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Federació de Moros i Cristians 
d’Oliva 
 Interès Turístic Autonòmic 
 
 

ACTA 
REUNIÓ DE PRESIDENTS/ES 

LLOC: Casa Maians (c/Major nº 12) 

DATA: 21 de gener de 2020 

CONVOCATÒRIA: 20.30 h. 

 
 

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

1. Informació del Concurs de Cartells. 
2. Presentació de càrrecs. 
3. Mig Any Fester. 
4. Informe Comissions. 
5. Torn obert de paraula. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Óscar obri la sessió a les 20.27 h. i dóna la benvinguda. 

 
1. Informació del Concurs de Cartells. 

 
Óscar comenta que demà comença l'exposició de dibuixos i cartells. 
Hi ha hagut poca participació, s’ha fet difusió però cal modificar el plantejament. 
Ja estem treballant en aquest aspecte i tenim idees per al pròxim any. 
Han participat 5 autors amb set cartells. En el concurs de dibuix han participat 5 escoles i 
sempre participen 3.  
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La presidenta de la Filada Contrabandistes pregunta quan es donaran els premis del 
concurs de dibuix, s'explica el canvi que s’ha fet i que es donaran en la Fireta Infantil per 
donar més protagonisme als xiquets en aquesta entrega. 
 
[S’incorpora el president Filada Mudèjars.] 
 
S'explica que la forma d’elegir un cartell a través d’un concurs de peces acabades ha 
quedat en desús.  
Cal valorar la importància de la nostra festa a través d’un treball professional, i donar-li la 
rellevància que es mereix a través d’un cartell anunciador de qualitat i encarregat a un/a 
professional de la matèria com fem en altres àmbits de la festa. 
 
Expliquem la nostra idea per a les pròximes edicions, que és la “Crida a projecte”.  
Es tracta de fer una selecció de la persona que elaborarà l’encàrrec de fer el cartell 
anunciador, a través de la presentació de la seua candidatura entregant el currículum i un 
portfoli dels seus treballs en un termini marcat per la convocatòria. 
 
El president de la Filada Almoràvits comenta que es podrien entregar els premis dels 
concursos a la presentació de càrrecs del Mig Any, per fer-ho més seriós. 
Comentem que la idea seria canviar el termini del concursos i pot ser canviar la data de la 
Fireta Infantil. 
La presidenta de la Filada Contrabandistes diu que com a docent aprecia que els companys 
de primària es queixen de que el concurs està molt seguit al dels Reis Mags. 
 
Voldríem donar rellevància als xiquets/es i al seu dia, a l'igual que s'ha donat rellevància a 
l'acte de la presentació a l’Olímpia. 
Ens agradaria que passara a ser un acte cultural com és la presentació del llibre, on pot 
vindre l'autor i explicar la seua feina, etc. 
Per a tot açò s'han de modificar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern i sols portem 
un mes com a Junta de Govern i era massa precipitat. 
Joan Mata comenta que enviarem l'horari i dates de l'exposició. 
 
[S’incorpora la presidenta de la Filada Marràqueix.] 
 
 
2. Presentació de càrrecs. 
 
Fem un recordatori i comentem que passarem un cartell de la presentació i sopar per veure 
si s'anima més gent. 
 
Repassem l’horari: 
19 h. S’obrin les portes del teatre Olímpia. 
19:15-20 h. Començarem l’acte (Durada aproximada 45 min – 1 hora). 
22 h. Sopar a Salones Bacarrá. 
Els autobusos no eixiran fins que no s'acaba la presentació, com estava l'opció de fer la 
recepció a Eclipse, ho farem allí perquè serem 400 persones. 
00 h. Xaranga Aureba. 
  
Les copes seran a 3 €, xupitos a 1 €, cervesa a 1,50 €. 
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Els autobusos de tornada de les 3, 4 i es comentarà en Eclipse que tots puguem anar a la 
platja. 
L'acte propi de presentació no deu eixir del poble, que la junta anterior molt 
encertadament va passar al teatre Olímpia. El sopar no és un sopar de capitanies, sinó de 
germanor de totes les filades del poble. 
Tot i que la venta va molt bé i que s'han animat filades que no ho solien fer, cal recordar i 
animar a la gent a anar i compartir un sopar i una festa de tot el poble. 
 
El president de la Filada Tuareg comenta que a la seua filada les 5 hores els pareix molt 
prompte per a l’últim bus. 
 
Óscar comenta que es parlarà amb l'empresa per a que ens puga fer un preu de taxi. La 
presidenta de la Filada Contrabandistes exposa que és una llàstima que no hi haja un local 
per a poder celebrar-ho al poble. 
 
Óscar també comenta que l'oferta és agressiva i que no es pot igualar al que s'estava 
oferint, ni en qualitat, menjar, serveis, etcètera. 
 
