


La Societat de Festers del Santíssim Crist 
de l’Agonia vos desitja que gaudiu d’una bona 

celebració de Mig Any de les festes de 
Moros i Cristians de 2020
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1 SALUDA

JORGE RODRÍGUEZ 
GRAMAGE

ALCALDE DE LA CIUTAT D’ONTINYENT

Les marxes mores i cristianes tornaran a 
sonar als carrers d’Ontinyent, els festers i 
festeres ompliran la ciutat de l’esperit de 
la festa morocristiana, alhora que els on-
tinyentins i ontinyentines, emocionats, 
començaran el compte enrere per a la 
“Setmana Gran” de les Festes de Moros 
i Cristians de la ciutat. 

Aquest cap de setmana, el Mig Any Fester, com ve sent ja tradició, estarà acom-
panyat pel Mercat Medieval situat a la Plaça Major i el barri de La Vila. Les compars-
es Llauradors, Mudéjares, Arquers i Omeyas viuran moments molt especials que seran 
el preludi perfecte de tot allò que els espera a la “Setmana Gran”. Sempre amb 
les melodies mores i cristianes com a teló de fons, els festers i festeres reviuran els 
records i emocions viscudes durant les festes passades mentre comencen a crear 
nous moments inoblidables.

Serà també un cap de setmana molt especial per a la Junta de la Societat de 
Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, que treballa durant tot l’any per tal que les 
nostres festes tinguen cada vegada més qualitat i una major projecció.  El vostre 
treball permet que aquesta festa, que es remunta a 1860, no sols tinga assegurat el 
seu present, sinó també el seu futur. 

Són, a més, unes festes on totes i tots els ontinyentins participen siguen festers 
o no.  La música, el color i la pólvora són elements fonamentals que acompanyen 
a tota la ciutat durant els dies grans i sense els quals no entenem ja la festa.  En 
aquest sentit, l’Ajuntament d’Ontinyent estarà sempre al costat de la Societat de 
Festers. A més, continuarem treballant conjuntament per aconseguir la declaració 
dels Moros i Cristians d’Ontinyent com a Festes d’Interés Turístic Internacional per-
què entenem que és de justícia que les nostres festes compten amb este reconeix-
ement. Els Moros i Cristians d’Ontinyent són un referent de convivència, igualtat i 
estima a les tradicions. 

Sols em queda desitjar-vos que gaudiu del Mig Any Fester així com de totes les 
activitats organitzades al voltant d’aquesta festa, en la qual nostra història, cultura i 
tradicions queden ben reflectides. 

El vostre alcalde, 
Jorge Rodríguez Gramage
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VICENT PLA VAELLO
PRESIDENT DE LA SOCIETAT DE FESTERS

A penes fa unes setmanes iniciàvem el 2020, entràvem amb força i bons propòsits 
a l’any que enceta una dècada plena de reptes -que, de segur, sabrem resoldre 
satisfactòriament- i amb la intenció d’assolir junts els grans i il·lusionants objectius 
que ens hem proposat. I, de sobte, quasi sense adonar-nos-en aplega febrer, el mes 
del Mig Any per excel·lència a Ontinyent i que ens té reservat un paronet en els 
nostres quefers diaris abans de recórrer els mesos que ens portaran als dies grans 
de la nostra Festa.

La diversió no només és sana, sinó també necessària; la Festa de Moros i Cris-
tians ha de gaudir-se, posar-hi els cinc sentits, el cos sencer i gaudir-la amb inten-
sitat. La Festa és una afirmació de la vida, és el millor contrapunt a l’individualisme 
i l’egoisme que, per desgràcia, ens envolta. A través de la Festa podem també 
apropar-nos a “l’altre”, per això hem de convidar a quants vulguen unir-se a ella. 
Les festeres i festers d’Ontinyent sabem perfectament incorporar a la resta a les 
nostres celebracions.

Però, a més a més, la Festa forma part del motor econòmic d’un poble i, so-
bretot, de la seua identitat. Per això, en moments on quasi tot es posa en qüestió, 
cal alçar la veu i reivindicar que la Festa d’Ontinyent serà el que els seus festers i 
festeres  vulguen que siga, respectant sempre la seua essència i enaltint la seua 
singularitat.

El Mig Any Fester té un sentit primordial de trobada, de compartir vivències, 
alegria i Festa. Ens ha de servir per recordar el bon regust morocristià que ens va 
deixar fa uns mesos i, sobretot, per a renovar forces i energia festera per tal de pre-
parar i encarar amb major il·lusió la properes Festes.  

Este mig any, a més, serà excepcional per als Llauradors, Mudéjares, Arquers i 
Omeyas, i, de segur, estarà també ple de moments inoblidables per a tots els fes-
ters i festeres.

M’encoratja saber que la programació que hem preparat compta amb l’indis-
pensable suport dels que són, sens dubte, els pilars bàsics sobre els quals se sus-
tenta tot això al que anomenem Festa: els càrrecs, les comparses, els festers i feste-
res, i sobretot el Santíssim Crist de l’Agonia.

Vos convide a gaudir d’estos dies de Festa i a continuar treballant, avançant, 
creixent, i demostrant que la nostra Festa és un mèrit col·lectiu, on totes i tots hem 
d’aportar i de la qual tot Ontinyent pot sentir-se profundament orgullós.
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VICENTE PLA VAELLO President de la Stat. de Festers

