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Alcalde de la ciutat d’ Ontinyent
Jorge Rodríguez Gramage

1  SALUDA

Quan el fred arriba amb força a 
Ontinyent i encara el dia no allarga, en el 
moment en el qual tots fugim cap a casa 
per buscar refugi i calidesa, com un raig 
d’esperança, com una flama encesa que 
ens crida a totes i tots a prendre places 
i carrers, arriba el Mig Any dels Moros i 
Cristians. Enrere queden ja sis mesos 
esperant la festa, sis mesos durant el 
quals encara hem gaudit d’un regust 
morocristià al paladar, dels records de 
les millors festes del món que semblen 
eixides del somni d’una nit d’agost. 
Probablement per això, comença a ser 
urgent tornar a recordar-nos qui som, 
on vivim, quina és la nostra manera de 
ser i estar al món i d’ahí, segurament, 
que el Mig Any vinga per salvar-nos 
de l’enyorança de la festa i de la pressa 
perquè arriba de nou l’estiu, i la ciutat 
torne a ficar-se el vestit i gel·laba.

El Mig Any arranca i amb ell, exposicions, competicions esportives, concerts de 
música festera i, per suposat, el ja esperat Ontinyent Medieval. Des fa uns pocs anys, 
la Societat de Festers i l’Ajuntament decidírem que era un bon moment perquè la 
nostra Vila i la Plaça de Baix es convertiren en un punt de trobada envoltat de 
fantasia i decoració, de productes artesanals i d’oficis perduts en el temps que ens 
retornen a èpoques passades i que obrin les seus portes després del Pregó del 
Mercat Medieval que, este any, serà magníficament proclamat pel gusmà Vicente 
Domingo Tormo.

Tot açò i més, ens espera per viure-ho els propers dies, però no seria possible 
sense el treball coordinat de la Junta de la Societat de Festers del Santíssim Crist 
de l’Agonia i, en especial, del seu nou President, Vicent Pla Vaello, a qui, des d’estes 
pàgines, vull fer arribar una afectuosa felicitació i tota la sort i encert en l’etapa 
que ara iniciem. Sense cap dubte, Ajuntament i Societat de Festers continuarem 
caminant junts perquè Ontinyent i els Moros i Cristians no deixen mai de ser eixe 
meravellós espectacle, un punt d’unió i estima, de tradició i cultura que, cada any, 
ens fa sentir-nos orgullosos de ser ontinyentines i ontinyentins.

Vos desitge que gaudiu d’estos dies de festa i, especialment, que aprofiteu per 
anar preparant-vos per convertir-nos en agost, com cada any, en la capital mundial 
dels Moros i Cristians. 

Feliç Mig Any!
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President de la Societat de Festers
Vicent Pla Vaello

Quan a poc a poc comença a allargar 
el dia, aplega febrer, com un oasi en la 
llarga travessia del desert, com un punt 
d’inflexió al calendari fester, i comencem 
ja a albirar el camí cap a les Festes de 
Moros i Cristians de 2019.

Els festers i festeres ens han encomanat a tots i a cada un de nosaltres una 
important tasca: treballar per les nostres Festes, pel seu present, però sobretot 
pel seu futur. I creieu-me si vos dic que sent una enorme responsabilitat, una 
responsabilitat concreta i directa davant tots vosaltres, que espereu del President i 
de l’equip de govern més fets que paraules, més solucions que conflicte i sobretot 
més esperances.

No podem pensar ni per un moment que tot està aconseguit, al contrari, i 
molt més en una societat globalitzada on cal estar contínuament adaptant-se a 
les noves circumstàncies i demandes. Pense que ha aplegat el moment d’aportar 
solucions als problemes que entre tots i totes detectem. Amb l’amor devot a la 
història, però amb pas progressiu i constant, cal adaptar la Festa al segle XXI, 
conservant les nostres tradicions, que han estat invariables des dels seus inicis, 
com a senya d’identitat pròpia, i que tenen com a base la devoció al Santíssim Crist 
de l’Agonia.

Ara, és temps de vivències, d’alegria i il·lusió, és un moment especialment 
esperat pels Asturs, Saudites, Gusmans, Chanos i per tots els festers i festeres que 
ja es preparem per a gaudir d’eixos únics i irrepetibles moments que la Festa ens 
regala.

Gaudiu amb intensitat la programació que hem preparat, carregueu forces i 
energia festera, el compte arrere per als dies grans de la nostra Festa ja ha començat.

«Cara ja a les seues festes, 
cara als moros i cristians.»

-Vicent Andres Estellés-
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VICENTE PLA VAELLO President FONTANOS

