran recordar a 
tots el festers, festeres i poble en general 
que a Ontinyent, al mes d’ agost, celebrem 
unes Festes de Moros i Cristians que, de 
segur, per a tots nosaltres, són les més 
grans, genuïnes i plenes de sentiment. 

Ens havien parlat de com seria aquest any, 
que anàvem a viure la festa des de dins, 
que anàvem a conéixer molta gent, però 
el que de cap manera havíem imaginat 
és que en tant poc temps formaríem 
un grup tan especial de primers trons 
i càrrecs. Per a nosaltres aquest no serà 
un Mig Any qualsevol. Per sempre 
estarem agraïts a la nostra comparsa, 
els Bucaneros, per l’oportunitat que 
ens han brindat d’ostentar els càrrecs 
d’Ambaixador i Banderer Cristians. 
Esperem estar a l’altura del bon fer 
d’aquesta comparsa i que aquest siga 
un any inoblidable per a tots els seus 
components. 

Volem també aprofitar l’ocasió per a 
agrair a tots i cadascun dels membres 
de la nostra Esquadra “Garfio” la il.lusió 
amb què, des d’un primer moment, 
s’han implicat en aquesta aventura. I 
també, com no, a les nostres famílies. 
Haguera resultat impossible emprendre 
aquest camí sense comptar amb la seua 
dedicació, comprensió i paciència.

I volem desitjar-vos a tots, festers i no 
festers, que passeu un molt bon Mig 
Any, que disfruteu al màxim de tots els 
actes i que no perdeu cap oportunitat 
d’ajuntar-vos amb els vostres amics i 
família, i de viure eixos moments amb la 
màxima intensitat. Això és el que li dóna 
verdader sentit a la nostra festa.

AVANT!
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Mig Any fester 2017 Càrrecs  2017

Angela Montés Silvestre 
Ambaixador Moro

Mª Carmen Tomás Martínez
Banderer Moro 

Vet aquí que una vegada hi havia una 
colla de xiquetes, “Berberisques de 

cuna”, que l’any 1990 van començar a 
eixir a festes. Aquell grup, en poc temps, 
es va anomenar "Penya Les Primeres”, 
i és que elles van ser les primeres dones 
mores a eixir a les nostres festes. Com po-
dreu imaginar, aquesta penya és la nostra, 
i és la mateixa que l’any 2015 celebrava el 
seu 25é aniversari. En aquell moment, a 
cap de nosaltres dues se’ns va passar pel 
cap que enguany podíem representar el 
càrrec de banderera i ambaixadora. Tot 
açò va sorgir el dilluns de les festes pas-
sades, quan, després d’un any de retard, 
la comparsa encara no tenia ninguna per-
sona que representara aquests càrrecs. I 
com que el nostre cap mai para de pensar 
en la festa, vam veure que aquella podia 
ser una gran oportunitat, no sols per a 
nosaltres, sinó també per a tota la penya. 
En pocs dies, la notícia va ser acceptada 
i recolzada tant per les nostres famílies 
com per la nostra penya i la comparsa, les 
quals, des del primer moment, ens van 
donar moltes mostres d’afecte i suport.
A dia de hui ens mouen moltíssim les ga-
nes de treballar i preparar tot allò que en-
volta la nostra festa, però també ens mou 

un sentiment de germanor que, a poc a 
poc, va fent-se més gran. I és que el nostre 
grup de càrrecs (capitans, ambaixador, 
banderer i primers tro) fa que tota aques-
ta tasca siga fàcil i, al mateix temps, plena 
d’il·lusions. 
Estem al febrer, estem a mig camí de les 
festes de 2017. La comparsa està treballant 
a ple rendiment per què tot estiga apunt a 
l’agost. Tenim molta feina encara per da-
vant, però estem convençudes que aques-
tes festes es marcaran de manera molt es-
pecial a les nostres vides.
El nostre major desig és poder compar-
tir amb tots vosaltres (familiars, penya, 
comparsa, amics, festers i poble d’Ontin-
yent) les ganes de fer festa, i que tots si-
gueu partícips d’aquest any d’ambaixada 
dels Moros Berberiscos.
Ja sols ens queda acabar i, com sempre, 
solem dir a nostra penya:
AVANT PRIMERES, AVANT!
AVANT MOROS BERBERISCOS, 
AVANT!
AVANT LES FESTES!
I això és tan veritat com que el conte s’ha 
acabat.
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Mig Any fester 2017 Programa d´Actes

Divendres 3 de febrer 
· A les 20.30 h. Presentació del Butlletí del Mig Any Fester, en la sala d´actes de la 
Societat de Festers . I presentació dels trofeus que es lliuraran en les diverses activitats 
esportives

· A les 23.00 h. Junta informativa, en la Sala d´Actes de la Societat de Festers.