JOSÉ JAVIER UREÑA BENEYTO Vicepresident de la Stat. de Festers

JAVIER MOSCARDÓ SALIDO Secretari de la Stat. de Festers

JOSE VICENTE CONEJERO TORRO Tresorer de la Stat. de Festers

RICARDO CALABUIG GANDÍA Vocal de la Stat. de Festers

ROBERTO SANCHIS SÁNCHEZ Vocal de la Stat. de Festers

DAVID GISBERT REY Vocal de la Stat. de Festers

JORDI VIDAL CAMBRA Vocal de la Stat. de Festers

FRANCISCO MUÑOZ GALBIS Vocal de la Stat. de Festers

ÁNGELA MONTÉS SILVESTRE Vocal de la Stat. de Festers

SOFÍA LARA SÁNCHEZ Vocal de la Stat. de Festers

RAFA TORRÓ FERRERO Museu Fester de la Stat. de Festers

JOSEP FERRERO FORCADA Assessor Musical de la Stat. de Festers

VICENTE CONEJERO BELLVER Cronista de Festes de la Stat. de Festers

FERNANDO FERRERO BENEYTO Soci No Fester de la Stat. de Festers

JUAN JOSÉ PORTERO TORTOSA Assessor religiós

MANUEL PALOMINO LÓPEZ Representante LLAURADORS

AMADEO JUAN GALBIS Representante CIDES

ANDRÉS NAVALÓN GÓMEZ Representante MARINEROS

JUAN MIRA ALBERO Representante BUCANEROS

RICARDO ENGUIX FERRERO Representante ESTUDIANTS

VICENTE DOMINGO TORMO VIDAL Representante GUSMANS

GUILLERMO MARTÍNEZ SANCHIS Representante ARQUERS

MARIBEL JIMÉNEZ GANDIA Representante CRUZADOS

TERESA SILVESTRE MORALES Representante CONTRABANDISTAS

JOSE MANUEL ROSA ACETA Representante FONTANOS

JOSE LUIS SARRIÓ EULALIA Representante ALMOGÀVERS

JOAN MARTÍNEZ SILVESTRE Representante ASTURS

SANTIAGO GARCIA BAYO Representante MUDÉJARES

JOAQUÍN TORMO REIG Representante MOSSARABS

JOSE VICENTE SERNA REVERT Representante TAIFAS

MIGUEL CALABUIG RIBERA Representante MOROS BERBERISCOS

FRANCISCO CAMACHO GUETO Representante MOROS MARINOS

JOSE DANIEL SILVAJE SANCHIS Representante CHANOS

INMA CÓCERA SANTAMARIA Representante OMEYAS

JUAN CARLOS TORTOSA CONEJERO Representante BENIMERINS

SAMUEL MARTÍNEZ MICÓ Representante ABENCERRAJES

MARCOS VIDAL PENADÉS Representante KABILAS

GUILLERMO LIÑANA MARTÍ Representante MOROS ESPANYOLS

ARANTXA VIDAL FERRERO Representante SAUDITES

2  JUNTA DE GOVERN



6mig any 2020

3  PRIMERS TRO
JUSTO ALCARAZ SANCHIS PRIMER TRO LLAURADORS

SERGIO JUAN MARTÍ PRIMER TRO CIDES

MARTA GALBIS GINER PRIMER TRO MARINEROS

 FRANCISCO RAMOS ARENAS PRIMER TRO BUCANEROS

INMA TORRÓ BAS PRIMER TRO ESTUDIANTS

 LAURA MORA MARTÍNEZ PRIMER TRO GUSMANS

JAVI SANCHIS CUCART PRIMER TRO ARQUERS

ASSUMPTA GIL CONEJERO PRIMER TRO CRUZADOS

JORDI VIDAL SANZ PRIMER TRO CONTRABANDISTAS

 LAURA SANCHIS VIDAL PRIMER TRO FONTANOS

 JAVIER SANZ SABATÉ PRIMER TRO ALMOGÀVERS

VALENTÍN PÉREZ VEGA PRIMER TRO ASTURS

JUAN JOSE LLISO BARTUAL PRIMER TRO MUDÉJARES

FRANCISCO MANZANEQUE REYES PRIMER TRO MOSSÀRABS

JESÚS SAYAS ORTIZ PRIMER TRO TAIFAS

JESÚS BORDERA REVERT PRIMER TRO MOROS BERBERISCOS

 VICENTE RUBIO TORTOSA PRIMER TRO MOROS MARINOS

 JOSE ANTONIO MORENO GONZÁLEZ PRIMER TRO CHANOS

 MABEL MALPARTIDA TORTOSA PRIMER TRO OMEYAS

VICENTE CONEJERO BELLVER PRIMER TRO BENIMERINS

JAVIER MARTINEZ INSA PRIMER TRO ABENCERRAJES

JUAN RIERA AYORA PRIMER TRO KÁBILAS

ENRIQUE GISBERT VILLARRASO PRIMER TRO MOROS ESPANYOLS

VICENTE VILLAPLANA SANCHIS PRIMER TRO SAUDITES
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Quan arriba el mes de febrer l’hivern mostra símptomes que pretén deixar-nos.  
Comencen a obrir-se pas els brots incipients  i els ametllers  floreixen  afavorits pels 
raigs de sol intens,  encara que el fred no acaba d’anar-se’n.  Ben encertada és la 
dita: “Febrer, febreret, set capes i un barret “.  

 Totes les persones que formem part del col·lectiu de Festers del Santíssim 
Crist de l’Agonia esperem estes dates. Ja han passat sis mesos des de les darreres 
Festes de Moros i Cristians i som al Mig Any, un punt d’inflexió a l’any fester, ja 
no hi ha temps per l’enyorança és temps d’avançar.  A l’Antiga Roma, febrer era 
l’últim mes de l’any   i acte seguit començava un nou cicle; així mateix,  comença 
una nova etapa per a nosaltres. Poc a poc, els actes festers aniran també obrint-
se pas i tornarem a retrobar-se; animadament xerrarem dels projectes, de les 
nostres il·lusions, compartirem alegria i moments de festa. I com no, recordarem 
i apreciarem el viscut  i  ens encaminarem cap a les Festes de Moros i Cristians de 
2020, on tornarem a viure conjuntament  la nostra  particular “catarsi”. 

L’any 2020 és molt rellevant per la comparsa Llauradors d’Ontinyent, és la nostra 
capitania, encapçalarem l’exercit Cristià i serem el fanal que els guiarà.  Una gran 
responsabilitat que assumim amb goig i volem compartir la nostra alegria amb tota 
la societat ontinyentina.   Per la meua part, ostentar el càrrec de Capità Cristià 
en representació de dita comparsa, a més de l’immens privilegi que suposa, és 
una gran tranquil·litat.  Sols puc tornar a donar les gràcies per permetre’m ser la 
vostra capitana, per donar-me un suport  incondicional i sentir-me arropada en tot 
moment, especialment, per tota l’escorta; i, concretament, per la meua benvolguda 
esquadra L’Alfàbega. 

Sols puc animar-vos a participar i gaudir d’estos dies, assaboriu cada moment i 
carregueu-vos de energia amb les emocions que ens proporciona la nostra festa.

AVANT LLAURADORS!
AVANT MOROS I CRISTIANS DE 2020!

REIS ALBORCH 
PASTOR

Llauradors

CAPITANA CRISTIANA

4 CÀRRECS
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ALBERTO CLIMENT 
MALPARTIDA 

Mudéjares

CAPITÀ MORO

¡Ya estamos en el Mig Any! Cierto es que el tiempo pasa inexorable sobre nosotros, 
por eso debemos agradecer y cultivar cada instante de fiesta, de convivencia 
con los compañeros y amigos, y más si lo hacemos desde el sentimiento, ese 
sentimiento que nutre nuestra fiesta y que nos conecta más si cabe no solo con 
nuestra comparsa y con el resto de festeros, sino también con la ciudadanía. 

Por ello, quiero recordar entrañablemente a dos amigos, miembros de mi escolta, 
que partieron demasiado pronto a formar al lado del Morenet. Para nosotros ha 
sido un duro golpe el perderlos, pero también me reconforta el haber compartido 
con ellos grandes momentos festeros. 

En este Mig Any Fester me siento feliz por sentir en mi corazón su recuerdo 
y el de todos los festeros que nos precedieron. Y esa misma felicidad es la que 
deseo percibir cuando desfilemos con el rostro frío y el alma alegre, compitamos 
sanamente en las actividades deportivas, disfrutemos de la música más nuestra 
en los conciertos, acudamos a la ermita de Santa Ana a honrar a nuestro Patrón o 
cuando nos sentemos en una mesa gozando del reencuentro y la amistad. 

Como capitán moro solo os pido que sigáis haciendo la fiesta vuestra, que la sigáis 
viviendo desde el sentimiento, dejando de lado por unos instantes la cotidianeidad 
para adentrarnos en el maravilloso mundo de los Moros y Cristianos más nuestros. 
Como festero lo haré desde mi querida comparsa Mudéjares, arropado por mis 
amigos Otilios, alegre y contento por estar cumpliendo un anhelado sueño.

Así es como me siento en estos días, emocionado y dichoso. Grandes impresiones 
festeras ya son hermosos recuerdos que se agolpan en mí, que ya estamos en la 
mitad del todo; otros muchos están por venir. Deseo que todos los festeros podáis 
disfrutar y emocionaros con nuestras fiestas como lo hago yo.

Y por ello, como profundo devoto de nuestro patrón, pido al Cristo de la Agonía 
que nos haga disfrutar a todos de un gran y sentido Mig Any Fester 2020. 
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Jose Ramón Francés Bernabeu Juan Cucart Alfonso 
Arquers Arquers

AMBAIXADOR CRISTIÀ BANDERER CRISTIÀ

Un any més, l´inexorable pas del temps, ens torna a portar fins al mes de febrer.
És hora que la nostra festa torne a cridar als quatre vents que ens trobem a la 

meitat del nostre calendari particular.
Sis mesos han passat des del moment en què vam assumir els nostres càrrecs de 

Banderer i Ambaixador i, en eixe temps, ja hem pogut comprovar que aquest va a 
ser un any molt diferent per a nosaltres.

