Federació de Moros i Cristians d’Oliva
Interès Turístic Autonòmic

ACTA
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACÓ MIC OLIVA
LLOC: Teatre Olímpia
DATA: 19 de gener de 2020
1ª CONVOCATÒRIA: 11.30 h.
2ª CONVOCATÒRIA: 12.00 h.

Assistència
Assistents: 102 compromissaris/es
S'han excusat d'assistir: 28 compromissaris/es

Ordre del dia
1. Votació de l’acta anterior.
2. Informació balanç 2019.
3. Votació del pressupost 2020.
4. Informació Mig Any Fester.
5. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió
El president obri la sessió a les 12.06 h., dóna la benvinguda i agraeix l’assistència a
aquesta primera assemblea d’aquesta junta de govern sobretot amb les previsions
meteorològiques.
A continuació, comença a desenvolupar l’ordre del dia.

1. Votació de l’acta anterior.
El president de la Federació dóna pas a la votació de l’acta anterior de data 20-10-2019
celebrada a la Casa de la Festa.
Vots a favor

102

Vots en contra

0

Abstencions

0
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Queda aprovada l’acta per unanimitat dels assistents.

Tot i no estar en l’ordre del dia, el president considera oportú presentar la nova junta de
govern amb els seus membres i funcions.
President: Óscar Prieto (Filà Mosqueters)
Vicepresidenta: Cristina Cots (Filà Mudèjars)
Secretaris: Joan Mata i Helena Mañó (Filà Marràqueix)
Tresorera: Lorena Ciscar (Filà Pirates)
Arxiu: David Blasco (Filà Jaume I)
Pólvora: Salva Frasquet (Filà Almoràvits), Paco Savall (Filà Taifes) i Mario Aparicio

(Filà Taifes)
Protocol: Vicent Llorca (Filà Masers)
Actes i Música: Diego Mestre (Filà Tuareg)
Contractació i Logística: Jorge Amor (Filà Moriscos) i Luis Terrados (Filà Contrabandistes)
Premsa: Joan Mata (Filà Marràqueix)
Web: Nadia Gómez (Filà Mudèjars)
Una junta dialogant i amb membres de totes les filades, que estaran a la disposició de totes
les festeres i festers.

2. Informació balanç 2019.
Lorena Ciscar (tresorera de la Federació), informa que no hi ha cap novetat respecte al
balanç del 2019, ja que no s’ha cobrat la subvenció de l’Ajuntament. Es tracta d’una
qüestió administrativa, ja què l’Ajuntament ha aprovat el seu pressupost 2019 el passat 30
de desembre de 2019, per tant la informació sobre el balanç és la mateixa que la passada
assemblea.

3. Votació del pressupost 2020.
Seguint amb la informació econòmica, Lorena explica el pressupost 2020, que s’ha remés
en temps i forma a cada filada per a poder revisar-lo.
Aquest és un pressupost continuista amb les mateixes partides que els anteriors, en els
quals està basat.
És obert i pot variar i modificar-se en funció de les necessitats i el desenvolupament de
l’any.
Un membre de la Filada Taifes pregunta per la partida referent a la pólvora, a causa dels
problemes que vam patir l’any passat.
En la mateixa línia, un membre de la Filada Mudèjars pregunta si a dos setmanes vista del
Mig Any tenim un preu aproximat del kg. de pólvora.
Respecte al tema de la pólvora, el president i Paco Savall (responsable de pólvora)
comenten que els preus han baixat d’aquells preus desorbitats als quals van aplegar.
Estan en un rang més habitual, però no es sabrà el preu exacte fins que no es faça la
comanda.
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El president comenta que s’està estudiant amb la UNDEF la possibilitat de firmar un
conveni per a establir un preu fixe de 30€/kg.
Després d’aquestes preguntes, es procedeix a la votació del pressupost:
Vots a favor

97

Vots en contra

0

Abstencions

5

Queda aprovat el pressupost per majoria absoluta dels assistents.

4. Informació Mig Any Fester.
Óscar informa que l’acte de Presentació serà al Teatre Olímpia a les 19 h. i el sopar a la
platja de Gandia en Salones Bacarrá. Segons la quantitat de gent, la recepció serà en
Eclipse o en la Dolce Vitta.
El sopar serà a les 22 h. i la xaranga començarà a les 00 h. en Eclipse.
Els autobusos eixiran d’Oliva en acabar l’acte de presentació.
Hi haurà autobusos de tornada a les 3, 4 i 5. El de les 3 i les 5 faran parada en la platja
d’Oliva.
Un membre de la Filada Taifes pregunta perquè l’autobús de les 4 no pot parar també a la
platja. Óscar comenta que així ho va oferir el local, però que es parlarà amb ells perquè
també puga baixar.
També pregunten des de la Filada Taifes si hi haurà reservades cadires del teatre per a les
capitanies.
Óscar respon que hi haurà files reservades per a les capitanes, ambaixador/a i cada filada
tindrà una fila reservada. La resta de butaques seran lliure.
De tot açò s’encarregarà Vicent Llorca, responsable de protocol en Federació.

5. Torn obert de paraula.
Óscar informa que l’exposició de cartells i dibuixos serà del 22 al 31 de gener, a la Sala
d’Exposicions del Museu Etnològic d’Oliva. L’horari de visites al museu és de 10 a 13.30 h. i
de 17 a 20 h., diumenge de 11 a 13.30 h. i dilluns tancat.
Sense més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 12.25 h., de la qual, com a
secretària estenc aquesta acta.

El president
Óscar Prieto Ramos

La secretària
Helena Mañó Girau
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