Dissabte 4 de febrer
· A les 15.00 h. les comparses inscrites realitzaran les eliminatòries de futbol-7, 
voleibol i pàdel, en les instal·lacions esportives del poliesportiu Municipal.
Organitza: Societat de Festers. Col·labora: Regidoria d´Esports de l´Ajuntament 
d´Ontinyent.

Diumenge 5 de febrer
· A les 9.00 h. les comparses inscrites continuaran les elimiatòries de futbol-7, 
tindrà lloc la semifinal i final de voleibol i de pàdel, a les instal·lacions del polies-
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Mig Any fester 2017 Programa d´Actes

portiu municipal. Organitza: Societat de Festers.
Col·labora: Regidoria d´Esports de l´Ajuntament d´Ontinyent.
· A les 9.00 h. en la sala de premsa del Pavelló Municipal d´esports XXIIIé Trofeu 
Infantil i Juvenil d´escacs del Mig Any. 
Organitza: Societat de Festers. Col·labora, club d´escacs Ontinyent. 

Divendres 10 de febrer
·A les 20.00 h. en el Museu Fester, inauguració de l´exposició de Ricardo Morales 
“40 anys tallant Festa”
·Tot seguit inauguració de la primera fase del cuadre d´honor dels banderers.

Dissabte 11 de febrer
· A les 9.30 h. en el Casino de la Societat de Festers XXIVé Trofeu de Bac i XVIIé 
Trofeu de Dominó. Organitza: 
Societat de Festers 
· A les 19.00 h. en la Sala d´Ac-
tes de la Societat, entrega de 
premis als guanyadors dels con-
cursos de:
· · XXXé Concurs escolar de Di-
buix i Pintura
· · XXXé Concurs Literari Esco-
lar
· · XXIVé Trofeu de bac
· · XVIIé Trofeu de dominó
· · Torneig de pàdel
· · Torneig de voleibol 
· Tot seguit, inauguració de 
l´exposició del XXXé Concurs 
Escolar de Dibuix i Pintura en 
la casa dels Barons de Santa Bàrbara.
· A les 20.45 h. inauguració de l´exposició AFO.

Dimarts 14, dimecres 15 i dijous 16 de febrer
· De 15.30 h. a 17.30 h. visita dels cursos de 5é d´Educació Primària dels col·legis 
de la ciutat a la Societat de Festers . Patrocinen: Caixa Ontinyent i DAYB, s.l.
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Mig Any fester 2017 Programa d´Actes

Dissabte 18 de febrer
· A les 22.00 h. Sopar de Gala en el Casino de la Societat de Festers en comme-
moració del Mig Any Fester 2017.

Diumenge 19 de febrer
· A les 10.00 h. esmorzar de germanor al Casino de la Societat de Festers
· A les 11.30 h. Concert de Música Festera a càrrec de l´Agrupació Musical On-
tinyent. Director titular: Juan Daniel Jover Piqueras.
Organitza: Societat de Festers.
Col·laboren: Ajuntament d´Ontinyent  i banda de música Agrupació Musical 
Ontinyent.
Cicle de concerts Mig Any 2017.
Dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23 de febrer
· De 15.30 h. a 17.30 h. visita dels cursos de 5é d´Educació Primària dels col·legis 
de la ciutat a la Societat de Festers. Patrocinen: Caixa Ontinyent i DAYB, s.l.
Divendres 24 de febrer
. A les 19.30 h. Cercavila i inauguració del 
Mercat Medieval.  
· A les 20.00 h. Pregó  a càrrec del fester 
benimerí Juanan Alcaraz  des del balcó de 
la Societat de Festers a la plaça de Baix.
Dissabte 25 de febrer

· A les 10.00 h. tercer i quart puesto, en fi-
nalitzar final del campionat de futbol-7 del 
Mig Any Fester en l´Estadi Municipal “El  
Clariano”. En finalitzar els partits es farà el 
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Mig Any fester 2017 Programa d´Actes

lliurament de trofeus als equips guanyadors.
· A les 18.30h. Desfilada del Mig Any Fester, 
des del carrer Alcalde Paco Montés, fins a la 
Plaza Major, encapçalada per l´exèrcit cris-
tià, seguit de l´exèrcit moro. L´acte estarà 
encapçalat pels estendards de la Societat de 
Festers i seguirà l´ordre següent: Fontanos 
(Capitania), Almogàvers, Asturs, Llauradors, 
Cides, Marineros , Bucaneros (Ambaixada), 