JOSÉ JAVIER UREÑA BENEYTO Vicepresident BUCANEROS

JAVIER MOSCARDÓ SALIDO Secretari FONTANOS

JOSE VICENTE CONEJERO TORRÓ Tresorer MOROS ESPANYOLS

RICARDO CALABUIG GANDÍA Vocal MOROS BERBERISCOS

ROBERTO SANCHIS SÁNCHEZ Vocal MOSSÀRABS

DAVID GISBERT REY Vocal ALMOGÀVERS

JORDI VIDAL CAMBRA Vocal GUSMANS

FRANCISCO MUÑOZ GALBIS Vocal ASTURS

ÀNGELA MONTÉS SILVESTRE Vocal MOROS BERBERISCOS

SOFÍA LARA SÁNCHEZ Vocal CONTRABANDISTAS

RAFA TORRÓ FERRERO Museu Fester MOSSÀRABS

JOSEP FERRERO FORCADA Assessor Musical LLAURADORS

VICENTE CONEJERO BELLVER Cronista de Festes BENIMERINS

FERNANDO FERRERO BENEYTO Soci no fester

JUAN JOSE PORTERO TORTOSA Assessor religiós

JOAN MARTÍNEZ SILVESTRE Representante ASTURS

MANUEL PALOMINO LÓPEZ Representante LLAURADORS

AMADEO JUAN GALBIS Representante CIDES

JOSE VIZCAINO BORREDÀ Representante MARINEROS

PILAR COLL CALABUIG Representante BUCANEROS

RICARDO ENGUIX FERRERO Representante ESTUDIANTS

VICENTE DOMINGO TORMO VIDAL Representante GUSMANS

GUILLERMO MARTÍNEZ SANCHIS Representante ARQUERS

JAVIER PEIRÓ PLA Representante CRUZADOS

TERESA SILVESTRE MORALES Representante CONTRABANDISTAS

JOSE MANUEL ROSA ACETA Representante FONTANOS

JOSE LUIS SARRIÓ EULALIA Representante ALMOGÀVERS

ARANTXA VIDAL FERRERO Representante SAUDITES

SANTIAGO GARCÍA BAYO Representante MUDÉJARES

JOAQUÍN TORMO REIG Representante MOSSÀRABS

JOAN SANANTONIO LIZANDRA Representante TAIFAS

VICENTE PASTOR OSCA Representante MOROS BERBERISCOS

FRANCISCO CAMACHO GUETO Representante MOROS MARINOS

JOSE DANIEL SILVAJE SANCHIS Representante CHANOS

INMA CÓCERA SANTAMARÍA Representante OMEYAS

MIGUEL GARCÍA ORTUÑO Representante BENIMERINS

NACHO PENADÉS LAHOZ Representante ABENCERRAJES

MARCOS VIDAL PENADÉS Representante KÁBILAS

RAFA GANDÍA MONTÉS Representante MOROS ESPANYOLS

2  JUNTA DE GOVERN
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3  PRIMERS TRONS
Jorge Gil Pastor ASTURS

Josep Ferrero Forcada LLAURADORS

Jordi Vallés Belda CIDES

Maku Pla Soriano MARINEROS

Rosa Pla Santamaría BUCANEROS

Belén Calabuig Martínez ESTUDIANTS

Francesca Martí Gil GUSMANS

Guillermo Gerona Torregrosa ARQUERS

Francisco Gil Pla CRUZADOS

Natxo Tortosa Sánchez CONTRABANDISTAS

Gustavo Brotons Gómez FONTANOS

Elena Sanz Díaz ALMOGÀVERS

Jordi Piera Micó SAUDITES

Ricardo Gil Pla MUDÉJARES

Tono Sánchez Reig MOSSÀRABS

Jordi Martí Durá TAIFAS

Jose Antonio Llin Valiente MOROS BERBERISCOS

Javier Gil Pastor MOROS MARINOS

Inma Campos Sanchis CHANOS

Juan Antonio Sanantonio Salcedo OMEYAS

Eugenia Córdoba Alcaraz BENIMERINS

Diego Palop Benavent ABENCERRAJES

Jose Vidal Galiana KÁBILAS

Jose Vicente Guerola Ureña MOROS ESPANYOLS
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Ara sí, ja estem en Mig Any. Ja falta el mateix des que escoltàrem l’últim tro en la 
pujà del Crist, fins que tornem a escoltar el crit de Avant, cristians! Encara no he 
perdut el ressò de l’últim timbal i ja sent els primers compassos de l’arrancada.

Potser este siga un bon moment per començar a reflexionar sobre el que ha 
sigut fins ara i el que falta per passar. Fins el dia de hui només puc dir una paraula 
AGRAÏMENT. Conscient que esta paraula no pot abastir tot el meu sentiment. En 
primer lloc vull agrair a la meua família el suport emocional que m’ha donat, els 
tinc al meu costat i això em dóna fortalesa. En segon lloc agraïsc a la comparsa 
Asturs, la meva comparsa, el suport absolut que he rebut des del primer moment 
ja fa any i mig quan els vaig dir que volia capitanejar-los en aquest any tan especial, 
sense eixe suport res haguera pogut ser com és. Com no, l’agraïment més sincer a 
la meua penya “ja hem anat”, als quals considere i són les meues amigues i amics. 
Elles i ells són la meua raó d’estar a la festa. A més, la immensa gratitud que els dec 
a tots els càrrecs d’enguany, he conegut i m’han rodejat gent meravellosa, i sense 
el menyspreu a ningú, faig una menció molt especial al meu primer tro Jorge 
Gil, fester convençut i amic personal. I com no, a la junta de govern de Festers 
encapçalada per Vicent Pla i amb record en el cor al meu amic Rafael Sanchis.

I el que falta per passar… la il·lusió i l’orgull d’anar al cap de l’exèrcit cristià en les 
festes del 2019. La immensa alegria que suposa saber que un somni s’ha fet realitat, 
sentir el que altres capitans abans de mi han sentit i dels que jo envejava l’alegrìa 
i el sentir fons de la festa. El que falta per passar ha de ser intens, ha de ser sincer 
d’ànima i cor. Tot el treball que queda per fer, que no és més que acabar el que ja 
hem començat, això és el que falta per passar. La festa ens agermana i ens fa a tots 
iguals, esta és la grandesa de la nostra festa. Quan arranca el timbal, quan sona la 
trompa i el clarí, hem d’acallar les diferències, fer esquadra i desfilar.

Vos anime a tots gent d’Ontinyent, festeres i festers, moros i cristians a disfrutar 
la festa, a viure la festa en el seu mig any.

Asturs

Capità Cristià

Gabriel Ferre Campos

4  CÀRRECS
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Saudites

Capità Moro

Ángel Torregrosa Sanchis

MIG ANY: temps per a mirar endarrere, mig temps, got mig ple o mig buit . Mig ple 
de tot allò en el que basem l’ inici de este llarg i , esperem, planell camí. Temps per 
vore les il·lusions bolcades, la col·laboració entregada, el compromís en la mirada, 
la dedicació mostrada, l’alegria de l’encontre, el contacte amb el desafiament, la 
voluntat de fer.  Aquesta Festa involucra a molta gent anònima, gent que com 
grans d’arena conformen la platja donant plenitud i sentit a la mateixa. 

Temps per mirar endavant, el got a mig omplir…  de les il·lusions pendents, dels 
esforços reservats pel tram que enfilem i que rellisca al nostre encontre, on bolcar 
la resta de desitjos en moments compartits, reunions en pau i amb amor-amistat. 
Suors gelades que impressionen els moments d’aparent dificultat… somriure del 
camí recorregut i la contemplació del terreny al que volem arribar.

Desitgem a tots i a totes un feliç passeig en aquest recorregut i donem les 
gràcies per ser com sou per millorar i engrandir el sentit i el sentir de la Nostra 
Festa, fins les converses animades al  balancejar al sò de les marxes , sempre 
muscle amb muscle.

Festers sols avant sempre, avant.
Bon dia I nit,…BONA GENT.
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Banderer Cristià

Rubén Montava Boluda Vicent Xavier Vila i Mas

Des de l’ambaixada cristiana 2018, representada pels Gusmans, transmetem amb 
estes paraules tota la il·lusió i l’estima que ens desperta representar este càrrec tan 
emotiu i de tanta responsabilitat.  

Ja estem en ‘el mig any’, esta primera part de l’any fester del que encara estem 
gaudint ha passat volant, entre preparatius, reunions, actes, sopars, trobades, 
alegries i festa. Hem tingut l’oportunitat de conèixer a la nova junta directiva de 
festes, als càrrecs de les diferents comparses que componen la nostra festa, així 
com tot el món que envolta la vida social i cultural de la nostra terreta, del poble 
del Morenet. 

Ara és moment de fer el primer tast, de parar una mica i mirar al nostre voltant, 
de gaudir amb els nostres, amb els Veguers i els Gusmans, amb la nostra família, 
amb la resta de comparses i de la nostra ciutat, però sempre amb el cap i el cor 
en les ambaixades, amb eixe fantàstic mes d’agost que cada volta està més prop 
i davant del qual ens troben en un sentiment controvertit, per una banda de 
gran il·lusió per participar activament de les millors festes del món i per altra per 
comprovar que tot passa... però tot queda i hi ha moments, sentiments i paraules 
que mai no moriran.