El frenètic ritme dels preparatius dins la comparsa, la convivència amb la resta 
de càrrecs i Primers Tro, el tracte rebut en tots els actes en què hem participat, i el 
contacte directe, setmana a setmana, amb la gent que administra la nostra Societat 
de Festers, han fet que estos sis mesos hagen passat sense que se n´adonem.

Ara toca parar un poc, gaudir, i fer partícips els ontinyentins, de tota la 
programació que ens porta este mes de febrer.

I després, junt al nostre Primer Tro, Javi, i tota una comparsa al darrere, donant 
suport, continuarem el camí que ens portarà fins la nostra conquesta.

Però això està per vindre, i ara el que toca és que el Banderer i l´Ambaixador 
cristians vos desitgem a tots salut i bon Mig Any!
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Sayo Martínez Campos Mari Carmen Beneyto Belda 
Omeyas Omeyas

AMBAIXADORA MORA BANDERERA MORA

Ja ha arribat el “Mig Any”… no sabem ni com, però ja tan sols falta mig any per 
començar de nou les nostres festes, la música, la vestimenta, els ballets, la pólvo-
ra, l’Entrà,  la Baixada del Crist, les Dianes...i les Ambaixades.  I enguany no serà 
qualsevol any, no... no, enguany és L’ANY! L’any en què per fi tindrem l’honor de 
representar l’exèrcit moro com a Ambaixadora i Banderera. Mai ho haguérem ima-
ginat, sobretot quan has estat fora d’aquesta terra molt de temps i has tirat molt 
de menys les nostres festes i els nostres costums. Però...sempre, per allà on estem, 
com a bones ontinyentines hem portat les nostres festes per tot arreu,  fins i tot hem 
aconseguit que gent de fora les visquen amb nosaltres transmetent-los la passió 
que nosaltres sentim quan escoltem la marxa mora. 

No volen deixar  passar l’ocasió d’agrair a la comparsa el seu suport en un 
any tan especial, i sobretot a la Junta de l’Ambaixada que està treballant durant 
tot l’any perquè l’Ambaixada Omeya siga de nou esplendorosa. També el nostre 
agraïment a la nostra escorta composta de penya i família que són punt de suport 
imprescindible per a nosaltres i, com no... a les nostres famílies per animar-nos en 
esta, la nostra il·lusió. 

Des d’aquestes línies saludem  tots els festers i festeres! I desitgem de tot cor 
que enguany  gaudim tots junts d’aquestes les nostres festes... Nosaltres les prepa-
rarem i les gaudirem amb molta il·lusió a fi que siguen inoblidables, no sols per a 
nosaltres sinó per a tot el poble d’Ontinyent.

AVANT FESTERS I FESTERES AVANT!
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5  PROGRAMA D’ACTES

20:30 h

15:00 h

09:00 h

Divendres 24 de gener

Dissabte 1 de febrer

Diumenge 2 de febrer

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.
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10:30 h

20:00 h

10:00 h

19:00 h

Dissabte 8 de febrer

Divendres 7 de febrer

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

Al saló d’actes de la Societat de Festers, presentació del sorteig que la Loteria Nacional 
ha dedicat, per al dissabte 22 de febrer al I Centenari de la comparsa Moros Berberiscos. 

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:
XXXIIIé CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX I PINTURA
XXXIIIé CONCURS LITERARI ESCOLAR
XXVII TROFEU DE BAC
XX TROFEU DE DÒMINO
XXVé TROFEU INFANTIL I JUVENIL D’ESCACS
TORNEIG DE PÀDEL
TORNEIG DE VOLEIBOL
III TORNEIG DE TENNIS TAULA
Tot seguit, al Museu Fester, inauguració de l’exposició del XXXIIIé concurs escolar 
de dibuix i pintura. L’exposició estarà fins l’1 de març.

A continuació, inauguració de l’exposició Fernando Cambra, Artista Mudéjar. 
Exposició organitzada per la comparsa Mudéjares amb motiu de la seua capitania.
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Del 10 al 14 de febrer

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

22:00 h
11:00 h

10:00 h
11:30 h

Dissabte 15 de febrer

Diumenge 16 de febrer

Visita al Museu Fester

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

A la placeta Latonda, davant la Societat de Festers, Mig Any Infantil.

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
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Del 17 al 20 de febrer

19:30 h

20:00 h

Divendres 21 de febrer

Dijous 20 de febrer

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 cruzado José Luis Castells Arques.

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

20:30 h Al saló d’actes de la Societat de Festers junta informativa.



PROGRAMA D’ACTES

11:00 h

17:30 h

Dissabte 22 de febrer

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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11:30 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

08:30 h

09:00 h

10:00 h

Diumenge 23 de febrer

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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Albert Quiñones Borredà
AUTOR DEL CARTELL DE FESTES

Es tracta d’un il·lustrador i dissenyador gràfic i tèxtil. Un jove fester que ja des de 
menut sent fascinació per dibuixar. Als huit anys rep les seues primeres classes de 
dibuix de la mà del seu oncle, el pintor ontinyentí Juan Montés.

En l’any 1995 inicia els seus estudis professionals i es forma en Disseny Tèxtil a 
l’IES Jaume I d’Ontinyent. Després de diversos anys en el  sector, decideix ampliar 
la seua formació a Barcelona, on es titula en Il·lustració a l’Escola Llotja i en Gràfica 
Publicitària a l’Escola Massana. A més a més, compta amb un Màster en Disseny 3D 
i animació.

Actualment treballa com a dissenyador tèxtil a Muro d’Alcoi i compagina aquesta 
feina amb encàrrecs creatius molt variats.

En l’àmbit fester local, ha realitzat nombroses il·lustracions relacionades amb 
les Festes de Moros i Cristians i les seues creacions (tant gràfiques com tèxtils) han 
estat presents a diferents comparses: Mudéjares, Gusmans, Marineros, Llauradors, 
Bucaneros, Moros Berberiscos, Cruzados...

A més, és autor del logotip de l’Any Cervino, realitzat en commemoració del 
bicentenari del seu naixement.                                                                                                                                            

En l’any 2017 va il·lustrar el conte “Jacobo”, editat per l’Associació d’Amics dels 
Reis Mags d’Ontinyent del qual és també el creador del seu logotip.

En 2019 va realitzar el cartell de les Festes de Moros i Cristians de Llutxent.
Amb una creativitat i imaginació desbordant que no ha abandonat des dels 

seus inicis, els seus treballs compten amb unes senyes pròpies que els fa fàcilment 
identificables.

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 2020 al 
dissenyador ontinyentí Albert Quiñones 
Borredà (Ontinyent, 1981)fo
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José Luis Castells Arques
PREGONER DEL MERCAT MEDIEVAL

L’Ajuntament d’Ontinyent, a proposta 
de la Societat de Festers del Santíssim 
Crist de l’Agonia, ha nomenat Pregoner 
del Mercat Medieval al fester Cruzado 
Jose Luis Castells Arques.

Jose Luis va nàixer en Ontinyent el 19 
de maig de 1971. És una persona amb 
diversitat funcional usuari del Projecte 
Trèvol (Mancomunitat de municipis de la 
Vall d´Albaida)  des de l´any 2012.

Abans d´aquesta data va treballar a 
l´empresa SUMITEX SL com a peó de 

fàbrica durant 19 anys. Una vegada dins del Projecte Trèvol va entrar a formar part 
del programa de treball amb suport on va aconseguir en l´any 2013 un lloc de 
treball en la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida, concretament en el 
taller d´ocupació de pintura i en 2015 un contracte en el supermercat Family Cash 
situat a l´avinguda Tèxtil d´Ontinyent.

