Federació de Moros i Cristians
d’Oliva
Interès Turístic Autonòmic

ACTA
REUNIÓ DE PRESIDENTS/ES
LLOC: Casa Maians (c/Major nº 12)
DATA: 4 de febrer de 2020
CONVOCATÒRIA: 20.30 h.

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

Ordre del dia
1. Informe econòmic.
2. Informe pólvora.
3. Mig Any fester.
4. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió
Óscar obri la sessió a les 20.40 h. i dóna la benvinguda.
Tot seguit, continuem amb el primer punt.
1. Informe econòmic.
Respecte als documents que ens va demanar l’Ajuntament per a la subvenció, estan
presentades les factures. Gràcies per la col·laboració, semblava impossible i en quatre dies
es va fer tot.
De moment no hi ha data prevista, pot ser cobrem abans de l'esperat.
El president de la Filada Moriscos pregunta si hi ha data màxima perquè l'Ajuntament ens
reclame alguna cosa més. Óscar comenta que en principi no.
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A continuació, passem al tercer punt de l’ordre del dia, per a tractar el tema de la pólvora
al final.

3. Mig Any fester.
Es recorda que la furgoneta del gel estarà de 8 a 8:30 h. en la plaça.
Novetats: el carrer Comtessa Maians i part de la plaça estarà autoritzat per aparcar
vehicles de les filades a partir de les 8:00 h. (la zona més pròxima a la plaça), cal posar un
cartell identificatiu als vehicles.
Només està previst un vehicle per filada, possiblement si hi han dos els multaran.
La zona més pròxima al mercat és per als comercials, la d'enfront per a nosaltres.
En Comtessa Maians, quan se'n vaja la cuba i la furgoneta els trabucs, es podrà aparcar.
Ubicació: comentar que la banda ens havia proposat fer algun canvi per tema de sonoritat.
Encara no s'ha parlat, però cal dialogar amb les associacions que participen.
Es pensarà i dijous com a molt tard, s’enviarà el plànol definitiu.
L'Ajuntament posarà contenidors de reciclatge, intentem conscienciar la gent de les filades
perquè separe el fem correctament.
Els horaris seran:
Presentació de putxeros: 13 h.
Premis de cartells: 12 h.
Entrega de premis putxeros: 13:30 h. aproximadament.
Els putxeros s’entregaran en l'oficina de l'OMIC.
La Federació repartirà les bandejes i les gerres per als putxeros.
Els premis són socarrats d'Espurna per a col·laborar amb ells.
Ja que tenim disponibles wc portátils, per favor des de l'Ajuntament ens demanen que no
entrem al Mercat Municipal.
No hi ha cap dubte sobre l'organització dels Putxeros.

2. Informe pólvora.
Encara està en l'aire el tràmit de la pólvora.
Hem de fer notar el nostre malestar a la Delegació de Govern, tingam o no pólvora.
Després d'estar presentat en temps i forma, esperen a aquest divendres passat per a dirnos que no estaven els noms dels responsables de la pólvora que estaven a la primera
pàgina dels documents.
Es corregeix eixe suposat error, i ara estem en la dinàmica de requeriment rere
requeriment sense cap fonamentació.
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Ara ens diuen que Federació ha d’assumir la responsabilitat del tràmit de la pólvora.
Després fer un estudi dels grams i el termini de temps que cada arcabusser utilitza en cada
dispar.
Que Borredà no està autoritzat per a fer cap tràmit amb la nostra pólvora (quan ho ha estat
fent els últims anys).
A migdia hem contactat amb una pirotècnia de Benetússer i ens fa el favor de posar les
seues dades en la documentació.
En l'últim requeriment que hem rebut, ens pregunten si està cercat tot el recinte del
recorregut per seguretat de tercers.
Fa un mes i mig que la Federació ha enviat tota la documentació i s'esperen a contestar 48
hores abans.
Tenim de marge fins demà a les 10:00 del matí.
Observem que hi ha una clara voluntat de que no hi haja pólvora a Oliva, i si en un poble
menor es dispara i haurà una confirmació de la sospita.
El president de la Filada Moriscos pregunta si ens hem sentat a parlar amb Susana.
Ella no té cap formació sobre pólvora i la legislació no contempla els requeriments que
se'ns estan fent. Si està incorrent en il·legalitats li les farem saber.
La presidenta de la Filada Pirates comenta que la legislació és el BOE que està per damunt,
i els requeriments no estan dins d’eixa llei, i nosaltres si hem complit la legislació.
Joan comenta que ens han de demanar la documentació en una única vegada i que està
demanant coses extra fora de la ITC 26.
També comenta que hauríem de parlar directament amb el delegat de govern, i si no ens
aproven el tràmit presentar una queixa per a demanar danys per responsabilitat
patrimonial, danys morals, i per inseguretat jurídica.
Respecte a la UNDEF, la presidenta sabia el que anaven a demanar-nos i no ens va
informar.
Nosaltres estem a favor de la Undef, però ens han de facilitar el tema de la pólvora. El dia 6
hi haurà una reunió i anirem a exposar el nostre malestar.
El president de la Filada Jaume I pregunta si és legal el termini d’al·legacions. En realitat
també ho està incomplint ja que una esmena són 10 dies.
Óscar comenta que no estan respectant la prioritat de l'ordre de recepció de sol·licituds i
gestionant els expedients amb eixe criteri.
El president de la Filada Moriscos exposa que possiblement interlocutor no és el més vàlid.
Comentem que la solució de Susana és fer un polvorí com en Alcoi.
Cada vegada que solucionem un requeriment ella ens en posa un altre.
El president de la Filada Moriscos pregunta si hi ha alguna alternativa, en cas de no haver
pólvora. Responem que encara tenim esperança.
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Comentem que la feina de la Undef és gestionar estos temes, perquè ells cobren per eixa
tasca i ací s'està deixant de treballar per a gestionar aquest tema amb Delegació del
Govern.
Un comboi excepcional com el de la pólvora, necessita 48 hores d'antelació per a ser
aprovat.
Undef va proposar formar a la gent amb el tema de gestionar la pólvora però el primer
curset és el dia 6, per a nosaltres es tard.
No entenem la posició de Susana, no hi ha empatia. Podem entendre que el seu primer any
anara en cura, però després de quatre anys hi ha una clara voluntat de no acceptar el
nostre tràmit de pólvora.
El president de la Filada Moriscos pregunta qui és l’homònim de Susana a Alacant, si
sabem qui és i podem parlar en ell. Responem que els pobles d'Alacant no tenen el mateix
problema.
El president de la Filada Tuareg comenta que denota poca experiència, deuria haver algun
superior que revisara la seua feina.
El president de la Filada Moriscos proposa unir-se amb els altres pobles de València de
cara a l’Undef que tinguen aquest problema. Comentem que som el poble més gran i el que
més problemes tenim.

4. Torn obert de paraula.
Sense més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.39 h., de la qual, com
a secretària estenc aquesta acta.

El president
Óscar Prieto Ramos

La secretària
Helena Mañó Girau
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