Agraïm des d’ací a la junta de festes, als càrrecs, a les nostres estimades parelles 
i famílies, per suposat a la nostra esquadra els Veguers i a totes i tots els Gusmans, 
el treball coral. En definitiva, el treball en equip, fonamental per a tirar qualsevol 
projecte endavant, el suport que hem rebut i estem rebent, l’estima que ens 
transmeten diàriament el món fester, però també la ciutadania, les ontinyentines 
i ontinyentins, que ens feliciten pel carrer i pels quals, per totes i tots i sense cap 
excepció estem preparant amb gran intensitat la nostra ambaixada, l’ambaixada 
cristiana gusmana del 2019

Avant Gusmans!
Avant els Moros i Cristians d’Ontinyent!

Ambaixador Cristià

Gusmans Gusmans
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Chanos Chanos

Banderer Moro

Jose Luis Belda Rovira Jose Luis Azorín Cambra 
Ambaixador Moro

Diuen que has d’anar molt en compte amb alló que somies perquè pot convertir-se 
en realitat. Al Banderer i l’Ambaixador del bàndol moro ens ha passat exactament 
això. Tots dos, per distints motius, hem anant alimentant, al llarg dels anys que 
portem en la Festa, una il·lusió.

Dins dels dos ha anat creixent el desig de representar els càrrecs de Banderer i 
Ambaixador en representació de la nostra comparsa, els Chanos.

En el mateix moment que vam plantejar als amics i a la comparsa la nostra 
decisió de presentar-nos per aquestos càrrecs vam rebre d’ells tot el suport. 

Volem aprofitar aquestes línies per agrair a les nostres famílies el suport que 
des del primer moment ens han donat i la comprensió per les nostres absències 
de la llar familiar.

A hores d’ara resten sis mesos per a les nostres Festes, les Festes de 2019. Vos 
convidem a tots i totes a viure-les amb alegria i germanor. Vindran moments 
de gaudir, de riure i de deixar brollar els sentiments més íntims. Rialles, plors i 
somriures ompliran les hores de les properes Festes. Assaboriu tots aquestos 
moments i atresoreu-los en el cor i en el record. 

Que el Morenet ens acompanye i ens guie sempre.
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5 PROGRAMA D’ACTES

25 de gener

2 de febrer

3 de febrer

20:30 h

15:00 h

09:00 h

21:00 h

Divendres

Dissabte

Diumenge

Al saló d’actes de la Societat de Festers, presentació del Butlletí 
del Mig Any Fester i presentació dels trofeus que es lliuraran en els 
diferents campionats i concursos.

En les instal·lacions esportives del poliesportiu municipal, les 
comparses inscrites realitzaran les eliminatòries de futbol-7, 
voleibol i pàdel.

A les instal·lacions esportives del poliesportiu municipal, les 
comparses inscrites continuaran les eliminatòries de futbol-7; 
tindrà lloc la semifinal i final de voleibol i de pàdel, i el torneig de 
tennis taula.

Al saló d’actes de la Societat de Festers junta informativa.
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9 de febrer
09:30 h

10:00 h

19:00 h

Dissabte
Al casino de la Societat de Festers trofeu de bac i trofeu de dòmino.

Al saló d’actes de la Societat de Festers trofeu infantil i juvenil 
d’escacs del Mig Any Fester.

En el saló  d’actes de la Societat de Festers, entrega de premis i 
trofeus als guanyadors de:
XXXIIé CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX I PINTURA
XXXIIé CONCURS LITERARI ESCOLAR
XXVI TROFEU DE BAC
XIX TROFEU DE DOMINÓ
XXIVé TROFEU INFANTIL I JUVENIL D’ESCACS
TORNEIG DE PÀDEL
TORNEIG DE VOLEIBOL
II TORNEIG DE TENNIS TAULA
Tot seguit, al Museu Fester, inauguració de l’exposició del XXXIIé 
concurs escolar de dibuix i pintura. L’exposició estarà fins el 28 de 
febrer.
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Del 11 al 15 
de febrer

Visita dels cursos de 5é d’educació primària dels col·legis de la 
ciutat al Museu Fester.

16 de febrer

17 de febrer

22:00 h

10:00 h

11:30 h

Dissabte

Diumenge

Visita al Museu Fester

Al casino de la Societat de Festers, sopar de gala en commemoració 
del Mig Any Fester.

Al casino de la Societat de Festers esmorzar de germanor.

Al teatre Echegaray concert de música festera a càrrec de 
l’Agrupació Musical d’Ontinyent.

Col·labora: Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent



PR
O

G
R

A
M

A
 D

’A
C

TE
S

15

Del 18 al 21 
de febrer

22 de febrer
19:30 h

20:00 h

Divendres

Visita al Museu Fester

Des del Palau de la Vila cercavila d’inauguració del Mercat Medieval.

En la Plaça de Baix, des del balcó de la Societat de Festers, pregó a 
càrrec del fester gusmà Vicente Domingo Tormo Vidal.

Visita dels cursos de 5é d’educació primària dels col·legis de la 
ciutat al Museu Fester.
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23 de febrer

11:00 h

17:30 h

Dissabte

A l’estadi municipal El Clariano, final del campionat de futbol del 
Mig Any Fester. En finalitzar el partit s’entregaran els trofeus.

Desfilada del Mig Any Fester des de l’encreuament entre els carrers 
Martínez Valls - Alcalde Paco Montés - Dos de Maig fins la plaça 
Latonda (davant la Societat de Festers). 
La desfilada estarà encapçalada pels estandarts de la Societat de 
Festers, seguits de l’exèrcit cristià i, a continuació, l’exèrcit moro.
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11:00 h Al teatre Echegaray concert de música festera a càrrec de la 
Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent. 

Col·labora: Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent

24 de febrer

08:30 h
09:00 h

10:00 h

Diumenge

S’iniciaran les corresponents salves d’ordenança.

A l’ermita de Santa Anna, missa per tots els festers difunts.

Al casino de la Societat de Festers esmorzar de germanor.
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Autor del cartell de festes

Relació de cartells premiats

6  NOMENAMENTS

Miguel Ángel Bonilla
El passat dilluns 3 de desembre, l’Ajuntament 
d’Ontinyent, a proposta de la Societat de Festers del 
Santíssim Crist de l’Agonia, va encarregar el Cartell de 
les Festes de Moros i Cristians de 2019 al dissenyador 
local Miguel Ángel Bonilla Sánchez.

