Federació de Moros i Cristians
d’Oliva
Interès Turístic Autonòmic

ACTA
REUNIÓ DE PRESIDENTS/ES
LLOC: Casa Maians (c/Major nº 12)
DATA: 11 de març de 2020
CONVOCATÒRIA: 20.30 h.

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

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Informe comissions.
Llibre de Festes.
Acte benèfic.
Actes filades.
Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió
Óscar obri la sessió a les 20.45 h. i dóna la benvinguda.
1. Informe comissions.
Tresoreria: respecte a la subvenció, encara no hem cobrat i continua en tràmits.

Ens resulta complicat demanar pressupostos i negociar amb gent que encara no ha cobrat
les festes de 2019.
Logística i contractació: estem estudiant el muntatge de les cadires de les entrades amb

Sillas Gil, vindrà el dissabte per vore el recorregut i fer una valoració.
Comentem que és la mateixa empresa que munta l'entrada a Ontinyent.
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La presidenta de la Filada Marràqueix pregunta si es podria fer igual que Ontinyent i
vendre les cadires de les entrades online.
Es respon que sí, al ser la mateixa empresa funcionaria d'igual forma.
Luis Terrados (responsable de logística i contractació) que es troba a la reunió representant a
la Filada Contrabandistes, explica que també estem mirant les orquestres per al
Desembarc.
Com ja hem comentat en reunions anteriors Federació està demanant pressupostos de
cada cosa per separat i a totes les empreses els interessa l'Entrada, ja que és l'acte que més
ens aporta. Les entrades, després de la subvenció són la major font d'ingressos de les
festes.
Pólvora: ja s'han començat els tràmits per a la pólvora de Festes. S'ha ajornat l'Assemblea

Nacional d’UNDEF en IBI on volíem mostrar el nostre malestar respecte aquest tema, a
banda del comunicat que ja els vam fer arribar.

2. Llibre de Festes.
Recordem que la data límit per a l'entrega del material és el 17 d'abril.
Totes aquelles filades que vagen tenint el material que ho envien el més aviat possible.
No ens podem excedir de la data límit d'entrega, ja que volem presentar el llibre als premis
de la llengua de la Generalitat Valenciana i els terminis estan ajustats.
També hauran de complir el termini les capitanies amb les publicitats.
Per als negocis que necessiten factura de la publicitat, es poden fer a nom de Federació.
S’han demanat escrits sobre la temàtica del llibre a persones relacionades en el món de la
Gastronomia.
Es seguirà amb l’esquema dels anys anteriors, amb articles d’investigació, entrevistes, etc.
L’encarregat de coordinar i gestionar el material del llibre és M.L. (component de la Filada
Almoràvits).

3. Acte benèfic. (En cas de que no suspenga)
Es va enviar un document previ amb el projecte de l’acte als presidents/es.
La data proposada és 4 d'abril, per què?
Tenim molts actes d'ací a festes de les filades i no hi havia altra data. L’única era el 18 i 19
d'abril però l’Associació Artístic Musical d'Oliva estava fora.
L’horari serà:
-12:00 h Concentració
-12:30 h Comença la baixada d’esquadres mores
-13:15 h Comença la pujada d’esquadres cristianes

-14:30 h Dinar
-15:30 h Xaranga fins a les 20:00 h.
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Recorregut:
Carrers entrada Mora: Abadia, Carrer les tendes, Carrer Sant Vicent i (per acabar) C/Vicent
Andrés Estelles.
Carrers entrada Cristiana: El Mateix ordre però a la inversa.

