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Federació de Moros i Cristians 
d’Oliva 
 Interès Turístic Autonòmic 
 
 

ACTA 
REUNIÓ DE PRESIDENTS/ES 

LLOC: Restaurant Casa Andrea (bar de l’hostal Tropical) 

DATA: 12 de desembre de 2019 

CONVOCATÒRIA: 20.30 h. 

 
 

Assistència 
 
President Filada Jaume I // President Filada Masers // Presidenta Filada Contrabandistes // 
Presidenta Filada Mosqueters // Presidenta Filada Pirates // President Filada Moriscos // 
President Filada Tuareg // President Filada Taifes // President Filada Mudèjars // President 
Filada Almoràvits // Presidenta Filada Marràqueix // Cristina Cots (Vicepresidenta FMCO) // 
Óscar Prieto (President FMCO) // Helena Mañó (Secretària FMCO) 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presentació de l’organigrama de la nova junta. 
2. Informe comissions.  
3. Sancions festes de 2019. 
4. Llibre de festes de 2020. 
5. Assemblea general. 
6. Mig Any. 
7. Repàs calendari. 
8. Torn obert de paraula. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Óscar obri la sessió a les 20.30 h. i dóna la benvinguda. 
Abans de començar amb l’ordre del dia, i donat que és la primera reunió amb nova junta de 
govern, els assistents ens presentem. 
Tot seguit, continuem amb el primer punt. 
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1. Presentació de l’organigrama de la nova junta. 
 

Óscar explica que la Junta funcionarà per grups de treball, no personalitzant els càrrecs en 
una sola figura. La persona responsable a Federació serà l’encarregat/ada d’eixe equip. 
 
També presenta l’organigrama: 
 
President: Óscar Prieto (Filada Mosqueters) 
Vicepresidenta: Cristina Cots (Filada Mudèjars) 
Secretaris: Joan Mata i Helena Mañó (Filada Marràqueix) 
Tresorera: Lorena Ciscar (Filada Pirates) 
Arxiu: David Blasco (Filada Jaume I) 
Pólvora: Salva Frasquet (Filada Almoràvits), Paco Savall (Filada Taifes) i Mario Aparicio 
(Filada Taifes) 
Protocol: Vicent Llorca (Filada Masers) i com a col·laborador J.L. Chorro 
Actes i Música: Diego Mestre (Filada Tuareg) 
Contractació i Logística: Jorge Amor (Filada Moriscos) i Luis Terrados (Filada 
Contrabandistes) 
Premsa: Joan Mata (Filada Marràqueix) 
Web: Nadia Gómez (Filada Mudèjars) 
 
 
2. Informe comissions. 
 
Óscar informa que la Presentació de càrrecs serà el dia 1 de febrer a les 19 h. al Teatre 
Olímpia d’Oliva i el Mig Any el dia 8 de febrer. 
També comenta que la comissió de Contractació i Logística, està ja enllestint els 
preparatius d’aquests dos actes. 
El SOPAR DE PRESENTACIÓ tindrà lloc on l’any passat, a Salones Bacarrá. S’han negociat 
algunes millores. 
 
- Hi hauran 3 autobusos d’anada i tornada, 1 a cada hora. Farà tants viatges com gent hi 
haja per a completar autobusos. 
 
El president de la Filada Moriscos comenta que l’any passat alguna gent va haver d’esperar 
a la parada que es completara el primer autobús per a poder eixir. Óscar comenta que açò 
va passar perquè els autobusos podien eixir abans que acabar la presentació. Aquest any 
cap autobús eixirà abans que acabe l’acte. 
 
- La recepció canvia de recinte, serà en la Sala Eclipse que té major capacitat i hi haurà 
major aprovisionament de beguda fresca. 
 
- Els preus de la barra seran: cubates 3 € (no begudes Premium), cervesa 1,5 € i xupitos 1 
€. 
 
- Els taxis estaran avisats perquè estiguen per eixa zona, per a qui no vulga tornar en 
l’autobús. 
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La comissió de Música, està buscant distints pressuposts per a escollir a la banda. 
- Per a la banda/xaranga que es llogue: es mesclarà marxes amb més música de xaranga. 
La banda encara no està escollit. 
 
- La xaranga s’alternarà amb un DJ, que encara no sabem. 
 
- Millorarà la il·luminació a la zona de la xaranga per a poder gaudir de la música i 
l’ambient. 
 
Óscar recorda que en el preu del tiquet que és de 28 € està tot inclòs: impressió dels 
tiquets, consumició de benvinguda, autobusos, sopar, xaranga i DJ. 
 