A banda de la seua vida laboral també ha realitzat alguns cursos de formació 
destinats a les seues preferències i prioritats tals com, “operacions de gravació i 
tractament de dades i documents” de 450 hores,  “operacions auxiliars de servicis 
administratius i generals” de 440 hores i a més, alguns mòduls del certificat de 
professionalitat de servicis de bar i cafeteria.

Jose Luis ha sigut des de sempre una persona molt activa a la vida comunitària 
del seu Ontinyent natal, és membre del club de Bàsquet Martínez Valls on cada 
cap de setmana participa i ajuda en totes les activitats que realitzen. A més, és 
component de la comparsa Cruzados des de l´any 1995.

Cal remarcar la seua participació en esta comparsa, ja que la seua implicació i 
devoció per les Festes de moros i cristians és més que encomiable. En l´any 2010 va 
ser nomenat Primer Tro d´honor. En este acte va primar l´emoció i l´alegria tant per 
la seua part, com per la de la seua família i la resta de membres. Des de la comparsa 
es considera a José Luis un pilar fonamental de la comparsa, una persona veterana, 
compromesa, responsable i, a més, un suport excepcional per a l´organització 
d´actes i horaris.

Segons explica el president de la Societat de Festers Les Festes de Moros i 
Cristians d’Ontinyent han aplegat a ser el que són gràcies a totes i tots els seus 
festers i festeres que la fan gran. Compten amb una llarga tradició, formen part 
de la nostra història i la nostra cultura, però si alguna cosa hem demostrat sempre 
és que són unes festes integradores. La Festa d’Ontinyent és inclusió, diversitat, 
visibilitat. A més, Vicent Pla manifesta que al  pregoner del Mig Any el caracteritza 
la seua frescura, la seua espontaneïtat, la seua ternura sense a penes pretendre-ho 
però, sobretot, el seu amor per la nostra Festa. 
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Nuria Aceta i Maria Rosario Llinares
AUTORES DEL VÍDEO PROMOCIONAL

L’Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia, va encarregar l’edició del vídeo 
promocional de les Festes de Moros i Cristians de 2020 a Nuria Aceta 
i Maria Rosario Llinares. 

Amb més de 32 anys d’experiència en el món de la comunicació 
audiovisual, Foto Flash 2 és una empresa creada per la família Aceta 
Linares que, amb esforç i perseverança, continuen mantenint-se 
actius realitzant tot tipus de treballs.

Són especialistes en plasmar els millors records dels seus clients  a 
fi que perduren sempre  per a les futures generacions. 

Durant tots estos anys han treballat per a empreses de caire públic 
com Ferrovial, fent el seguiment de la construcció del Pont Nou com 
també la construcció de la depuradora d’Ontinyent. Han realitzat tot 
tipus de reportatges socials, entre ells, més de 1000 bodes i vídeos 
promocionals per a empreses de la comarca. El treball més recent ha 
sigut el vídeo promocional de les Festes Patronals de la Puríssima de 
2019.

A més, també van ser qui van iniciar la televisió local d’Ontinyent, 
gestionant-la durant més de 15 anys.
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Jaume Blai Santonja Espinós
DIRECTOR CHIMO

Jaume Blai Santonja Espinós va nàixer 
a Bocairent al 1986 i començà els seus 
estudis a Ontinyent, al conservatori 
professional Josep Melcior Gomis i, 
en concret, la modalitat de percussió. 
Posteriorment, va continuar el grau 
superior de música a Barcelona, a 
l’ESMuC i el completà amb un màster 
de percussió al Reial Conservatori 
d’Amsterdam. També té un màster 
de direcció del Reial Conservatori 
d’Anvers. 

En 2011 i durant 8 anys, fou 
percussionista principal de la Antwerp 
Symphony Orchestra, a Bèlgica. 

Temps durant el qual també va col·laborar amb orquestres com la Concertgebouw 
d’Amsterdam, la Rotterdam Philharmonic o la Orquesta Nacional de España, entre 
altres, treballant baix la direcció de grans directors com Mariss Jansons, Daniele 
Gatti, Yannick Nezet-Seguin, Valery Gergiev, Pierre Boulez, Andris Nelsons o Zubin 
Mehta. També fou membre fundador del  grup de cambra Natàlia Ensemble i del 
duo Akt-tek.   

Jaume  va combinar la seua activitat com a percussionista amb la de director de 
banda i orquestra, però aquesta es va detindre per a dedicar-se a temps complet a 
la direcció d’orquestra en 2018, quan va passar a ser director assistent de la City of 
Birmingham Orchestra (CBSO) al Regne Unit.

Jaume Santonja ha estat al front d’orquestres com la mateixa City of Birmingham 
Orchestra (CBSO), l’orquestra de la BBC-Wales, l’orquestra de la RTVE, l’orquestra 
Simfònica Verdi de Milano, l’Antwerp Symphony orchestra, l’Orquesta de 
Extremadura, l’Orquesta de Córdoba, The World Orchestra, l’ADDA·simfònica 
d’Alacant i la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), entre d’altres. Pròxims 
compromisos el portaran a dirigir concerts de temporada a orquestres com 
l’Orquestra del Teatro Regio di Parma, la Leeds Symphony Orchestra o la Orquesta 
Nacional d’España.

Jaume ha aconseguit importants resultats en concursos internacionals de 
direcció com, per exemple, ser quart-finalista en el ‘XII Cadaqués Orchestra 
International Conducting Competition’; un dels seleccionats per a les fases finals  
del ‘Donatella Flick Conducting Competition’ a Londres i, en juny de 2020, serà un 
dels quatre participants de la prestigiosa masterclass que organitza l’orquestra de 
la Concergebouw d’Amsterdam sota les instruccions d’Ivan Fischer. 

Segons aquest director, el món de la direcció no pot estar allunyat del de la 
composició i, per això, també té activitat com a orquestrador i arreglista, a més de 
tenir un considerable nombre de creacions pròpies, especialment per a música de 
cambra, una de les seues altres passions.
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7 NOTÍCIES

«Les d’Ontinyent són unes festes molt importants i amb una tradició d’allò més 
interessant, me’n vaig amb ganes de tornar per veure actes com l’entrada, les 
ambaixades o l’entrada de bandes». Així ho manifestava la Consellera de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez, en la seua visita al 
Museu Fester el dilluns 19 d’agost, en plena “Setmana Gran” morocristiana.

La Consellera, després de signar al llibre d’honor de l’Ajuntament es desplaçava 
al Museu Fester per conèixer més de prop les festes morocristianes. Allí, 
acompanyada per l’Alcalde Jorge Rodríguez i el President de la Societat de Festers, 
Vicent Pla Vaello, així com per regidors de la corporació i membres de la Junta de 
Festes, recorria este espai on s’exhibeixen peces emblemàtiques i singulars de les 
festes de Moros i Cristians com ara fotografies, pintures, escultures, trages de festa, 
armes, cartells, programes, mobiliari, llibres i altres curiositats.

L’alcalde agraïa a la consellera l’interès per conèixer més sobre les festes 
d’Ontinyent a través d’un museu «que encarna i mostra perfectament tot allò que 
anem a viure estos dies». El president de la Societat de Festers també agraïa la 
visita i incidia en la voluntat de l’Ajuntament i la Societat de Festers «de seguir 
tocant a totes les portes per aconseguir l’anhelada declaració de festes d’interès 
internacional», manifestava.