Estudiants, Gusmans, Arquers , Cruzados i Contrabandistas ;  Kábilas (Capita-
nia), Moros Espanyols, Saudites, Mudejares, Mossàrabs, Taifas, Moros Berberis-
cos (Ambaixada), Moros Marinos, Chanos, Omeyas, Benimerins, Abencerrajes.

Diumenge 26 de febrer
· A les 8.30 h. s´iniciaràn les corresponents salves d´ordenança.
· A les 9.00 h. missa per tots els festers difunts, en l´ermita de Santa Anna, als peus  
del Santíssim Crist de l´Agonia.
· A le 10.00 h. esmorzar de germanor al Casino de la Societat de Festers.
· A les 11.30 h. Concert de música festera al Teatre Echegaray, a càrrec de la So-
cietat Unió Artística Musical d´Ontinyent. Director titular: José Francisco Mira. 
Després del concert es presentaran  a la 
Ciutat els càrrecs de les Festes de Moros i 
Cristians de 2017.
Organitza: Societat de Festers.
Col·laboren: Ajuntament d´Ontinyent  i 
banda de música Societat Unió Artística 
Musical d´Ontinyent.
Cicle de concerts Mig Any 2017.
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Agrupació Musical Ontinyent
Dimenge 19 de febrer de 2016 - 11.30 h. - TEATRE    ECHEGARAY

PRIMERA PART

SEGONA PART

Iel-Las (2009)
 marxa mora .........................................Saül Gómez i Soler

Cap i Tro (2017)
 pasdoble .................................................Mario Roig Vila
Juan Bartual (2014)
 marxa mora .........................................Saül Gómez i Soler

Balls d´Ontinyent (2017)
 marxa cristiana .................................Juan D. Jover Piqueras

Als del Candao (2017)
 marxa cristiana .................................M.Angel Sarrió Nadal

Borjos (2009)
 marxa cristiana .................................Saül Gomez i Soler

Zaphirus (2017, Acompanyats pel Cor del Col·legi Santa Maria)
 marxa cristiana .................................Francisco Valor Llorens
Morayma (2015)
 marxa mora .........................................Vicente Casanova Martinez 
Als Nostres Fills (2013)
 marxa cristiana .................................Jose A. Boluda Ponce
Guerrers (2004)
 marxa cristiana .................................Francisco Valor Llorens

Director: Juan Daniel Jover Piqueras
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Dimenge 26 de febrer de 2016 - 11.30 h. - TEATRE    ECHEGARAY

PRIMERA PART

SEGONA PART

Societat Unió Artística Musical d´Ontinyent

Las Arenas (2011)
 pasdoble .................................................Manuel Morales Martínez

Mallaura (2015)
 marxa cristiana .................................Rubén Penadés Silvestre
Dotze Forques (2004)
 marxa cristiana .................................Benjamín Francés Luna

Tormenta Pirata (2014)
 ballet ........................................................Ramón García i Soler

Angel l Á́nvalid (2015)
 marxa cristiana .................................Rafael Mullor Grau

Cervezas el Turia (1976, 50 aniversari)
 pasdoble .................................................Jose Mª Ferrero Pastor

Catarsis (1982, 35 aniversari)
 marxa cristiana .................................Josep V. Egea Insa 
Sigmun (2007, 10 aniversari)
 marxa cristiana .................................Saúl Gómez i Soler

Aladins (2007, 10 aniversari)
 marxa mora  ........................................Daniel Ferrero Silvaje

Paso a la Kábila (1917, centenari)
 marxa mora  ........................................Rafael Martínez Valls

Director: José Francisco Mira Marín
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18.09.2016 La Societat de Fes-
ters va rebre la visita d’Orlando 
Ortega, medalla de plata als 
jocs olímpics de Rio de Janeiro 
i campió de la Diamond Leage.
Després d’esmorZar en el Ca-
sino de la Societat de Festers, 
Orlando junt al seu pare i acom-
panyants van fer una visita 
guiada per les instal·lacions del 
Museu Fester.  El President de 
la Societat de Festers, el Director del Museu i membres de la Junta de 
Govern van ser els encarregats de mostrar-los els diferents departa-
ments que alberguen la nostra història festera.
Orlando va mostrar especial interés pel muntatge del Castell de Festes i 
per tot allò que es conserva al Museu. A més, ens va comentar que per 
raons de competició no va poder gaudir de l´ Entrada de Moros i Cris-
tians d´enguany i ens va prometre que no es perdrà l´ocasió de veure-la.
També, va visitar altres dependències de la Societat i va signar al nostre 
Llibre d´Honor. 