També que hi hauran entrades per a qui no vinga al sopar, a 10 € amb una consumició. 
És convenient que els tiquets els venguen les filades abans perquè la discoteca estarà 
oberta i no és convenient que entre altra gent de fora a la nostra festa. 
 
[A les 20.53 h s’incorpora La presidenta de la Filada Marràqueix.] 
 
Es reparteixen als presidents/es els tiquets per al sopar. 
 
La data límit per a tancar la venda (agafar o tornar tiquets) serà una setmana abans del 
sopar (divendres 24 de gener), però aquest dia quedarà tancada la llista, després el local 
no podrà incorporar a ningú. 
 
També s’informa que el local ofereix un plat de peix alternatiu al de menú, perquè es puga 
escollir però hi haurà un responsable de taula (president/a o en qui delegue) que 
controlarà eixos plats. 

 
A més, disposaran de menús especials per a celíacs i vegans, que s’hauran de comunicar 
amb antelació a la tresorera de la Federació. 
 
El president de la Filada Moriscos pregunta si hi haurà possibilitat de saber amb antelació 
els menús especials, la Federació així ho ha demanat al local. 
 
El pagament del sopar es farà per transferència al compte de la Federació abans del dia del 
sopar. Per a aquells presidents/es que no el sàpien, cal posar-se en contacte amb la 
tresorera de la Federació. 

 
La comissió de Secretaria informa que obligatòriament s’han de convocar els concursos 
per al Mig Any, ja que així ho reflecteixen els Estatuts de la Federació i així s’ha fet. Les 
bases del Concurs de Cartells ja estan publicades i la carta als col·legis enviada. 

 
Donat que es volien fer alguns canvis en els concursos que no són possibles aquest any, sí 
que s’ha decidit canviar l’entrega de premis del Concurs de Dibuix Infantil a un dia que ens 
pareix més adequat, que és la Fireta Infantil. Un dia en el qual els més menuts són els 
protagonistes, un context més idoni per a aquesta celebració que serà el 27 de juny. 
 
La presidenta de la Filada Pirates pregunta si la data de la Fireta Infantil es va arribar a 
canviar a febrer, i es respon que no. 
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Les dades d’exposició de cartells i dibuixos seran del 22 al 31 de gener al Museu Etnològic 
d’Oliva. 
 
La comissió de Tresoreria està preparant el balanç i el pressupost per a 2020. 

 
La comissió de Pólvora està treballant gestionant els tràmits pertinents amb els Primers 
Trons. 
S’informa que enguany ja serà obligatori portar les proteccions homologades d’ulleres i 
guants, a poder ser discretes per a guardar l’aparença de festa de recreació històrica. 

 
 

3. Sancions festes de 2019. 
 
Óscar demana disculpes perquè la comissió sancionadora no s’ha pogut reunir perquè la 
Casa de la Festa continua clausurada. 
 
Aquesta comissió tindrà un email específic. La data límit per al pagament és el 15 de març i 
hi haurà un termini d’un mes per a les al·legacions.  
 
 
4. Llibre de festes de 2020. 
 
S’informa que s’ha creat un email específic per al llibre: llibre@olivamorosicristians.es 
S’està creant un grup de treball per a coordinar el contingut. 
 
Enguany la temàtica del llibre serà “La gastronomia en la Festa dels Moros i Cristians”. 
 
La data límit per a l’entrega del material de les Filades serà el 17 d’abril. 
 
Passarem per escrit la informació detallada del material que s’ha d’entregar al grup de 
presidents/es. 
 
 
5. Assemblea general. 
 
Óscar informa que el 19 de gener serà l’Assemblea General Extraordinària, 11.30 h. en 1ª 
Convocatòria – 12 h. en segona per a aprovar el pressupost. 
Encara no sabem en lloc perquè la Casa de la Festa continua clausurada (Teatre Olímpia, 
Centre Polivalent, etc.). 
 
La presidenta de la Filada Pirates comenta que en cas de no tindre lloc, ofereix el cubil de 
la Filada Pirates. 
 
 
6. Mig Any.  
 
Per a les filades que volen fer el dinar del Mig Any conjunt, s’està tramitant la carpa de la 
Mancomunitat i el Centre Polivalent.  
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El president de la Filada Masers ens confirma que el Polivalent estarà ocupat per la Fira de 
Minerals, així que les filades demanen que es gestione la carpa. 
 
La presidenta de la Filada Marràqueix comenta on s’ubicaria la carpa, que seria al Parc de 
l’Estació. 
La presidenta de la Filada Contrabandistes pregunta qui es fa càrrec del cost de la carpa. 
Óscar trasllada que la carpa està gestionada a través de l’Ajuntament, que és de la 
Mancomunitat de la Safor i no ens genera despeses. 
 