VISITA DE LA CONSELLERA ROSA PÉREZ 
AL MUSEU FESTER

19 d’agost

La Consellera Rosa Pérez destaca la tradició i rellevància 
dels Moros i Cristians d’Ontinyent
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ADQUISICIÓ D’UNA NOVA MAQUINA D’AIRE 
CONDICIONAT PER AL CASINO DE LA 
SOCIETAT DE FESTERS
La subvenció que este any ha concedit l’Excel·lentíssim Ajuntament 
d’Ontinyent a la Societat de Festers -per un import de 19.000€- ha 
estat destinada a l’adquisició d’una nova maquina d’aire condicionat 
per al Casino de la Societat de Festers.

Després de sol·licitar tres ofertes a diverses empreses del sector, 
la compra i instal·lació s’ha adjudicat a l’empresa Frío Industrial Jordá 
per tractar-se de l’oferta econòmicament més avantatjosa.

El president explica que el canvi que s’ha fet de l’aparell de l’aire 
condicionat és molt positiu, ja que fins ara, estàvem aprofitant tan 
sols el 25% de la potencia que haurien de tindre. 

Relació de despeses dels treballs realitzats en la substitució de la 
maquina d’aire condicionat:

PROVEÏDOR BASE IMPONIBLE IMPORT AMB IVA

JORDÀ FRÍO Y CLIMA 15.625€ 18.906,25€

TECNOCRISA 1.127€ 1.363,67€

Juny
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EL PERIÒDIC D’ONTINYENT DÓNA UNA 
COL·LECCIÓ DELS SUPLEMENTS DE LA 
FESTA  A LA SOCIETAT DE FESTERS.  
El President de la Societat de Festers, Vicent Pla Vaello, ha rebut de 
mans de Vicent Soriano Mateo, gerent de l’empresa Proyectos de 
Comunicación Ontinyent empresa editora de El Periòdic d’Ontinyent, 
una col·lecció completa dels suplements extraordinaris editats pel 
rotatiu local des de 1996 dedicats a les Festes de Moros i Cristians 
d’Ontinyent.

L’entrega s’ha dut a terme en la sala de juntes de la Societat 
de Festers i en la mateixa també ha estat present el director de El 
Periòdic d’Ontinyent, Santiago Sanchis.

La capçalera local s’ha convertit en la de més llarga duració en el 
temps i en publicacions en la història de la ciutat d’Ontinyent. Des 
de fa més de 23 anys apareix puntualment als quioscos i llibreries 
de la ciutat tots els dissabtes superant les 1.200 edicions. Cada any, 
en el mes d’agost i amb motiu de la Setmana Gran, edita de forma 
conjunta i inseparable un suplement extraordinari dedicat a La Festa 
amb entrevistes, reportatges i articles de col·laboradors que ofereixen 
diferents punts de vista i perspectives dels nostres Moros i Cristians.

Segons ha explicat el president de la Societat de Festers, Vicent Pla, 
«aquesta col·lecció segueix la línia de donacions que s’han efectuat 
recentment i que contribueixen a enriquir els fons documentals 

Setembre
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del nostre Arxiu. Es tracta d’una documentació que ens ajuda a 
comprendre la història recent de la nostra festa més emblemàtica, 
els seus canvis i la seua evolució, així com també els protagonistes 
que any darrere d’any l’han fet possible des de fa un quart de segle».

Per la seua banda el gerent de l’empresa editora del periòdic 
degà de la ciutat, Vicent Soriano, ha afegit que «la nostra voluntat 
sempre ha estat col·laborar amb la cultura, les tradicions i les festes 
de la ciutat a la qual servim. Al llarg de la nostra història hem publicat 
edicions especials, col·lecionables i moltes iniciatives vinculades a la 
festa morocristiana. Ara fem donació d’una col·lecció completa dels 
nostres suplements festers i mantenim la idea de continuar ajudant a 
la institució en tot allò que estiga en la nostra mà».
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RECEPCIÓ AMBAIXADA DE LA 
REPÚBLICA DE L’UZBEKISTAN

1 d’octubre

El passat 1 d’octubre una delegació dels Moros i Cristians d’Ontinyent, 
encapçalada per Vicent Pla Vaello, president de la Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia i una representació de la comparsa 
Mudéjares formada pel capità Alberto Climent, el president de la 
comparsa Carlos Sarrió, el primer tro Juan José Lliso i el mudèjar 
encarregat del projecte cultural de la capitania, Rafael Ferrero, va 
assistir a l’hotel Intercontinental de Madrid, a la recepció organitzada 
per l’Ambaixada de la República de l’Uzbekistan amb motiu de la 
celebració del vintè vuitè aniversari de la seua independència.

El dia següent esta delegació va ser rebuda a l’ambaixada 
per l’Ambaixador Extraordinari i Plenipotenciari de la República 
d’Uzbekistan a Espanya, Excm. D. Jakhongir Ganiev, i el Cònsol, 
Hble. D. Sardor Sadikov. En les dependències diplomàtiques van 
mantindre una extensa reunió de treball, en la qual els diplomàtics 
van ser obsequiats amb diversos productes típics d’Ontinyent.

Tots dos diplomàtics es van mostrar molt complaguts amb el 
projecte cultural de la capitania de la comparsa Mudéjares per a l’any 
2020, expressant el seu compromís de suport i col·laboració.
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LA PROBLEMÀTICA DE LA PÓLVORA ES 
TRASLLADA AL MINISTERI D’INDÚSTRIA

25 d’octubre

El president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, 
Vicent Pla, es va desplaçar a Madrid, el passat divendres 25 d’octubre, 
juntament amb els presidents de Yecla, Elda, Caudete, Almansa 
i Villena en representació de la plataforma “Pobles de la Pólvora” 
a una reunió al Ministeri d’Indústria amb l’equip redactor de la ITC 
26 per tractar tots els aspectes millorables en la mateixa, així com 
per exposar-los la necessitat de canviar el necessari en el reglament 
d’explosius per facultar els pirotècnics la fabricació i venda de pólvora 
per arcabusseria i intentar d’aquesta manera que s’autoregule el preu 
de la mateixa.

A la reunió mantinguda amb Carmen Martínez assessora del 
gabinet d’estat d’energia, Julia Fernández de l’àrea d’explosius, Angel 
Osorio de l’àrea d’indústria, Daniel Torrejón sotsdirector general de 
mines s’ha parlat de la problemàtica de la pólvora i la arcabusseria 
en els pobles que celebren Moros i Cristians i en la mateixa, s’ha 
emplaçat a una altra reunió amb el ministeri d’Interior, a qui també 
competeix per afectar a la seguretat ciutadana.

El president de la Societat de Festers, valora molt positivament esta 
reunió i la qualifica de necessària. Manifesta el seu reconeixement de 
la pertinència i utilitat d’una norma destinada a proporcionar ordre 

En una reunió amb els presidents de diverses ciutats on 
es celebren Festes de Moros i Cristians s’han plantejat 
millores en la normativa de arcabusseria.
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i seguretat a les manifestacions festives amb trets d’arcabusseria, 
però, assenyalar igualment que esta norma pateix de determinades 
mancances degudes a la seua falta de adequació a la realitat de 
la Festa en les diverses poblacions. Esta disfunció està donant lloc 
al fet que determinades fases del procediment de repartiment de 
la pólvora a més de complicar enormement, es desenvolupe en 
condicions d’extrem risc.

A més destaca que, la representació ministerial va manifestar la 
seua disposició a rebre i atendre quantes indicacions i reclamacions 
se’ls faça arribar per part de les entitats i poblacions afectades per 
la reglamentació d’arcabusseria. I es va mostrar disposada a donar 
suport davant altres instàncies competents de les iniciatives que en 
el moment actual impulsen les entitats dels Pobles de la pólvora.

Finalment Vicent Pla, manifesta que este és un altre pas que hem 
donat respecte a la problemàtica de la pólvora però que no és l’últim 
ja que s’ha sol·licitat una reunió amb el Ministeri d’Interior perquè 
també és competent en esta matèria. 