Nascut el 1978, desenvolupa la seua tasca 
professional com a dissenyador gràfic i il·lustrador. 
És membre de la Junta de Font d’Art d’Ontinyent. 
En la seua faceta artística cal esmentar la seua obra 
pictòrica amb exposicions individuals i col.lectives, 
reconeixements i diversos premis en certàmens de 
caràcter nacional, a més de premis en disseny de 
cartells i logotips. Ha realitzat treballs de comunicació 
visual i imatge corporativa per a algunes empreses 
de diferents sectors com el tèxtil, sanitari o energètic, 
entre d’altres.

• Col.lecció d’Honor Cartell Canals 2019
• Disseny cartell Sant Cristòfol 2018 Ontinyent
• I Premi Cartell Festa Major Dénia Bous a la mar 2018
• I Premi Cartell Fiestas del Medievo Villena 2018
• II Premi Cartell Moros i Cristians Agullent 2017
• II Premi Cartell Festes Bellreguard 2017
• I Premi Cartell Moros i Cristians Busot 2017
• II Premi Cartell Moros i Cristians Caudete 2017
• I Premi Cartell Moros i Cristians Ciutat de Pego 2017
• I Premi Cartell Moros i Cristians Busot 2016
• I Premi Cartell Canals 2016
• II Premi Cartell Moros i Cristians Caudete 2016
• II Premi Cartell Pilar de la Horadada 2015, 2016
• I Premi Cartell Moros i Cristians Torrent 2016
• I Premi Cartell Moros i Cristians Ciutat de Pego 2016
• Disseny Cartell “El Bou de les Penyes” Ontinyent 2015
• I Premi Cartell Moros i Cristians Bocairent 2015
• I Premi Cartell Moros i Cristians Caudete 2015
• II Premi  Cartell Moros i Cristians Agullent 2015
• I Premi Cartell Moros i Cristians Ciutat de Pego 2014
• Finalista Cartell San Silvestre Salmantina 2014
• I Premi Cartell Moros i Cristians Vila d’Alzira 2014
• I Premi Cartell Associació Donants Ibi 2007
• I Premi Cartell Bocairent 2006
• II Premi Cartell Bocairent 2002
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Pregoner del Mercat Medieval
Vicente Domingo Tormo Vidal
L’Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat de 
Festers, ha procedit a nomenar Pregoner del Mercat 
Medieval al fester Gusmà Vicente Domingo Tormo Vidal.

Fester de la comparsa Gusmans, va estar Primer 
Tro l´any 2.008, ha formar part de la Junta de la 
comparsa diversos anys, ha estat representant en la 
Junta de Govern de la Societat del Santíssim Crist de 
l´Agonia per la comparsa Gusmans del 2012 al 2014 
sota la presidència d’Antonio Morales, i també vocal de 
la Junta de Govern del la Societat del Santíssim Crist 
de l´Agonia del 2016 al 2018, sota la presidència de 
José Rafael Sanchis. Al 2014 se li va imposar la insígnia 
de Plata de la Societat de Festers del Santíssim Crist 
de l´Agonia.

A l’any 2000 va ostentar el càrrec de Capità Moro 
per la Filà Sha-Kalandrus d´Atzeneta de Albaida, 
ciutat de la qual és natural.

Domingo Tormo també guarda una estreta relació 
amb la Setmana Santa ontinyentina, on ha estat  
membre de la confraria de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno i fundador de la Germandat del Temple 
d´Ontinyent on actualment desenvolupa el càrrec de 
Cronista de l’esmentada Germandat.

Entre les seues facetes destaca l’estudi i divulgació 
del que més estima, ha escrit articles relacionats 
amb la festa moro-cristiana als llibres-programa de 
les festes de moros i cristians d´Atzeneta, Agullent, 
Benamahoma (Cadiz) i Ontinyent, al programa-llibre  
de la  Setmana Santa d`Ontinyent i articles relacionats 
amb la Puríssima Concepció al llibre de les festes de 
la Puríssima d`Ontinyent. A més ha col·laborat en la 
confecció del llibre “Atzeneta d´Albaida, imatges i 
paraules per a la memòria”, editat per l`Ajuntament 
d`Atzeneta l`any 2007.

Ha presentat conferències sobre el Sant Calze de la 
Catedral de València i la “Sábana Santa” de Turín. I des 
de novembre de 2018 és membre del Centre Nacional 
de Sindonología (estudi i divulgaició de la “Sábana 
Santa” de Turín).
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Autor del vídeo promocional
Jordi Sempere Escriche
L’Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat de Festers, 
ha encarregat a Jordi Sempere la realització del vídeo que ha de 
promocionar la Festa de Moros i Cristians d’Ontinyent de 2019. 

Tant l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, com el president de 
la Societat de Festers, Vicent Pla, han destacat la professionalitat 
de Sempere perquè continuarà promocionant la Festa, en format 
audiovisual, no sols a la nostra ciutat sinó també fora de les nostres 
fronteres. 

Jordi és especialista en el sector audiovisual. Va començar la 
seua tasca professional en la televisió local MK Localia d’Ontinyent 
i actualment realitza diferents serveis professionals audiovisuals en 
la Televisió Comarcal. A més, també col·labora amb diferents mitjans 
de comunicació autonòmics i nacionals. 

En 2018, crea la seua pròpia productora En Viu Media, llançant la 
marca Gent de les Comarques com a nova Plataforma Audiovisual 
Digital, especialitzada en la informació social de les comarques 
interiors valencianes. 

Ha estat realitzador de la sèrie audiovisual Welcome to Ontinyent. 
Com a productor i realitzador ha treballat en la retransmissió 
en directe de diferents programes als últims anys, amb àmplies 
cobertures d’events festius i culturals que s’han retransmès en 
directe per a tot el món. 

També ha estat un dels responsables de la producció audiovisual 
de grans esdeveniments com és el cas de l’últim concert del grup 
“La Raíz” (amb 18.000 persones celebrat a Marina Sur de València) i 
les diferents edicions del Festivern des de 2010 fins l’actualitat. 
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Nascut a Ontinyent en 1970, amb vocació 
periodística des de ben jove, l’any 1993 es 
va llicenciar en Ciències de la Informació 
a la Facultat de Periodisme del CEU 
San Pablo-Universitat Politècnica de 
València.

Des d’aleshores va passar per 
diferents redaccions per formar-se a 
l’ofici: la revista Crònica, el diari Canarias 
7 de Las Palmas de Gran Canaria, els 
serveis informatius de Ràdio Activa a 
Ontinyent, el diari Ciudad de Alcoi… fins 
que en desembre de 1995 va ser un dels 
fundadors de El Periòdic d’Ontinyent 
i director de la capçalera, càrrec 
que ha mantingut fins l’actualitat. 
Conjuntament amb el periòdic Ciudad 
de Alcoy va llançar i dirigir l’edició de la 
revista empresarial Innovación per a les 
comarques de Mariola. 