18.10.2016 Es va registrar en la secretaria de la Societat de Festers una 
circular informativa de la Delegació de Govern, sobre la llicència d’armes 
per a fer ús d’armes d’avantcàrrega en les festes tradicionals de Moros i 
Cristians. 
L’actual reglament d’armes, de 29 de gener de 1993, estableix que l’ús 
d’armes d’avantcàrrega precisa la corresponent llicència d’armes. El que 
ocorre és que a la Comunitat Valenciana disfrutàvem d’una moratòria 
anual que s’anava renovant automàticament des de març de 1999 mit-
jançant resolució del Delegat del Govern.
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Una vegada sense vigència esta resolució de 
Delegació de Govern de 08/03/1999, implica 
que a partir de l’1 de gener de 2017 s’exigirà la 
corresponent llicència d’armes a tots els partici-
pants en la celebració d’actes tradicionals en els 
que s’utilitzen armes d’avantcàrrega amb pólvo-
ra.
Les sol·licituds de llicències per a este tipus 
d’armes, han de ser presentades davant la In-
tervenció d’armes i explosius de la  Comandàn-
cia de la Guardia Civil de la província correspo-
nent.
Esta llicència té una vigència de 5 anys.
Juntament amb la sol·licitud, l’interessat ha 
d’aportar els següents documents: 
· Certificat d’aptituds psicofísiques 
· Justificant de pagament de la tasa correspo-
nent.
Important, tant el certificat psicotècnic, com la 
sol·licitud de llicència, s’han de realitzar en la 
província on el fester estiga empadronat. 
L’equip de govern de la Societat de Festers es 
va imposar com a tasca fer més atractius els 
actes amb arcabusseria i intentar que el nom-
bre de disparadors no es reduïsca com a con-
seqüència d’haver d’obtindre la corresponent 
llicència d’armes d’avantcàrrega.  
Per això, des de la Societat de Festers, s’ha 
realitzat un conveni de col·laboració amb el 
Centre de Reconeixements Mèdics La Glorie-
ta, situat al carrer Músic Verd número 12, pel 
qual, tot aquell soci de la Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia, que acudisca a 
aquest centre obtindrà un descompte del 50% 
en el preu actual  del Certificat d’aptituds psi-
cofísiques necessari per presentar la correspo-
nent sol·licitud de llicència, amb un preu total de  
25€. Cal recordar que a d’aquest import s´ha  
de sumar els 11,23€ de la tasa corresponent.   
L’horari del Centre per a fer les revisions és, de 
dilluns a divendres de 10.30 h. a 12.30 h. , i de 
vesprada dilluns i dimecres de 18.30 h. a 20.00h.
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Per a beneficiar-se d’aquest descompte del 50% cal presentar en el Cen-
tre de Reconeixements Mèdics La Glorieta, el DNI i el carnet de soci de 
la Societat de Festers, o en cas de no tindre’l, un certificat expedit per 
la Secretaria de la Societat de Festers, com que s´es soci d’aquesta 
Societat.
A més, s’ha realitzat un acord de col·laboració amb el gabinet jurídic 
APV Advocats per tal de tramitar tota la documentació referida a la sol·li-
citud de llicència d’armes d’avantcàrrega davant la intervenció d’armes 
i explosius de la Guardia Civil, sense cap cost adicional per al fester.  
D’aquesta manera, el fester interessat a obtindré la llicència d’armes 
d’avantcàrrega, sols ha de presentar el certificat d’aptituds psicofísiques 
i una fotocopia del D.N.I. a la Secretaria de la Societat de Festers, i 
aquest equip jurídic s’encarregarà de realitzar tots els tràmits correspo-
nents, que eviten a més desplaçaments innecessaris.
L’objectiu de l’equip de govern és donar facilitats al fester i fer més atrac-
tius els actes amb arcabusseria.