RAFAEL FERRERO, PREGONER DE LES FESTES DE 
MOROS I CRISTIANS DE LLEIDA 2020

El president d’honor de la Societat de Festers 
d’Ontinyent viurà l’acte el pròxim 2 de maig en el 25 
aniversari de la festa lleidatana.

Octubre

El pròxim mes de maig, Lleida celebra el 25 aniversari de les seues 
Festes de Moros i Cristians i per a dita celebració, els festers catalans 
han nomenat a l’ontinyentí Rafael Ferrero Terol com a pregoner. 
Rafa Ferrero va ser president de la Societat de Festers entre els anys 
2008 i 2011. Entre altres coses, també va ser director del pregó des 
de l’any 96 i director del museu fester des de la seua inauguració. 
En el seu mandat es va celebrar el 150 aniversari de les Festes de 
Moros i Cristians, i va tindre lloc el primer Congrés Internacional 
d’Ambaixades i Ambaixadors, celebrat també a Ontinyent, i del qual 
també va ser el president.

Ferrero és un fester compromès, forma part de la festa des que 
va nàixer, pertanyent a la comparsa dels Benimerins fins el 2015. 
Des del 2016 forma part de la comparsa dels Mudéjares. El que fora 
president de la Societat de Festers “és una persona molt involucrada 
en la festa i un gran investigador i coneixedor de la nostra festa, i estic 
segur que farà un gran pregó. Per a nosaltres és un orgull que festes 
d’altres poblacions opten per festers d’Ontinyent, és se’ns dubte un 
dels millors reconeixements”, segons ha afirmat l’actual president, 
Vicent Pla Vaello. “Té molts articles publicats en el llibre de festes 
que cada any publica la Societat de Festers, i és un investigador amb 
molts articles. És autor del llibre ‘Tiempo de Benimerines’ i també és 
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coautor del llibre ‘Historia gráfica de la fiesta, de 1860 a 2010’”, ha 
recordat Pla.

Serà el segon president de les Festes d’Ontinyent que farà 
el pregó a Lleida, després que ja ho fera fa cinc anys, amb motiu 
del 20è aniversari de les festes de la ciutat catalana, Vicent Micó, 
president ontinyentí entre l’any 1996 i 1999. Rafa Ferrero, a més, va 
ser pregoner de les festes d’Ontinyent l’any 1988, primer tro d’honor 
en 1997 i insígnia d’or de la Societat de festers en 2004. També ha fet 
el pregó a Cocentaina i a València.

El pregó de Rafael Ferrero serà el 2 de maig de 2020 per la 
vesprada, a l’Auditori Municipal de Lleida.

Rafael Ferrero: “Quan vaig ser president de festes ja vaig estar 
a Lleida i estic content que m’hagen dit de pregonar la festa, i 
que a més hagen fet iniciatives com el concurs de música en què 
participaran nombroses bandes”.

“El pregó que faré serà sobre temes històrics de les festes a Lleida 
i de la relació amb Ontinyent, però també alguna sorpresa hi haurà. 
El que està clar és que la festa uneix i per a mi és important eixe punt 
de vista”.
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LES COMPARSES DE MOROS I CRISTIANS D’ONTINYENT RECICLAREN 
MÉS DE 36.190 ENVASOS DE VIDRE DURANT LES FESTES

31 d’Octubre

Les Comparses de Moros i Cristians d’Ontinyent reciclaren més de 36.190 envasos 
de vidre durant les passades festes, amb un pes de més de 9.500 quilos. Esta 
dada es feia pública el dijous 31 d’octubre coincidint amb el lliurament del premi 
“La Festa recicla” a la comparsa Bucaneros d’Ontinyent, al marc de la campanya 
“La Reconquesta del Vidre”, en la qual han participat l’Ajuntament d’Ontinyent, 
la Societat de Festers i Ecovidrio (entitat sense ànim de lucre encarregada de la 
gestió del reciclat de vidre a Espanya) per tal d’inculcar als ciutadans d’Ontinyent i, 
especialment, a les comparses la importància de separar selectivament els residus 
d’envasos de vidre durant el transcurs de les festes.

La regidora de Medi Ambient ,Sayo Gandia, que acudia al lliurament del premi 
junt al President de la Societat de Festers, Vicent Pla Vaello, i el tècnic de gerència 
de la zona Llevant d’Ecovidrio, Manuel Sala, destacava la importància de fomentar 
el reciclatge amb campanyes com aquesta en un dels moments als quals es 
produeixen una major quantitat de residus.

De mitjana cada fester i festera ha reciclat 3,28 kg d’envasos de vidre en els 
contenidors assignats a la campanya. 

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 Vaello, a més 
de felicitar a la comparsa Bucaneros 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”.
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REHABILITACIÓ DEL FALS SOSTRE DEL CASINO DE LA 
SOCIETAT DE FESTERS

Octubre

La Diputació de València ha concedit una subvenció extraordinària 
a la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent 
per un import de 20.000€ per tal de rehabilitar la seua seu social, 
en concret per a la demolició i substitució del fals sostre del Casino.

El fals sostre del Casino de la Societat de Festers datava de 1956, 
quan es va produir la gran reforma en l’edifici de la seu social de 
l’entitat encarregada d’organitzar les Festes de Moros i Cristians 
d’Ontinyent.

L’antic fals sostre del Casino comptava amb una superfície 
aproximada de 290m2 i estava dividit en dos voltes centrals. La seua 
construcció era de canyís arrebossat en algeps, materials de l’època 
en què es va col·locar.

Malauradament, el pas del temps, havia provocat nombrosos 
desperfectes que, a poc a poc, s’havien anat reparant; però en els 
últims anys hi havia perill d’enfonsament en algunes parts que estaven 
més deteriorades i que eren de difícil reparació. Per eixe motiu, els 
tècnics van aconsellar la demolició i posterior substitució. 

En les obres que es van encetar després de Festes, es va 
procedir a la col·locació d’un nou fals sostre continu fonoabsorvent 
de cleani que evita la reverberació del so i millora la sonoritat 
del local aconseguint l’aïllament acústic adequat per a un 
correcte aïllament i insonorització del Casino. Dalt del fals sostre, 
entre el forjat i la perfilaria d’alumini que subjecta les plaques 
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fonoabsorvents s’ha col·locat una capa de llana de 
roca de 40kg i 4cm d’espessor.

A més, aprofitant la demolició del fals sostre 
existent s’ha procedit a realitzar la substitució de la 
xarxa de conductes tant d’implosió com de retorn 
de l’aire condicionat; s´han instal·lat conductes 
especials per a la reducció del soroll i amb una gran 
estanqueïtat i durabilitat. A més, el nou tipus de teixit 
interior del conducte és apte per a la no proliferació 
de fongs i bacteris, conforme a la norma EN 13403. 
Per a la construcció d’estos conductes, s’ha utilitzat 
panell rígid de llana de vidre marca ISOVER, model: 
CLIMAVER NETO. També s’han substituït les reixetes 
per uns difusors d’impulsió més eficients per  tal de 
millorar la recirculació de l’aire dins del local. L’empresa 
encarregada d’estos treballs ha estat Frio Industrial 
Jorda.

També s’ha substituït tot el cablejat elèctric, i s’han 
col·locat més punts dels llums d’emergència encastats 
al sostre adaptant-se a la normativa establerta. 
L’empresa Tecnocrisa ha realitzat els treballs elèctrics.