Es comenta que si hi ha gent de sobra per a un autobús de tornada, si hi ha gent suficient 
per a fer un altre viatge és farà. 
Si hi ha molt poca gent, per sentit comú no es farà tornar un bus per a 5/6 persones. 
Es pot estudiar que podem fer si arribara a donar-se el cas, ja que estan en el seu dret. 
 
La polsera és la marca del dret a l'autobús, no devem perdre-la. 
La presidenta de la Filada Marràqueix comenta que l'any passat va pujar gent que no en 
portava, i que si hi havia algú per a controlar-ho. 
 
Óscar comenta que s'estudiarà la quantitat de gent i si cal posar o no un altre bus o valorar 
alguna altra opció. 
 

 
3. Mig Any Fester. 
 
Comentem que passarem als presidents/es un mapa amb la ubicació dels espais per al 
muntatge en pla plaça i es marcarà el terra. 
 
Hi haurà a les 8:00 h. una furgoneta per arreplegar el gel. 
 
 
4. Informe Comissions. 

 
Web: S'està actualitzant la web i en l’apartat dels càrrecs, hi ha fotografies que no tenen la 
qualitat necessària perquè s'amplien i no es sap ni qui és.  
Nadia es posarà en contacte amb els presidents/es per a demanar-les. 
 
Música: Hem renovat el conveni amb l'Associació Artístic-Musical d'Oliva (AAMO). Hi 
haurà música en directe en la presentació i xaranga en el Concurs de Putxeros. 
La xaranga del sopar serà l'Aureba. 
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Logística i contractació: Per al dia dels putxeros Montecarlo montarà l'escenari i JFM 
montarà la rampa de la presentació. 
Com ja sabeu no estem fent packs de preus, sinó que s’està demanant pressupostos acte 
per acte per valorar cada cosa per separat. 
 
Tresoreria: Hem presentat tots els documents i parlat amb la regidora sobretot per cobrar 
la subvenció per a les capitanies. 
 
Temes que s'han parlat amb la regidora:  
- Cobrar el 50% de la subvenció abans de festes. 
- Arxius: encara no tenim arxiu ja que la Casa de la Festa continua clausurada per filtració. 
Se’ns ha cedit la sala contigua (la blava, de l’Ajuntament) per poder deixar el material de 
Federació. 
 
UNDEF: L'assemblea General d’Undef serà el 28 de març a Ibi. Dissabte comencen els 
actes, es presenta un llibre: ¿Por qué Undef?.  
Hi ha preus acordats per a habitacions, sopars i dinars, etc. però no hi ha res subvencionat. 
La junta de govern anirà, per millorar la relació que també estava un poc deixada per part 
nostra ja que som una població important dins de l'associació.  
 
Undef es brinda a fer cursos de formació i en Oliva es faran dos. Un de la Llei de protecció 
de dades i l’altre sobre els tràmits per a la pólvora dirigit sobretot a primers trons . 
 
Joan explica que ha parlat en el responsable de la Undef i que hi ha coses que hem 
d’adaptar per a la Llei de protecció de dades i que es brinden a fer-nos el curs per a 
nosaltres.  
Proposem des de Federació que els presidents/es ja porten molta càrrega i que segueren els 
secretaris/es o la persona que es dedica a gestionar dades qui assistiren a la formació. 
Cada filada pot enviar a qui considere: president/a, secretari/a, etc. 
Encara no hi ha data prevista, la persona que imparteix el curs és flexible però cal 
consultar. La idea és que les poblacions del costat també puguen vindre al curs. 
 
El vicepresident dels Moriscos pregunta si es sap data per al curs sobre la pólvora, però 
també està per vore perquè puga vindre gent de fora. 
El curs és sobretot de gestió i tramitació de pólvora. 

 
 
5. Torn obert de paraula. 
 
El president de la Filada Almoràvits pregunta per la informació sobre el llibre de festes, 
específicament sobre la capitania del any anterior. Es comenta que s’ha enviat un email 
sobre el material que han d’aportar les capitanies de l’any anterior al correu de les filades. 
 
La presidenta de la Filada Contrabandistes pregunta per les característiques tècniques de 
les fotos de la web. Es diu que qui no puga aportar-les el qualitat demanada perquè no 
tenen les ferramentes adequades per a escanejar com cal, ho poden portar a Inèdit o 
entregar-li-ho a qualsevol membre de la junta. 
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El president de la Filada Jaume I pregunta per la data límit per al sopar. S’explica que s’ha 
de comunicar amb la tresorera de la Federació. El sopar s'ha de pagar per transferència al 
compte de la Federació des del compte de cada filada. 
 
La presidenta de la Filada Contrabandistes pregunta per què no podem utilitzar el 
Polivalent per al sopar del Mig Any. Óscar comenta que no és un centre preparat per a això, 
si un veí es queixara ens anirem al carrer i amb una sanció administrativa. Possiblement 
per a el dinar,  però no un sopar segons la normativa actual. 
 