01.11.2016 La So-
cietat de Festers del 
Santíssim Crist de 
l'Agonia ha dut a ter-
me la renovació total 
del sistema d'il·lu-
minació del Museu 
Fester i una primera 
fase en les oficines 
de la Societat de 
Festers fins a la data 
il·luminat amb fluo-
rescència i llum ha-
lògena, s´ha canviat 
a tecnologia LED. Esta renovació ha sigut possible gràcies al suport de 
l'Excel·lentíssima Diputació de València, amb una aportació de 15.000 
euros per a realitzar els treballs. 
L'equip de govern de la Societat de Festers es va imposar com a tasca 
millorar les zones de penombra, assegurar la correcta conservació de 
les peces en el Museu Fester i aconseguir un important estalvi energè-
tic. La renovació de les instal·lacions d'il·luminació ajuda a més a realçar 
la bellesa de les obres d'art allí exposades i posar més llum sobre el 
conjunt dels elements que ajuden el visitant a entendre la nostra festa i 
la seua història al llarg de més de 150 anys. 
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El projecte de renovació total de la llum del Museu Fester suposa, a 
més, un pas endavant pel que a eficiència energètica es refereix, ja que 
es va a aconseguir, només en el Museu, un estalvi superior al 70% i un 
estalvi en potència consumida de 5422W, s´ha passat de 9376W de la 
instal·lació antiga als 3954W actuals. 
Els avantatges de la nova il·luminació del Museu Fester seran quanti-
ficables en quatre aspectes: la millora en l'apreciació de les obres ex-
posades, la qual cosa implicarà una experiència de la visita més enri-
quidora, el perfeccionament de les condicions de protecció de les obres 
exposades a la incidència de la llum, la substancial reducció del consum 
en relació amb els sistemes d'il·luminació convencionals i la disminució 
dels efectes contaminants, amb el consegüent benefici en termes de 
conservació mediambiental.
Amb la incorporació d'este tipus de tecnologia s'ha aconseguit eliminar 
les emissions d'infrarojos i ultravioletes que pogueren danyar els vestits 
i les obres d'art exposades i s'ha aconseguit una millor distribució de 
la llum, que proporciona una reproducció cromàtica molt semblant als 
colors naturals. 
Gràcies a la nova il·luminació amb tecnologia LED, el visitant pot desco-
brir nous racons replets de colors i detalls, abans ocults i inapreciables, 
que ressalten la bellesa del conjunt de peces emblemàtiques de la festa 
de Moros i Cristians d'Ontinyent.

27.11.16 La Societat de Festers del Santissim Crist de l’Agonia d’Ontin-
yent va aprovar en l’assemblea general de socis una rebaixa del 8 % del 
carnet. En paraules del president, una vegada sanejats els comptes de la 
casa, és de justícia tornar al soci l’esforç realitzat en els últims anys. La 
mesura impulsada pel president, que es va aprovar en junta de govern el 
passat  11 de novembre, serà aplicada ja en estes festes de 2017. Amb 
un cost de 44€ per al carnet per a majors de 18 anys.
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04·12·2016 Fidel a la cita amb la 
patrona d´Ontinyent, la Societat de 
Festers, encapçalada pel seu pre-
sident i acompanyat pels càrrecs 
de 2017 amés dels 24 xiquets ves-
tits amb el vestit de gala de cada 
una de les comparses, no va vo-
ler faltar a l’Ofrena de flors que es 
celebra en honor a la Puríssima 
Concepció, que, enguany, a causa 
de la intensa pluja es va realitzar 
en l’interior de l’església de Santa 
Maria.
Un altre dels actes emblemàtics 
que marquen el calendari moro-
cristià és la visita que Els Ange-
lets, acompanyats per la Junta de 
la Purissima i les Camareres de la 
promoció d´enguany, realitzen a la 
casa de tots els festers, per a can-
tar el tradicional “Aguinaldo”.
Les tendres veus dels Angelets de 
la Puríssima, un any més, van inun-
dar el casino de la Societat de Fes-
ters i a la pregunta de cançons o 
responsos el president va respon-
dre: “responsos pels festers difunts 
i cançons per a l’alegria de la festa”.