Per altra banda, s’han substituït les finestres 
de l’edifici recaient a la plaça de Baix, 30  per unes 
finestres de pvc que milloren l’aïllament i l’estalvi 
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d’energia i ofereixen alta resistència i major durabilitat 
al pas del temps. Tots els ferratges compten amb 
una alta protecció mitjançant galvanitzat, cromatitzat 
i segellat addicional, augmentant així la protecció 
anticorrosiva. Els vidres són d’alta qualitat tèrmica i 
acústica i ofereixen una millor prestació.

Finalment es va procedir per part de l’empresa 
Dercora’t Pintura y Suelos, a la pintura de parets i 
sostre i al cristal·litzat del terra aplicant un tractament 
que neteja la superfície i la protegeix.

L’execució per a realitzar totes estes actuacions ha 
durat poc més d’un mes. Es va encetar la demolició de 
l’anterior fals sostre el dimecres 11 de setembre i va 
finalitzar el dilluns 21 d’octubre de 2019. Per tant, totes 
les actuacions executades s’han realitzat en compliment 
de les condicions establertes en la concessió de la 
subvenció i s’han realitzat dins dels terminis previstos 
i dels establerts al decret de concessió de subvenció 
número 9559 de data 07/08/2019. 

Segons el president de la Societat de Festers, Vicent 
Pla Vaello, li hem llevat molt de pes al fals sostre, entre el 
canyís i els travessers que el subjectaven, hem millorat 
en seguretat, estètica, acústica i eficiència energètica. 
A més, afegeix el president este condicionament 
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acústic millora el temps de reverberació, augmentant 
el confort acústic del Casino mitjançant la utilització de 
materials absorbents, reflectants i difusors.

Gràcies a la subvenció de l’Excel·lentíssima Diputa-
ció de Valencia s’ha aconseguit condicionar acústica-
ment el Saló Principal i hem assolit que el so provinent 
d’una font o fonts siga irradiat per igual en totes di-
reccions obtenint un camp sonor difús ideal.

Un adequat condicionament acústic implica que les 
ones reflectides siguen les menys possibles, de manera 
que exerceix un paper important la capacitat d’absorció 
dels materials absorbents que des d’ara minimitzem la 
reverberació indesitjada o ressons que poden dificultar 
la inintel·ligibilitat de la comunicació sonora.

Per a la realització del estudi previ i l’execució de 
les obres es va contactar amb dos empreses del sector,  
amb l’empresa Pintura y Decoración PIMAT S.L. amb 
domicili social en la ciutat d’Alberic (València) i amb 
l’empresa Acústica ICT C.B. amb domicili social en la 
ciutat de Paterna. Els dos pressupostos estàven dins 
del preu de mercat i entraven dins dels paràmetres 
que la Societat de Festers s’havia establert, finalment 
l’adjudicació dels treballs es va realitzar a l’empresa 
PIMAT S.L.  per tractar-se de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa.
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RELACIÓ DE DESPESES DELS TREBALLS REALITZATS 
AL CASINO DE LA SOCIETAT DE FESTERS.
PROVEÏDOR BASE IMPONIBLE IMPORT AMB IVA

PIMAT AISLA S.L. 20.210,00€ 24.454,10€

TECNOCRISA 2.383,91€ 2.884,53€

JORDÀ FRÍO Y CLIMA 7.654,50€ 9.261,95€

DECORA’T PINTURA Y SUELOS 3.070,00€ 3.714,70€

FERCU 11.364,20€ 13.750,68€
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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 2020. 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.

OFRENA A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
2 de desembre
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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 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 2020 van procedir al repartiment d’un xicotet obsequi 
a cada un dels setze “Angelets”.

L’ACTE DE L’AGUINALDO
15 de desembre

El dissabte 15 de desembre el president de la Societat de 
Festers junt amb els càrrecs de 2020 van rebre a la comitiva 
de l’Aguinaldo de la Puríssima.
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FESTERS ADQUIREIX UNA PLANTA BAIXA 
PER UTILITZAR-LA DE MAGATZEM

5 de desembre

L’immoble està situat en el carrer Arquebisbe Segrià, 
enfront de l’edifici de la Societat de Festers.
La Societat de Festers ha adquirit una planta baixa per poder alliberar l’edifici 
principal (on s’ubica el Museu Fester i les oficines d’administració) i utilitzar-lo de 
magatzem. El local es troba en el carrer Arquebisbe Segrià, número 30, enfront de 
la Societat de Festers.

És tracta d’una planta baixa de nova construcció (any 2000) que compta amb 148 
metres quadrats. És un local diàfan i ha estat recentment adquirit per un import de 
18.000 euros, amb l’única finalitat d’utilitzar-lo de magatzem. Esta adquisició s’ha 
dut a terme després que s’aprovara amb la unanimitat dels socis presents durant 
l’Assemblea General Extraordinària convocada el diumenge 24 de novembre, a tal 
efecte, segons com ho especifiquen els Estatuts.

Vicent Pla, president de la Societat de Festers: «Pensem que amb esta 
adquisició ampliem l’immobilitzat de la Societat de Festers amb un element que 
crec imprescindible i necessari per a una associació tan gran com la nostra, que 
s’encarrega d’organitzar les festes de major repercussió i visibilitat d’Ontinyent. 
Sempre hem tingut la mancança de les limitacions d’un magatzem. Actualment 
comptem amb un xicotet magatzem en la quarta plaça de l’edifici principal de 
Societat de Festers, però per desgràcia no hi cabem elements voluminosos. 
Sempre hem hagut de tirar de la bona voluntat d’altres festers que ens han deixat 
amablement alguns dels seus immobles personals per utilitzar-los de magatzems. 
Ara podrem ocupar este nou espai amb total tranquil·litat».
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EL LLIBRE DE FESTES DEL 2019, PREMIAT AMB 3.500€
12 de desembre

La Conselleria atorga el quart premi a la Societat de Festers.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valencia-
na ha atorgat a la Societat de Festers d’Ontinyent i, en concret al llibre de festes 
2019, el quart premi a la millor publicació en l’àmbit festiu de la Comunitat Valencia-
na. Aquest reconeixement suposa, a més, una dotació de 3.500 euros.

Aquest concurs obert per la Conselleria avaluava criteris com la qualitat de l’edi-
ció, la presentació i el disseny, l’adequació lingüística, l’ús del llenguatge inclusiu, 
l’originalitat, els continguts literaris i també la difusió del llibre. La convocatòria es 
va presentar a principis de l’any 2019 i, una vegada la Societat de Festers va publi-
car el seu llibre el passat mes de juny, es va enviar a la Conselleria per presentar-ho. 
El passat 12 de desembre, la direcció general de la Conselleria informava a la So-
cietat de Festers de la concessió d’aquest quart premi.

La Societat de Festers, una vegada publicat el llibre del 2019, va enviar un cen-
tenar d’exemplars a diferents institucions i associacions repartides per tota Espanya. 
Entre els enviaments, un va ser per a la Conselleria per presentar-se al concurs que 
ara ha tingut el seu premi. Cal recordar que la Societat de Festers va avançar la 
publicació del llibre de festes al mes de juny –habitualment es feia en juliol- per tal 
de poder guanyar temps per difondre la festa, la qual cosa s’ha vist reflectida ara 
en aquest reconeixement.