El president de la Filada Moriscos pregunta si per al Concurs de Putxeros la ubicació i 
distribució serà la mateixa que l’any passat. Es respon que si i que es farà un plànol amb la 
distribució dels llocs. 

 
 

7. Repàs calendari. 
 
Óscar convida a tots/es a informar i fer promoció dels actes organitzats per les filades. 
 
Abans, recorda que des de la Regidoria de Festes s’ha demanat col·laboració per a 
participar en la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener. La participació estarà oberta fins al 20 
de desembre. 
 
Comenta que si les filades no volen/poden participar, els presidents/es ho poden fer. 
 
El president de la Filada Moriscos pregunta si es pot explicar en què consisteix la 
col·laboració. Óscar exposa que la Federació estarà en la part d’organització de la 
Cavalcada, els voluntaris que es demanen són per a col·laborar en el conjunt de 
participants caracteritzats (es proporciona vestimenta) i englobats en un grup de la 
desfilada. 
L’horari aproximat serà de 17 a 20 h. Es fa una reunió prèvia d’organització on es 
reparteixen els grups i la vestimenta. 
 
Els dies 10, 11 i 12 de gener s’organitza la Fira Modernista (Calderes de S. Antoni) on les 
Capitanies participaran venent menjar i beguda. 
 
L’assemblea general serà el 19 de gener. 
 
El president de la Filada Masers comenta que l’Ajuntament els ha oferit muntar parada el 
22 de desembre en la Fira d’Acco, però no està decidit. 
 
Comencem el repàs de calendari amb la Filada Contrabandistes. La presidenta de la filada 
comenta que al ser una filada xicoteta estan menejant-se i organitzant moltes activitats. 
El 28 de desembre organitzen un Concert Nadalenc amb la Germandat de la Piedad, amb 
un Taller Infantil dels Innocents, galetes, etc. El donatiu serà de 5 € i disposaran d’una Fila 
Zero a 2 €. 
Han demanat permís a l’Ajuntament per a estar en el mercat i en la Fira d’Acco per a 
vendre entrades per a aquest acte. 
 
Concurs de Karaoke + Tapes amb monòleg d’Alberola el 3 de gener al Cubil Contrabandista. 
Per al 25 d’abril voldrien organitzar la Fira d’abril. 
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La Filada Pirates ha organitzat el 14 de desembre al Cubil Pirata la presentació del llibre 
d’Irene Verdú “Aventura pirata a la biblioteca”. 
 
La presidenta de la Filada Pirates comenta que ja han passat a Federació el calendari 
d’actes fixes de la Filada per a l’any, i a banda estan mirant altres actes com els de l'any de 
l’Enginy i quan ho tinguen ho comunicaran a Federació.  

 
El 14 de desembre a les 17 h. la Filada Mosqueters ha organitzat un “tardeo” al pub Kuk 
City. Tenen pensat fer un putxero el 6 de juny. 
 
El president de la Filada Taifes, pregunta si hi ha alguna norma sobre els actes que 
coincidesquen en actes de capitania. Óscar comenta que no, però sobre gestionar locals de 
l’Ajuntament la Federació sempre prioritzarà a les filades capitanes. 
 
La Filada Masers ha organitzat un Teatre a l’Olímpia per al 21 de febrer. 
 
La Filada Jaume I comenta que tenen pensat fer un “tardeo” per Pasqua i que el 28 de 
febrer tenen Monòleg dels Teatreros a l’Olímpia. 
 
 
8. Torn obert de paraula. 
 
Es comenta que hem creat un calendari compartit a Google Calendar per a anar posant 
dates dels esdeveniments i que tots/es estiguen informats del que organitzen les altres 
filades. 
 
També que voldríem involucrar a les figures de pregoner/a i director/a de bandes amb més 
antelació i convidar-los al Sopar de Presentació. Ho comentem perquè les filades capitanes 
estiguen al corrent. 
 
El president de la Filada Mudèjars trasllada que a la seua filada tenen una proposta per a la 
Presentació de Càrrecs, canviar el sopar per un dinar amb “tardeo”. 
 
La presidenta de la Filada Contrabandistes pregunta que si alguna filada capitana no vol 
assistir a les fires de l’Ajuntament (Acco, Modernista, Gastronòmica, etc.) si es poden cedir 
el lloc als Contrabandistes, si que és possible. 
 
La presidenta de la Filada Marràqueix comenta amb Óscar Prieto que la carpa de la 
Mancomunitat hauria de  demanar-se per a unes 400 persones. 
 
Sense més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.50 h., de la qual, com 
a secretària estenc aquesta acta. 
 

 
 
 
 
El president                                                                                  La secretària 
Óscar Prieto Ramos                                                                                        Helena Mañó Girau 