Entre altres projectes periodístics que ha mamprés en la seua trajectòria 
professional cal destacar la creació de l’Associació de la Premsa Comarcal 
Valenciana, en 2015, entitat de la qual ha estat secretari des del moment de la 
seua fundació. 

El seu vincle a la festa morocristiana passa per alguns anys de militància 
a la comparsa cristiana dels Cides, a principis dels anys 90, però, sobretot, com 
a periodista que ha escrit la crònica de cada edició festiva des de 1996. Més de 
vint anys alçant acta de l’evolució del món de la festa dels Moros i Cristians, dels 
càrrecs i de la institució que hi ha al darrere, la Societat de Festers. A més, des de 
la seua empresa editorial ha creat diferents productes informatius especialitzats 
en la nostra festa per excel·lència, entre ells la publicació anual de l’Extra de Moros 
i Cristians de El Periòdic d’Ontinyent i les edicions extraordinàries vinculades a les 
festes, com El Periòdic de l’Entrada. També ha posat en marxa algunes iniciatives 
originals com els col·leccionables ‘Ontinyent: Memòria Gràfica de les Festes’ o ‘Els 
Cartells de la Festa’ que tenien la vocació de ser aportacions culturals per posar 
en valor la història i la identitat de la manifestació festiva més important que té la 
nostra ciutat. 

Durant alguns anys, sota la direcció de Rafael Ferrero Terol, va col·laborar en 
el guió de l’acte de la Presentació dels càrrecs de Festes previ al Pregó. Als últims 
anys, a través de la plataforma digital audiovisual Gent de les Comarques ha 
participat en la retransmissió en directe per a tot el món d’alguns dels actes més 
representatius, entre ells, la primera transmissió de l’Entrada de Bandes de Música 
i la interpretació col·lectiva de la marxa mora ‘Chimo’.

Pregoner de Festes
Santiago Sanchis Mullor
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7  NOTÍCIES

Vicent Pla Vaello, nou president 
de la Societat de Festers.
Alfred Bernabeu

11 de novembre

L’onze de novembre de 2018 va ser altra  de les jornades memorables 
per a la Societat de Festers: els socis elegien, per tercera vegada en la 
centenària història d’esta institució -en sufragi directe i democràtic- 
el seu  president. Onze anys havien transcorregut des de l’últim 
sufragi, curiosament altre 11 de novembre, però de 2007. En aquella 
ocasió els candidats foren Vicent Pastor Osca Terol i Rafael Ferrero 
Terol; precisament este últim  fester va ser el triomfador per una  
diferència de 300 vots. 

En esta ocasió  hem sigut afortunats de comptar també amb dos 
grans festers de provada experiència en el govern de la nostra casa: 
el fontano Vicent Pla Vaello (secretari en la junta anterior) i el kábila 
Javier Reig García (vicepresident en el període 2011-2014). Ells i la 
gent que els ha acompanyats en este procés electoral mereixen tot 
el nostre reconeixement i gratitud perquè s’han mostrat disposats a 
afrontar el repte d’unes eleccions. Els dos disposaven de la mateixa 
il·lusió i un objectiu comú de potenciar més encara la festa. 

Des que es va iniciar el procés electoral l’onze d’octubre de 
2018, els dos candidats han acaparat portades, editorials i fins i 
tot enquestes electorals en els mitjans de comunicació escrits 
d’Ontinyent i de la comarca; la televisió va entrevistar  els aspirants 
presidencials. La novetat respecte a l’anterior procés electoral va ser 
l’aparició en escena de les anomenades xarxes socials i dels grups de 
WhatsApp que han aportat, amb els seus vídeos i xats, dinamisme i 
immediatesa al missatge dels candidats.    

La responsabilitat en tot el procés electoral va recaure sobre cinc 
dels representants de comparses en la Junta de Govern. En concret, 
foren el berberisco Vicent Pastor Osca  –president-, la bucanera 
Pilar Coll Calabuig -secretària-, la saudita Arantxa Vidal Ferrero, el 
llaurador Manuel Palomino López i el moro espanyol Rafa Gandia 
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Montés. A tots ells hem d’agrair la seua dedicació perquè dirigiren de 
manera ben satisfactòria  el sufragi presidencial. 

El diumenge 11 de novembre, des de les 10:00h fins a les 14:00 hores, 
els 2.960 festers pogueren exercir el dret de vot en les tres meses 
electorals disposades a l’efecte. Nou representants de comparses en 
la Junta de Govern foren els encarregats de supervisar les votacions. 
Va ser un matí sense incidències, en els locals de la Societat regnava 
un bon ambient; penyes i comparses -havent esmorzat- acudien a la 
crida de les urnes. El carrer Major observava una activitat inusitada, 
un reguer de gent es dirigia a votar.

De fet, la participació en els sufragis presidencials va ser superior 
a l’anterior cita electoral; en concret, un 43’09% del cens. Entre 
les comparses que més s’involucraren en el procés destaquen les 
cristianes: Fontanos (71’74%) Cruzados (63%) i Contrabandistas 
(62’83%). Però les  que numèricament van aportar més vots van ser 
la de Mossàrabs amb 121 paperetes i la de  Kábilas amb 109, sent esta 
última la que va obtindre el major percentatge de participació en el 
bàndol de la mitja lluna amb un 59’56%. Com a curiositat, indicarem 
que les comparses que no presentaven candidats en els equips 
presidencials van ser les que menys van votar.
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A les 14:00 hores es tancaven les portes de Festers. Els dos equips, 
que formaven les candidatures junt amb uns pocs festers que no 
volgueren perdre l’ocasió de presenciar el recompte, esperaven 
ansiosament el veredicte de les urnes en l’exterior de l’edifici. 
L’espera va ser llarga, mentrestant els grups de WhatsApp tiraven 
fum preguntant per un vencedor que no s’anunciava. La pulcritud 
i seriositat de Vicent Pastor en el recompte de vots demorava el 
resultat.  

Faltaven pocs minuts per a les 16:00h quan la secretària, Pilar 
Coll, obria les portes de la Casa i demanava la presència dels dos 
presidenciables.

A continuació, entraven a la sala del Casino les persones que 
integraven  les candidatures i la resta de gent que assistia a 
l’esdeveniment. Les cares reflectien la serietat del moment, els dos 
equips formaven una línia com si es tractara de l’inici d’un encontre 
esportiu important. Una vegada llegida l’acta electoral, es coneixia 
que  s’havien depositat  1.226 paperetes amb candidat votat, sense 
tindre en compte els vots en blanc i nuls. El recompte donava com a 
guanyador a Vicent Pla  per 715 vots  (58’32%) front als 511 (41’68%) de 
Javier Reig. Una vegada conegut el resultat, els dos aspirants, com 
no podia ser d’altra manera, s’uniren en un emotiu abraç: una lliçó 
de vertader sentiment fester.
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Assemblea General. 
Canvi de presidència.