Vicent Pla, president de la Societat de Festers: «És la primera vegada que la So-
cietat de Festers es presenta a este premi, i estem molt contents perquè demostra 
el que sempre hem manifestat, la qualitat del nostre llibre de Festes. Enguany, a 
més, vam apostar precisament per una maquetació que li donava un aire més fresc 
i jove a la publicació de les Festes d’Ontinyent. És un reconeixement que demostra 
que la feina l’hem feta bé i que té la seua recompensa, ja no tant per la quantitat 
econòmica, sinó per ser un quart premi que la reconeix».
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CÀRECS SOLIDARIS 2019
21 de desembre

El dissabte 21 de desembre es va celebrar una Jornada Infantil 
Solidària per part dels càrrecs de Moros i Cristians de 2020, amb la 
participació de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia 
i la col·laboració de l’Ajuntament d’Ontinyent. Una iniciativa dirigida 
als més menuts, en la qual es van recollir aliments no peribles 
destinats als més desfavorits de la nostra societat a través de Caritas 
i Creu Roja Ontinyent

Es tracta de la VIII edició d’esta activitat solidaria organitzada pels 
càrrecs de la Festa de Moros i Cristians de la nostra ciutat. Durant 
tot el matí, les portes del Casino de la Societat de Festers restaren 
obertes per tots aquells que volgueren col·laborar. Per les nostres 
dependències van acudir xiquets, pares i iaios, que no van voler 
deixar passar l’oportunitat d’aportar alguna cosa; a més, de festers i 
festeres amb la intenció de fer un dia dedicat als xiquets.

Al llarg del matí, es desenvoluparen a la placeta Latonda diverses 
activitats dirigides als més menuts. A més a més, es va comptar amb 
una ludoteca i amb l’ambientació que es va portar a terme dins 
del Festival Circ i Teatre; cercavila d’espantacriatrures, a càrrec de 
la companyia Disparatado; desfilada de la Banda Juvenil de la Unió 
Artística Musical d’Ontinyent i del Ballet Màsters que també van voler 
participar a l’acte. També  els Juniors de Sant Josep van donar suport 
a la logística del matí. 
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A LA VENDA LES ENTRADES DELS 
CONCERTS DE MIG ANY

Gener

Amb motiu de l’arribada del Mig Any Fester, les entrades per 
als concerts de musica festera que oferiran l’Agrupació Musical 
d’Ontinyent i la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent 
programats per als diumenges 16 i 23 de febrer respectivament, ja 
es poden adquirir a través de diferents vies a partir de l’1 de febrer.

Per una part, es poden comprar de forma online gràcies a la 
plataforma de venda d’entrades de Caixa Ontinyent, a traves de la seua 
pagina web www.caixaontinyent.es

També es poden adquirir físicament a l’oficina Urbana 5 de Caixa 
Ontinyent situada al carrer de José Iranzo, 20 (enfront de la parròquia 
de Sant Josep), en la Casa de Cultura - Palau dels Barons de Santa 
Bàrbara situada en el carrer Maians, 26, o bé en taquilla el mateix dia 
de concerts una hora abans del inici. 

Segons explica el president de la Societat de Festers, Vicent Pla 
Vaello “hem apostat per este sistema amb la clara intenció d’obrir 
l’opció de compra d’entrades a tots els ciutadans i ciutadanes de 
la ciutat i fer-los partícips de les activitats del Mig Any Fester en 
general i de la musica festera en particular”. Es tracta segons han 
manifestat des de la Societat de Festers “d’un sistema de venda 
d’entrades més ràpid, senzill i àgil, que permet als interessats 
adquirir les entrades que necessiten i escollir les butaques lliures 
sense necessitat de contactar amb la Societat de Festers”.
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llauradors

arquers

CAPITANIA CRISTIANA

AMBAIXADA CRISTIANA

Camp de Mirra. 26 de març de 1244. Cas-
tella i Aragó signen el Tractat d´Almisra 
i, amb ell, eviten una nova guerra entre 
regnes cristians.

La paraula aconsegueix fer callar 
les armes.

Eixe és l´esperit que Rafa Sanchis 
Belda ha volgut donar a la imatge 
heràldica de la Ambaixada i Bandera 
2020 dels Arquers.

Amb un pergamí de fons, enqua-
drant tota la imatge, la vira, arma carac-
terística de la nostra comparsa, esdevé 
ploma, per escriure de manera manus-
crita la paraula ambaixada, sinònim de 
negociació i diàleg.

Tant la tipografia de la paraula 
ARQUERS, com la cromàtica emprada 
en tot el conjunt, són les mateixes que 
es van emprar amb la imatge corporativa 
de la comparsa, establint, si cap, una 
major relació entre aquesta i el càrrec.

8 HERÀLDICA DE LA FESTA

Com ve sent habitual a la comparsa 
Llauradors, la temàtica escollida per la 
Capitania  té relació amb el camp i els 
seus fruits. En aquesta ocasió l’element 
escollit ha estat la magrana. A l’ igual 
que la magrana està formada pels seus 
grans, la comparsa està formada pels 
seus components.

Altre element present és “la manta”. 
Element molt representatiu de la indu-
mentària llauradora. El toc de color ens 
el dona la representació de les borles 
decoratives de la mateixa.

Les tipografies escollides són sen-
zilles i fàcils de llegir.
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mudéjares

omeyas

CAPITANIA MORA

AMBAIXADA MORA

La comparsa Omeyas en aquest any 
d’ambaixada i bandera ha volgut representar 
tot el que som amb un logotip que ens 
identifique .

Amb una tipografia senzilla, però a la 
vegada amb personalitat, la mitja lluna  re-
flecteix la unió com a comparsa, l’agerma-
nament a tot el bàndol moro i -com no- 
l’elegància que ens caracteritza: la nostra 
vestimenta amb caixmir i colors verds, blaus 
i daurats; rica amb adorns, representats al 
logotip amb ornaments florals a l’altra mitja 
lluna que completa la “O” d’Omeyas.                                                                   

Qui millor per aquesta tasca que un 
membre de la nostra comparsa que, a 
banda de una dilatada carrera professional 
en el món del disseny i la publicitat, és una 
omeya de sentiment. Montse Ortolá Insa  
ha aconseguit establir un gran maridatge 
entre el que som i el càrrec que ostentem 
aquest any.

Partiendo de la tipografía “Thuluth”, 
que fue la utilizada por los Mudéjares 
de la península, se ha compuesto el tipo 
de letra y, como base compositiva, los 
nervios de la primera bóveda de la nave 
principal de la iglesia de Santa María y 
su coincidencia con la parte central del 
escudo de nuestra comparsa.

El color se desarrolla tomando los dos 
colores principales de las vestimentas 
oficiales de la comparsa.
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moros berberiscos

moros espanyols

CENTENARI

CENTENARI

L’autor de l’heràldica del centenari és el 
component de la comparsa Xema Ferre-
ro. Ell volia pretendre que la imatge d’un 
any tan important simbolitzara algun ele-
ment que representara a tots els Moros 
Espanyols, i quin més apropiat que les 
ratlles de gel·laba. L’estrella i la mitja llu-
na, senyes d’identitat de tota la història 
de la comparsa, amb les pròpies ratlles 
foses en comparsa, amb les pròpies 
ratlles foses en l’interior, i una paraula 
que portaran tots els Moros Espanyols 
aquest any: CENTENARI.

Autor: Gonzalo Gironés Sarrió. 
La imatge que representarà el Primer 

Centenari de la Comparsa de Moros 
Berberiscos d’Ontinyent intenta reflectir 
la identitat i la personalitat que s’ha sa-
but mantindre a través d’estos cent anys 
d’història. 

A partir d’un dels elements caracte-
rístics del nostre vestit, com és la pas-
samaneria o “trenzilla” del nostre gorro 
i gel·laba que perdura des del primer 
esbós que va realitzar Carlos Tormo 
“Carlets” en 1920, s’ha acoblat a una 
recreació més moderna del nostre escut 
original, per donar-li una imatge més 
moderna, sense perdre la seua idiosin-
cràsia de sempre.
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La Societat de Festers del Santíssim Crist de 
l’Agonia vol fer constar un especial agraïment a 

totes les empreses que han col·laborat en l’edició 
d’este butlletí del Mig Any Fester

AGRAÏMENTS