17.12.2016 De nou les comparses de 
Fontanos, Bucaneros, Kàbilas i Moros 
Berberiscos van omplir d´activitats el 
Casino de la Societat de Festers per 
a celebrar el ja tradicional acte dels 
Carrecs Solidaris. Amb la col·labora-
ció de Creu Roja areplegaren aliments 
i joguines per als més desfavorits. En 
finalitzar vam rebre la visita del emisari 
dels Reís de l´Orient qui arreplegà les 
cartes dels més menuts. Després tots 
junts celebràrem el tràdicional sopar 
de Nadal.
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10·12·2017 El canal de la TV pública francesa France 5 va emetre el 
passat dissabte 10 de desembre el reportatge sobre els preparatius pre-
vis i l’organització de les nostres festes de Moros i Cristians al programa 
Echappées Belles, les imatges del qual es van gravar entre el dijous 25 
i el divendres 26 d’agost a la nostra ciutat, donant especial atenció als 
actes de l’Entrada de Bandes i les Entrades de Moros i Cristians.

Es tracta d’un espai de 90 minuts de durada que s’emet setmanalment 
en aquest canal d’àmbit estatal en horari de “prime time”, dissabtes a la 
nit, amb una audiència mitjana superior al milió d’espectadors.
Aquest reportatge ha permès que les nostres festes siguen incloses en 
la fulla de ruta del desplaçament de l’equip de Echapées Belles per a la 
gravació d’un programa especial dedicat a la Comunitat Valenciana.
Des de la Societat de Festers agrair la col·laboració del fester Bucanero 
Rafa Arcos, que va acompanyar i explicar els actes al presentador Jéro-
me Pitroin, al realitzador Vicent Chaffard, i als dos tècnics del programa.

21·01·2017 Al ritme de 
la marxa cristiana Ca-
balleros de Navarra i del 
nostre himne de Festes, 
Chimo, del Mestre Fer-
rero, una expedició mo-
rocristiana va desfilar el 
passat dissabte 21 de 
gener en la 37a edició de 
la Fira Internacional de 
Turisme, FITUR, a Ma-
drid. Més de 100 perso-
nes participaven en una 
desfilada extraordinària 
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dels Moros i Cristians d’On-
tinyent. La comitiva estava 
formada pels càrrecs de les 
quatre comparses amb càrrec 
(Fontanos, Bucaneros, Kàbi-
les i Berberiscos) i els Primers 
Tro per  a les festes del 2017 
a més de la Junta de Govern 
de la Societat de Festers, en-
capçalada pel seu president, 
José Rafael Sanchis. En total, 
van desfilar 30 festers amb 
els vestits oficials de cadas-
cuna de les 24 comparses de 
la nostra ciutat. En paraules 
del president de la Societat de 
Festers; “va estar molt emotiu vore com tots els estants i la resta de 
representacions paraven el que estaven fent quan van passar desfilant 
els festers d’Ontinyent”.

Es tracta d’un acte que des de la Societat de Festers es va voler apro-
fitar, a més de per projectar la nostra Festa, per a reclamar, davant la 
fira més important del turisme a nivell mundial, la declaració de Festes 
d’Interés Turístic Internacional. Aquest acte no va tindre cap cost per a 
la Societat de Festers, ja que les despeses van còrrec a càrrec del Pa-
tronat Provincial de Turisme i l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent.

Mig Any fester 2017 Notícies
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Llicenciat en Belles Arts per la Universitat 
Politècnica de València i Diplomat en Dis-
seny d’Interiors per l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de València, inicia la seua acti-
vitat professional a l’any 2006. Després de 
passar per diversos estudis de disseny, inicia 
en l’any 2010 la seva activitat com a profes-
sional freelance realitzant projectes de dis-
seny d’interiors, gràfic i web.

Amb el temps, s’ha especialitzat a l’àmbit de 
la cartelleria cultural; destaca la seua tasca 
vinculada a la Mostra Internacional de Tite-
lles a la Vall d’Albaida. Ha realitzat nombro-
sos cartells per a entitats teatrals com Esca-

lante Centre Teatral, així com per a companyies amb projecció internacional 
com Anem Anant Teatre i diverses institucions i entitats. Combina aquesta ac-
tivitat amb la seua tasca docent i investigadora a la UPV, en la qual col·labora 
a diversos projectes com el Màster en Disseny i il·lustració o el grup d’investi-
gació Unit Experimental, en el qual actualment finalitza la seua tesi doctoral.

NomenamentsMig Any fester 2017

Tècnic en Administració de Sistemes infor-
màtics, exerceix en l’actualitat com a cap 
del departament de sistemes en l’empresa 
ontinyentina Inase Informàtica. De menut, 
va començar la seua trajectòria festera a 
la comparsa de Benimerins, encara que va 
eixir alguna vegada en els Cruzados. A l’any 
2013 decideix compaginar les festes a més 
amb la comparsa Cides, on té grans amics.