25 de novembre

El diumenge 25 de novembre, tal i com assenyala l’Estatut de la 
Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, va tindre lloc 
l’Assemblea General en el transcurs de la qual es va donar el canvi 
de presidència. 

L’assemblea es va iniciar a les 11.30 h. amb la lectura de l’acta de la 
sessió anterior, que va ser aprovada per unanimitat. En el segon punt 
de l’ordre del dia, l’informe del president, Jose Rafael Sanchis, va fer 
un repàs de l’exercici 2018 i una valoració del seu mandat, remarcant 
la gran labor realitzada els últims anys. En el tercer punt de l’ordre 
del dia, el tresorer va informar de la situació econòmica de l’entitat 
i va donar comptes de l’exercici 2017-2018, que van ser aprovats per 
unanimitat.

A l’últim punt de l’ordre del dia, Jose Rafael  Sanchis va imposar 
la insígnia d’or de la Societat de Festers i va lliurar el pergamí 
acreditatiu del càrrec al nou president Vicente Pla Vaello, que va 
prendre la paraula per agrair la participació i el suport de tots els 
festers i festeres el dia de les eleccions i va explicar quines van a ser 
les línies de treball per als propers anys.
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Joventut, experiència i la voluntat de donar continuïtat a la gestió 
feta per l’anterior junta directiva de la que Vicent Pla va ser secretari 
i que, ara com a president, afronta amb il·lusió. El president va 
exposar a l’alcalde els punts principals del projecte que, al capdavant 
de la Societat, pretén dur a terme durant el seu mandat entre els 
quals destaca centrar-se en les comparses i continuar el treball 
per aconseguir que la festa ontinyentina siga declarada   d’Interès 
Turístic Internacional.

Pla Vaello proposà, com és costum, el nom de les persones que per 
designació municipal hauran de ser els responsables de dissenyar el 
cartell de festes i pregonar el Mercat Medieval, i va demanar continuar 
amb l’estreta col·laboració de la màxima autoritat municipal i del 
consistori amb la Societat de Festers, a la qual cosa Jorge Rodríguez 
va mostrar la seua total predisposició i la del Govern d’Ontinyent.

L’Alcalde rep al nou President de la Societat 
de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia
Vicent Pla Vaello presenta a Jorge Rodríguez la 
nova junta de Govern de l’entitat acompanyat pel 
vicepresident, José Javier Ureña i el secretari, Javier 
Moscardó.

30 de novembre

El divendres 30 de novembre, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, 
va rebre a l’Ajuntament la visita del nou president de la Societat de 
Festers del Santíssim Crist de l´Agonia, Vicent Pla Vaello. La intenció 
d’aquesta reunió era donar a conèixer a l’Alcalde la composició de 
la nova junta de govern de la Societat i, al mateix temps, tractar 
assumptes d’especial interés. José Javier Ureña Beneyto, com a 
vicepresident, i Javier Moscardó Salido, com a secretari, acompanyaren 
en aquesta visita institucional al nou president.
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Telegram, el nou canal de comunicació 
entre festers

Des del mes de desembre, la Societat de Festers del Santíssim Crist 
de l’Agonia compta amb un nou canal de comunicació on poder 
estar informat de tot el que ocorre a la casa de tots els festers i 
festeres. Uneix-te al nou canal de Telegram mitjançant aquest enllaç:

https://t.me/morosycristianos

https://t.me/morosycristianos

Ofrena a la Puríssima Concepció
2 de desembre

El diumenge 2 de desembre, fidels a la cita amb la nostra Patrona, 
les 24 comparses de la Festa de Moros i Cristians d’Ontinyent van 
participar en l’ofrena a la nostra patrona la Puríssima Concepció.

La comitiva va estar encapçalada per la Junta de Govern 
juntament amb els càrrecs de 2019. Com és tradicional, la cistella 
de flors de la Societat de Festers va estar portada pels 24 xiquets 
i xiquetes abillats amb els vestits de gala de les seues respectives 
comparses.
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La Diputació rep al nou president de la 
Societat de Festers del Santíssim Crist 
de l’Agonia

5 de desembre

El dimecres 5 de desembre, el president de la Societat de Festers, 
acompanyat del vicepresident de la Societat de Festers, es van 
desplaçar fins a València per tal de mantindre una reunió institucional 
amb la vicepresidenta de la Diputació de València i diputada de 
l’àrea d’Hisenda, Rebeca Mª Torró Soler.  

Junt a l’Ajuntament d’Ontinyent , la Diputació de València és una 
de les institucions, que sempre ha estat al costat de la Societat de 
Festers i molt especialment del nostre Museu Fester.

Pla Vaello explica que “hem aprofitat per a parlar de futurs 
projectes de la Societat de Festers”.  A més a més, el president de 
la Societat de Festers ha manifestat “la nostra satisfacció per esta 

primera trobada, que, encara que es tractava sols d’una visita oficial 
i no de treball, ha deixat entreveure l’interés de la vicepresidenta 
de la Diputació de València per continuar col·laborant en pro de la 
Festa de Moros i Cristians d’Ontinyent”.

Per la seua banda, Rebeca Torró afirmava que “com a ontinyentina 
és tot un plaer i un honor rebre a la Diputació de València als 
màxims representants de la Societat de Festers. La col.laboració i el 
treball conjunt son imprescindibles per al bon fer”.

[...] Com a ontinyentina és tot un plaer 
i un honor rebre a la Diputació de 
València als màxims representants de 
la Societat de Festers.[...] 
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comparses, d’una banda fiscalitzant el treball de 
l’equip de govern i d’altra treballant per millorar la 
nostra Festa des de la Junta de Govern.

En esta primera reunió el president va informar 
que s’ha habilitat a la Sala del Congrés una sala de 
reunions amb tot el necessari perquè totes aquelles 
comparses que no tinguen seu pròpia puguen reunir-
se a la que és la casa de tots els festers i festeres.

Reunió amb els presidents, secretaris i 
tresorers de les comparses

11 i 12 de desembre

Dimarts 11 i dimecres 12 de desembre, a la Sala de 
Juntes va tindre lloc la reunió amb els presidents, 
secretaris i tresorers de les comparses del bàndol 
cristià i del bàndol moro respectivament.  

Es tracta d’un nou canal de comunicació amb 
les comparses, que mantindrà reunions de forma 
periòdica per tal de tractar diversos temes de primera 
mà i d’una manera més propera amb els càrrecs 
orgànics de les comparses, sense menysprear la gran 
labor que realitzen els representants de les respectives 

Es tracta d’una reunió de treball on el 
president, Vicente Pla va manifestar diferents 
aspectes i línies bàsiques del nou projecte per 
als propers anys.
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A més, el president va comunicar als assistents que diverses despeses 
que fins ara venien assumint les comparses passaran a assumir-se 
des de la Societat de Festers, com puguen ser el Banderí del concurs 
de caps d’esquadra, la Guia de l’Entrada, o les Banderes del Pont 
Nou. Segons indicava el president “es tracta d’unes mesures que 
intenten descarregar a les comparses d’unes despeses que pensem 
li corresponen a la Societat de Festers”. 