El dia 8 es preveu mal oratge i pel tema de poder utilitzar el Polivalent, Óscar explica que 
la Fira de Minerals és un circuit amb més pobles i s’estudiarà la possibilitat de canviar el 
torn, però per a enguany ja és impossible. 
Es comenta la possibilitat de fer un dinar de presentació. 
 
La presidenta de la Filada Marràqueix exposa que fa uns anys les dates no eren les 
mateixes, però s’explica que les dates actuals estan al reglament (RRI) i que aquestes no 
s’han modificat des de l’any 2013. 
 
La presidenta de la Filada Pirates comenta que efectivament ens hem de regir pel RRI que 
marca la data, però no marca l’hora. 
Tots aquests canvis porten un procés, les modificacions de reglament s’han d’obrir al 
debat i estudiar-se, demanar avals, fer propostes, etc. 
La Festa sempre estarà viva si el reglament està obert i actiu. La junta sempre estarà 
disposta a escoltar propostes i dialogar amb propostes amb el 33% dels avals, i portar-les 
a assemblea. 
Efectivament els presidents/es no tenen cap poder de decisió ja que són només 
transmissors/es de la informació. L’assemblea és qui te la potestat de votació. 
 
El president de la Filada Tuareg comenta que en la seua filada seria positiu un dinar al 
Polivalent, ja que inclús estarien dispostos a trencar la seua tradició d'anar a dinar ells sols 
per una festa després dels putxeros tots junts en un local com el Polivalent. 
 
Óscar comenta que portar alguna cosa a assemblea no és garantia de que siga aprovat i 
vaja avant. 
 
Comentem que per a qualsevol dubte tenen els telèfons dels membres de Federació i que 
les actes es passaran pel grup de WhatsApp, correu i es penjaran a la web per a que les 
passen i els ho comuniquen a les filades.  
 
La presidenta de la Filada Contrabandistes comenta el malestar que genera en la seua 
filada la necessitat d'exigir tres trabuquers, que ja no té gent. 
 
La presidenta de la Filada Pirates comenta que els Masers l'any passat van portar una 
proposta de reduir de 3 trabuquers a 1, i no va ser aprovada. 
Però es pot tornar a portar una proposta, amb el procés corresponent. 
Que els Pirates van votar a favor, ja que també tenen dificultats per s aconseguir 
trabuquers tot i ser una filada més gran. 
 
El president de la Filada Masers comenta que es va votar que no a la proposta, per la forma 
de redactar-la.  
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Es podria tornar a confeccionar una proposta i explicar-la a les filades per a tornar a votar 
buscant els abans els avals corresponents. 
 
El president de la Filada Jaume I comenta que la proposta era un poc radical. 
El vicepresident de la Filada Marràqueix comenta que si es volem fer lluïts els actes de 
pólvora s'han d'exigir un mínim de trabuquers i pot ser per això es va votar en contra. 
Joan Mata comenta que cal distingir quins són els actes més importants de pólvora, quins 
són espectacles per al públic teatralitzats o per al trabuquer. 
 
La presidenta de la Filada Contrabandistes proposa que els trabuquers haurien de ser per 
nombre de components, igual que els compromissaris. 
 
Es comenta que cal fer una proposta ben explicada a les filades per a exposar-la. 
 
Óscar comenta que l'assemblea ha canviat la tipologia de vot mirant per la festa, i que cada 
vegada més filades representen el pensament de tota la filada a proporció dels vots dels 
components i no individual de cada compromissari. 
Es pot fer un escrit a la Federació explicant el cas de la filada, encara que això no vol dir 
que no s'apliquen les sancions.  
Obrir el diàleg, anar a les filades, interactuar, s'ha de treballar i explicar els canvis en les 
propostes de canvi de reglament. 
 
La presidenta de la Filada Pirates explica el cas de la seua proposta del canvi en la Diana.  
Van anar a les filades a explicar-la i es van adonar parlant amb la gent, que no era el 
moment. Van obrir el seu cubil en diverses ocasions, van anar a altres filades, etc.  
Cal parlar amb la gent, va ser molt d’esforç però és el treball i crear empatia el que fa que 
la gent t'entenga. 
 
La presidenta de la Filada Marràqueix pregunta per les sancions. S'explica que s'ha reunit 
el Comitè Sancionador i que prompte les enviaran, que hi ha temps delegacions. El 
president de la Filada Masers apunta que si l'any següent no es fa cap sanció, els diners es 
tornen. 
 
 
Sense més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.40 h., de la qual, com 
a secretària estenc aquesta acta. 
 

 
 
 
 
 
El president                                                                                  La secretària 
Óscar Prieto Ramos                                                                                        Helena Mañó Girau 