Sempre ha estat molt vinculat a la organit-
zació de la festa i a la Societat de Festers, 
col·laborador habitual del llibre programa de 
festes, que fins i tot va presentar en l’any  
2013. Ha estat membre del grup de secreta-

ria en el primer Congrés Internacional d’Ambaixades i Ambaixadors que es va 
celebrar a Ontinyent en l’any 2010, Arxiver del Museu Fester des del 2011 al 
2014, Primer Tro 2013 per la comparsa de Benimerins, i membre de la  Junta 
de Festes com a representant dels Benimerins des del 2010 fins setembre de 
2016.

JUANAN ALCARAZ GONZÁLEZ
Pregoner Mercat Medieval i de Moros i Cristians

ÁLVARO SANCHIS GANDÍA
Autor del Cartell 2017
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DAVID SORIANO MARTÍNEZ
Autor del video Promocional 2017

ENRIQUE ALBORCH TARRASÓ
Director de “Chimo” 

Enginyer tècnic en telecomunicacions, imatge 
i so i llicenciat en Comunicació Audiovisual 
per la UPV exerceix com a creatiu de contin-
guts corporatius i videógraf d’esdeveniments 
socials en l’estudi audiovisual Quatreulls.com. 
Els seus vídeos i campanyes de publicitat es 
caracteritzen per ser directes, senzills, efec-
tius, humans i originals. És autor de vídeos 
festers, documentals o promocionals per a la 
filà Bandolers (l’Olleria), Sarraïns (Alaquàs), 
Benimerins (Ontinyent), Almogàvers (Ontin-
yent), Fontanos (Ontinyent) i Contrabandistes 
(Ontinyent); autor de videoclips per a grups 
ontinyentins (Adeshora i Helsinki) així com de 
diverses campanyes institucionals per a ajun-
taments com els d’Ontinyent, Agullent, Pedre-

guer, l’Eliana, Níjar, i entitats com la Diputació de València, el CLJO, Fundació 
f2e o Comerç In, a més de realitzar vídeos corporatius i d’esdeveniments so-
cials.

Titulat Superior de Música en l’especialitat de 
Trompeta, inicia els seus estudis musicals a la 
Unió Musical Benicadell. Ha participat en di-
versos cursos de perfeccionament del seu ins-
trument, cursos d’harmonia, anàlisi i composi-
ció i ha format part de L’Orquestra de Vents 
Filharmonia, de la Big Band de la Vall d’Albai-
da i de diverses formacions camerístiques.
Actualment és professor de Cor, Llenguatge 
Musical i Trompeta a les Escoles de Música de 
Castelló de Rugat, La Pobla del Duc i Ateneu 
Musical de Cocentaina.
És Diplomat en Direcció de Banda per l’EMUS-
VALL amb el mestre José R. Pascual-Vilapla-
na.

Ha sigut director titular de la Unió Musical de la Pobla del Duc, de l’Ateneu Mu-
sical de Cocentaina, de l’Agrupació Musical Ontinyent i de la Societat Escola 
Musical “Santa Cecília” de l’Olleria. Actualment és director titular de l’Associació 
Unió Musical de Bocairent i director fundador de la Valencia Brass Band by Inel.
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El passat divendres 11 de novembre, la Junta 
de Govern de la Societat de Festers del San-
tíssim Crist de l’Agonia va aprovar per unani-
mitat el nomenament de Víctor Gil Calabuig 
com a compositor de la música per al Pregó 
de les Festes de Moros i Cristians de 2017. 
Víctor Gil, fester saudita, és graduat Superior 
en l’especialitat de piano pel Conservatori 
de Castelló i graduat professional de trombó 
pel Conservatori d’Ontinyent. Ha participat 
en cursos de direcció i composició, com el 
curs de direcció de banda “Ciutat d’Ontin-
yent” 2012 i el Curs de direcció i composi-
ció Salvador Brotons 2014. És membre de la 
Societat Unió Artística Musical des de 2009 i 
actualment estudia “Bachelor” en direcció al 

Conservatori de Maastricht (Holanda) amb el mestre Jan Cober. La temporada 
passada, abans d’anar-se’n a Holanda, va ser professor de piano a Ad Libitum 
i pianista de l’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent.