També es va explicar el nou format per a donar d’alta i baixa als 
festers i festeres, amb els corresponents camps a emplenar, “ja que 
actualment hi ha 24 formats, un fet que provoca molts problemes. 
Per això s’ha unificat el mètode per a notificar les altes i baixes 
d’una manera més fàcil, senzilla i intuïtiva, però sobretot igual 
per a totes les comparses. A més, i per tal de facilitar que tots els 
festers i festeres puguen accedir a la informació del butlletí del Mig 
Any i puguen rebre’l, va a realitzar-se una edició digital per tal de 
remetre-la a tots aquells que ho sol·liciten, també continuarà fent-
se l’edició en paper que es remetrà per correu postal, per a d’aquells 
que ho preferisquen”.

Per últim, el president va informar que l’1 de gener de 2019 entra 
en vigor de la nova llei d’explosius que obliga a tots els disparadors 
a realitzar un curs de 5 hores sobre arcabusseria, per això, des de 
la Societat de Festers s’organitzarà el curs i es realitzaran diverses 
sessions en diferents dates per a poder donar més facilitats als 
festers i festeres que necessiten realitzar-lo per a poder participar als 
actes d’arcabusseria.
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L’acte de l’Aguinaldo
15 de desembre

Apel·lant a la tradició, el vicari episcopal i rector-plebà de D.Juan 
Melchor va preguntar al president de la Societat de Festers: ”Cançons 
o responsos?” a la qual cosa este va respondre: “Responsos, pels 
festers i festeres difunts que ens han deixat i ja es troben junt al 
nostre Morenet i sa mare la Puríssima, però també cançons, per la 
il·lussió i el compromís renovat i l’alegria de la Festa”.

Després de les intervencions del president de la Societat de 
Festers, del president de l’Associació de Festes de la Puríssima 
i del i rector-plebà de Santa Maria es va donar pas a les oracions i 
a continuació “Els Angelets” van entonar el tradicional cant de 
l’Aguinaldo.

Per a finalitzar l’acte, el president, juntament amb els capitans, 
banderers i ambaixadors de les festes de 2019 van procedir al 
repartiment d’un xicotet obsequi a cada un dels setze “Angelets”.

El dissabte 15 de desembre el president de la Societat de Festers 
junt amb els càrrecs de 2019 van rebre a la comitiva de l’Aguinaldo 
de la Puríssima
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Les comparses de Moros i Cristians d’Ontinyent 
reciclen més de 24.700 envasos de vidre durant 
les festes

17 de desembre

La campanya La Reconquesta del Vidre recupera 6.500 kg 
d’envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians

La Reconquesta del Vidre, iniciativa posada en marxa per Ecovidrio, 
entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge 
d’envasos de vidre a Espanya, en col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, l’Ajuntament d’Ontinyent i la Societat de Festers del 
Santíssim Crist de l’Agonia, recupera 6.500 kg d’envasos de vidre, 
equivalent a 24.700 envasos, durant les festes de Moros i Cristians en 
els contenidors assignats a la campanya.

Això ha suposat un increment del 8,3% respecte al 2017. Amb 
aquesta xifra, actualment Ontinyent se situa en l’onzena posició del 
rànquing, al reciclar cada fester 1,5 kg d’envasos de vidre, a l’espera 
de conèixer els resultats de la resta de poblacions participants.

D’altra banda, la comparsa guanyadora del sorteig del miniglú i el 
lot de productes envasats en vidre és la comparsa Moros Espanyols. 

El president de la Societat de Festers ha manifestat que “la 
Festa de Moros i Cristians d’Ontinyent és una Festa amb projecció 
internacional i ho és perquè a més de l’antiguitat i l’espectacularitat 
dels seus actes, la nostra Festa està compromesa amb el reciclatge 
i és respectuosa amb el medi ambient. Vicent Pla, a més de felicitar 
a la comparsa Moros Espanyols i animar a totes les comparses a 
continuar treballant en el mateix camí, agraïa a Ecovidrio “que amb 
aquest gest premia l’esforç realitzat per aconseguir unes festes més 
sostenibles”.

La comparsa 
guanyadora 

del sorteig del 
miniglú i el lot de 

productes de la 
terra envasats 

en vidre és Moros 
Espanyols
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Càrrecs Solidaris

Visita de l’Emissari Reial

22 de desembre
Matí

Vesprada

El dissabte 22 de desembre, va estar un dia carregat d’activitats que 
va fer que la casa de tots els festers i festeres s’omplira d’alegria i bon 
ambient amb les diverses activitats dels Càrrecs Solidaris que de segur 
va aconseguir que cap xiquet o xiqueta es quedara este Nadal sense 
un somriure. Al llarg del matí van tindre lloc diversos tallers organitzats 
pels mateixos càrrecs, també es va comptar amb les col·laboracions del 
Grup de Dansa Opera, l’Agrupació Musical d’Ontinyent i l’Associació 
Aspanion, mentre els festers i festeres lliuraven aliments no peribles i 
productes d’higiene personal que els Càrrecs del 2019 van fer aplegar 
a Càritas Interparroquial de la nostra ciutat. 

De vesprada, al voltant de les 18.30 h. va aplegar a la Societat de 
Festers, des de l’Orient, l’Emissari Reial acompanyat dels seus patges. 
Unes paraules del president Vicente Pla van donar la benvinguda 
als dignes visitants que van poder arreplegar les cartes de tots els 
xiquets i xiquetes festers i festeres.  

A continuació, es va celebrar el tradicional sopar de Nadal on tots 
els assistents van compartir taula en unes dates tant assenyalades. La 
vetlada va concloure amb les paraules del president que va felicitar 
els nadals i va desitjar un nou any ple de festa, vivències i germanor.  
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L’objectiu era, a més de presentar-se oficialment com a nous càrrecs de l’entitat 
encarregada d’organitzar les festes de Moros i Cristians a Ontinyent, obrir vies de 
consens per poder sumar esforços de cara a la promoció turística de la festa. En 
aquest sentit, es va acordar que es tramitarà per part de Festers una sol·licitud per 
rebre ajudes dirigides a associacions i destinades a la millora de la competitivitat 
dels serveis i productes turístics.

Segons ha manifestat Vicent Pla, aquesta subvenció es demanarà “perquè amb 
aquesta ajuda, sumada al treball de l’Ajuntament en la difusió de la festa, ajuntem 
un suport important per poder tindre un major impacte”. Es tracta d’intentar 
donar-li un impuls: “La nostra festa es fa en una època de l’any en què la gent està 
de vacances i és un reclam de turisme d’interior. La gent d’Ontinyent l’estimem, i 
al voltant de la nostra comarca ens tenen com una festa de primera divisió, però 
també volem vendre-la fora de les nostres fronteres”.