El dinar estarà fet a càrrec dels festers de sant Vicent, posterior xaranga i i la barra a càrrec
dels festers del Crist.
Per què? Ja estava al nostre programa col·laborar amb totes les associacions del poble que
poguérem.
Ja hem pensat en contar en les associacions joves del poble per a la Fira Infantil.
El dinar de sant Vicent ens costa 4 € i el tiquet serà de 6 €.
En la barra del Crist ens emportarem un percentatge del 30-35%.
Tots els beneficis aniran destinats a l'Associació de “El Bastidor”.
La presidenta de la Filada Pirates comenta que el dia abans és divendres de Dolors i el
següent Diumenge de Rams, que si tindrem algun problema en Setmana Santa.
El president de la Filada Almoràvits també comenta que eixe dissabte hi ha processó del 60
aniversari de La Dolorosa, a les 17:00 h. des de santa Maria.
Óscar comenta que va parlar amb la Regidora de Festes i va fer les gestions, no hi ha cap
problema amb Setmana Santa.
Finalment participarà una esquadra per filada, amb 6/7 components més Cap d'Esquadra.
La presidenta de la Filada Pirates pregunta si serà en l'ordre de l'Entrada i els capitans al
final, es respon que sí.
Es decideix només una esquadra perquè la banda només pot fer 2 particions. Ens havia dit
que podrien ser tres, però esta setmana ens ha dit que hi havia molta gent fora i finalment
seran només dos.
La presidenta de la Filada Mosqueters pregunta per la vestimenta, que serà tratge de feina.
Si alguna filada no té tratge de feina haurà d'anar en gel·laba, però els accessoris i el calcer
hauran de ser uniformats i cuidar els detalls.
La presidenta de la Filada Pirates pregunta pels abanderats. La participació dels abanderats
serà obligatòria, l’abanderat/da d'enguany o de l’any interior o alguna persona de la filada.
El president de la Filada Moriscos comenta què Álex torna a ser abanderat de la seua
filada, que mirem si serà necessari posar rampes, etc.
Óscar comenta que en principi no farà falta.
Les armes (en cas de portar-ne) també hauran de ser uniformades.
Es proposa un canvi en el tipus d’acte perquè considerem que obligar a les filades a pagar
25 entrades d’un acte no era la millor opció.
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El pròxim any que es faça l'Acte Benèfic pot ser hi haja material per a poder gravar un altre
CD, però volem un acte participatiu real en què la gent participe de veritat.
El tiquet del dinar valdrà 6 € (4 € del cost del dinar + 1€ benèfic + 1 € de gestió).
La barra serà a preus populars.
No ens podem lucrar d'un acte benèfic, així que tot el que s'arreplegue des de Federació
anirà per a “El Bastidor”.
Donem de termini fins al 30 de març per a confirmar tiquets.
Des de Federació no anem ajornar de moment cap acte, sinó que siga l'Ajuntament qui
cancel·le els actes de la Federació.
Estem obligats a fer una acte benèfic, siga en la data que siga. Si es cancelara l’acte i algú
ja ha comprat tiquets, que se’ls guarden perquè es farà en una altra data.
La gent que participa a les entrades sí estarà obligada a comprar el tiquet, no volem obligar
a ningú però si demanem que fomenten la participació de tots/es els membres de les
filades.

4. Actes filades.
Els actes del proper cap de setmana de les filades Moriscos i Mudèjars queden anul·lats per
la situació del Covid-19.
La filada Moriscos ajornen l'acte i Mudèjars estan estudiant-ho.
Més avant anirem parlant de les sol·licituds enviades de finals de març i principis d'abril.
S'hauran de valorar canvis, anirem informant.
Si s'aplacen actes, demanarem que impere el sentit comú per a que les filades capitanes
puguen celebrar les seues festes i des de Federació es donarà prioritat a elles.
El president de la Filada Tuareg comenta si van informant de l’Acte Benèfic a les filades o
s’esperen a saber alguna cosa més. Comentem que la idea es continuar amb tot avant.
Pregunten si es pot començar a publicitat a partir del divendres, la idea és treballar amb
prudència però amb normalitat. Els decrets són diferents a cada Comunitat Autònoma, així
que no tenim notícies fins que no ens informe l'Ajuntament.
És tracta d'una situació excepcional i històrica.
El president dels Moriscos comenta que la filada Moriscos cada any fa un dinar en honor als
actuals càrrecs.
Finalment (per agenda no ha pogut ser en maig), serà el 6 de juny.
Ho tindran en compte per a parar a hora i que tot el món vaja a la festa dels Mosqueters
(posada amb anterioritat).
La presidenta de la Filada Pirates comenta que la filada Pirates el 30 de maig celebra el II
Concurs d'arrancades d'Esquadres.
Han parlat ja amb els Taifes i ho faran amb els Masers, ja han començat a fer publicitat.
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També explica que des de fa uns anys celebren l’Esmorzar Fester, el dia de la presentació
del llibre de matí 4 de juliol, al cubil pirata. Està obert a tot fester que pague el seu tiquet,
la filà convida als càrrecs.
Joan Mata informa que s'ha donat una situació novedosa i que l'explica perquè ningú
pense que es fan diferències.
No sabíem que l'Ajuntament ens cedia taules, cadires i escenari.
Fins ara no s'havia fet, però algunes filades ho han demanat i no ens ho han negat.
Així que perquè totes les filades siguen sabedores que tenim aquesta possibilitat, sempre
utilitzant-la amb responsabilitat.
La presidenta dels Marràqueix comenta que el 13 de juny la filada Marràqueix celebrarà el
III Duel de Música a la càbila.
Com ja ha comentat Óscar, aquests actes i el calendari queda a l'espera de com es
desenvolupen els esdeveniments respecte a la situació que travessem.

5. Torn obert de paraula.
El president de la Filada Jaume I exposa el problema de la pólvora en la seua filada.
Comenta que és complicat que la gent no sàpiga fins pocs dies abans de disparar, el preu
que li ha de costar.
A la seua filada cada trabuquer paga el trabuc i la pólvora, i el preu del kg. de pólvora
depèn de molts factors: transport, seguretat, etc.
Comentem que és complicat perquè no podem saber el preu de la pólvora amb antelació, a
títol de filada pot demanar consell als altres presidents/es per veure com ho gestionen,
però la Federació no pot intervindre en una gestió interna.

Sense més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.45 h., de la qual, com
a secretària estenc aquesta acta.

El president
Óscar Prieto Ramos

La secretària
Helena Mañó Girau
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