Mig Any fester 2017 Nomenaments

VICTOR GIL CALABUIG 
Compositor de la música per al Pregó 

PALOMA INSA RICO 
Pregonera 2017

La periodista d’Ontinyent Paloma Insa 
Rico ha sigut designada per la junta de 
govern de la Societat de Festers per a 
pregonar les nostres festes de l´any 2017. 
Nascuda a Ontinyent en l’any 1967 és lli-
cenciada en Filosofia i CC de l’Educació 
per la Universitat Literària de València. 
Durant més d’una dècada treballà com a 
presentadora d’informatius, guionista de 
programes i documentals i coordinadora 
de programes de màxima audiència, com 
Babalà, Tela Marinera, Tómbola, Parle 
Voste entre altres, en la televisió autonò-
mica Canal 9. En la seua faceta d’escrip-

tora, l’any 2013 publicà la seua primera novel·la Tres de Abril. En l’actua-
litat exercix com a professora de Kundalini Ioga i Sat Nam Ratlla.
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Una altra data important en el ca-
lendari morocristià, sobretot per a 
les comparses de càrrec, que cada 
vegada està més consolidada, és 
la presentació de logos. Així les 
comparses de Fontanos, Bucane-
ros , Kábilas i Moros Berberiscos 
el 5 de novembre en la sala d'ac-
tes de la societat de festers, ens 
van presentar les creacions que el 
món del disseny i la imatge ha po-
sat al seu servici.
Els creatius, una vegada més, 
amb el seu bon fer, han sabut re-
presentar el que diferencia a esta 
d’aquella comparsa en el seu any 
de càrrec. Els elements propis de 
cada comparsa, així com els co-
lors que les representa estan pre-
sents en les obres presentades.
La idea proposada pels Fontanos 
va ser la de donar-li un llenguatge 
més actual a l’escut de la compar-
sa i d’Ontinyent. Es van simplificar 
els detalls, mantenint tots els ele-
ments principals: la corona reial, 
les barres d’Aragó, el castell de 
tres torres, l’aigua que brolla de les 
dues figures que estan a les torres 
dels costats i les dues figures, dos 
grifons que deurien tindre el cap 
d’àguila però que per a enguany 
s´ha preferit ressaltar la part més 
felina. 
Per a la part tipogràfica s’ha jugat 
amb diferents modulacions d’una 
tipografia clàssica amb la qual es 
vol representar que encara de les 
diferències tots som part d’una 
mateixa família i per a destacar 
diferents lletres com són la F (de 
Fontanos) y la O (d’Ontinyent, a 
qui sempre hem volgut represen-
tar).
El logotip de l’Ambaixada Buca-
ners està inspirat en el lema fona-
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mental de la comparsa: Pirata.
Una forma de fer recognoscible els 
que som és la cara de l’escut, que 
és la cara principal del logo. Com 
no, un signe molt característic dels 
pirates és el barret que col·locat 
en la cara bucanera li dóna el toc 
i l’essència d’este dibuix. D’altra 
banda sent quatre les ambaixades 
que ha realitzat la comparsa, hi ha 
4 ossos que representen cada una 
d’elles.
El logotip de la capitania dels Ká-
bilas representa la senzillesa i ele-
gància de la pròpia comparsa per 
mitjà d’una tipografia sòbria, sense 
adorns innecessaris. El toc de co-
lor l´aporten les ratlles típiques de 
les nostres gel·labes de cada dia, 
sempre riques en cromatisme i no 
subjectes a cap estàndard.
Des del primer moment que li van 
dir que tenia l’oportunitat de pre-
sentar un logo que fóra la imatge 
de la comparsa Moros Berberis-
cos en un any tan important com 
és el de l’ambaixada la disenyado-
ra, es va sentir molt il·lusionada. 
Va pensar que valia la pena inten-
tar-ho. No era complicat, només 
havia de transmetre amb una imat-
ge el que ella sent cada any quan 
es posa la gel·laba.
Diuen que una imatge val més que 
mil paraules:
- “Sóc mora”, per això la base la 
forma una mitja lluna
- “I sóc berberisca”, per això com-
pleten el dibuix els colors de la 
nostra gel·laba: el gris i els detalls 
rosa, groc i blau.
Les lletres, per altra part, repre-
senten els colors del nostre vestit 
de gala: el verd de la faixa, el groc 
dels metalls i el blau del folre de la 
capa.
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La Societat de Festers del Santíssim Crist de l´Agonia 
vol fer constar el seu agraïment a les empreses 

que han col·laborat en l´edició d´aquest bulletí de 
Mig Any 2017