El president i el vicepresident de Festers es van presentar al director general 
de Turisme, Josep Gisbert, amb qui van mantindre una trobada per traslladar-li 
“les necessitats de les festes d’Ontinyent, i convidar-lo a vindre a Ontinyent per 
demostrar-li l’espectacularitat dels actes”, segons ha explicat Vicent Pla. Així 
mateix, se’l va convidar als pròxims actes del Mig Any i a visitar el Museu Fester, 
“del qual també vam parlar sobre la necessitat de potenciar-lo, en ser una de les 
joies que tenim”.

Igualment, Pla i Ureña van mantindre una reunió de treball amb María Ruiz, 
cap de la Unitat de Turisme Cultural, i amb Sergio Bellentani, cap de Serveis de 
Producte i Territori.

Festers sol·licitarà una ajuda a l’Agència Valenciana 
de Turisme per promocionar la festa a l’exterior
El passat dilluns 14 de gener, el president de la Societat de Festers, Vicent Pla, 
i el vicepresident, Javier Ureña, es van traslladar a València per mantindre una 
reunió amb els responsables de l’Agència Valenciana de Turisme
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La Junta de Govern de la Societat de Festers traslladarà a les 24 comparses la 
decisió de canviar la data de la Publicació i passar-la a l’últim dissabte del mes de 
juny, en compte del mes de juliol, com és ara. La directiva va analitzar en la seua 
última reunió els arguments presentats pel president per fer aquest avançament 
de dates, però tot i que s’ha aprovat per 31 vots a favor i un vot en contra, per part 
del equip de govern també s’ha considerat la necessitat de, en ser una decisió 
important, que siguen les mateixes comparses les que manifesten si estan d’acord 
o no. 

Els motius que l’equip de govern argumenta per canviar la data de juliol a juny són 
principalment quatre:

Primer, hi ha precedents històrics. Des de principis del segle XX fins els anys 60, 
l’acte de la Publicació s’emmarcava al voltant del 29 de juny, festivitat de Sant Pere.

Segon, hi ha un clar condicionant meteorològic com és la forta calor que, segons 
s’argumenta des de l’Observatori del Col·legi la Concepció, amb el seu responsable 
Pablo Guerra al capdavant, està demostrat que en juliol les temperatures són 
molt més altes que en juny. De fet, Guerra exposa que en juny els termòmetres 
difícilment superen els 25 graus i que per tant les condicions són més agradables.

Tercer, es milloraria en la promoció de la festa. Segons explica l’equip de govern, 
en l’actualitat dins l’acte de la Publicació es presenta el cartell de Festes i a l’endemà 
el llibre i el vídeo promocional, i a partir d’ací n’hi ha només 15 dies per promocionar 
la festa. Això provoca que, quan arriba el cartell a diferents llocs, ja han començat 
les festes i no podem amortitzar com cal estos recursos de promoció. 

En quart i últim lloc, es considera que, amb l’arribada de l’estiu inicien els 
tradicionals sopars de comparsa, amb la qual cosa arranquem veritablement la 
Festa i fins ara no anunciem que estem en Festes fins a un mes després.

Vicent Pla Vaello, president de la Societat de Festers: “La Junta de govern 
ha votat que sí al canvi. Però com ja vaig dir quan em vaig presentar al càrrec, 
creiem en una entitat participativa i per això volem que a més que vote la Junta 
de Govern, fer-ho extensible a les comparses. El reglament de la Societat de 
Festers marca la data de les festes i que per canviar això s’ha de ratificar pel 80% 
de les comparses. Com considerem que este és un canvi important, volem fer-
ho de manera anàloga. El 8 de març hi haurà reunió de la Junta de Govern i els 
representants traslladaran la opinió de les comparses”.

Es proposa avançar la data de la 
Publicació de Festes
No hi haurà canvi sense comptar amb la opinió de les comparses
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8  HERÀLDICA DE LA FESTA

Asturs

Gusmans
Ambaixada Cristiana

Capitania CristianaCAPITANIA

ASTUR’19

L’heràldica, plena de simbologia, fa 
entendre l’argument de Capitania. 
Una creu cèltica amb l’alfa i l’omega, 
ens trasllada al passat de la península 
Ibèrica, concretament en Astúries, 
on va estar la unificació de pobles 
celtes i cristians, quins varen iniciar la 
Reconquesta al segle VIII.

L’obra està dibuixada amb diferents 
coloracions: or brunyit envellit, blanc i 
negre, amprats dels colors del vestit de 
gala de la comparsa.

El logo de la comparsa Gusmans és una 
obra del mateix ambaixador Rubén 
Montava, la imatge dóna especial 
rellevància al text de les ambaixades i 
a la mateixa paraula Gusmans, en dues 
tipografies per a fusionar modern amb 
antic.

És un logo senzill i molt net, que a 
la vegada vol demostrar la força de la 
comparsa mitjançant el color roig, que és 
un dels distintius de la comparsa.

És una comparsa modesta i jove, 
però amb solera, el quasi 40 anys de 
festa es reflecteixen perfectament amb 
aquest logotip, amb el gris metàl·lic es 
complementa per a donar-li el toc guerrer.
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Saudites

Chanos

Capitania Mora

Ambaixada Mora

2019
CHANOS

BANDERA I 
AMBAIXADA
BANDERA I 
AMBAIXADA

2019
CHANOS

L’obra està dissenyada sobre un tapís 
inspirat al ratllat de la gel·laba. Centra 
el conjunt l’emblema de la comparsa, 
damunt el lema del càrrec ”BANDERA 
I AMBAIXADA“, davall el nom de la 
Comparsa amb l’any ” CHANOS 2019 ”.

Recordant a tots els Chanos, 
flanquejant els quatre cantons, quatre 
llunes blanques i dos velles llances chanes, 
a les dos voreres representen els càrrecs, 
banderer i ambaixador moros, en aquest 
mateix any.

El logotip és obra de la dissenyadora i jove 
component dels Saudites Laura Ferrero i 
Torrò, que ofereix amb destresa i il·lusió,  per 
a representar-los aquest any.

Els elements que podem observar al 
logotip són: en primer lloc la mitja lluna 
que representa al bàndol moro, en la qual 
s’inclou una textura decorativa amb un 
mosaic àrab. Per altra banda, dins d’ella, 
podem veure representats els Saudites 
mitjançant el turbant, símbol d’identitat 
de la comparsa. En segon lloc, cal destacar 
també, dos elements moro cristians com 
són les armes, les quals representen 
l’exèrcit que acompanyarà el nostre capità. 
Finalment, com a paleta de colors, cal 
destacar l’elegància del daurat, combinat 
amb la fortalesa que ens transmet el negre 
i  la senzillesa del blanc.
























