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CRÒNICA 2002-2003 
 
S'enceta l'any amb l'elecció del nou Primer Tro. Més que elecció va ser 
designació directa per la manca d'altres candidats. Es tracta de Marcos 
Muñoz, a qui hem d'agrair des d'aquestes línies la seua dedicació i 
sacrifici. 
 
Arribat el bon temps, obri de nou l'any fester la Dinà. Com és habitual 
no va faltar el ja històric partit de futbol al Camet on la gent recorda els 
seus anys d'esportistes de luxe. El que cal és passar una estona 
agradable amb la guinda de l'esmorzar en la Societat. 
 
Després tots cap al Mas de Pastor a menjar amb alegria, beure amb 
moderació i formar amb devoció ja que el moment convida a totes 
aquestes coses   
 
S'obri la tardor festera amb els campionats de cotos, tant l'intern de la 
filà com el campionat interfilaes. En el primer la parella Quique Llàcer i 
Dani Gisbert s'endugueren a casa el trofeu després de guanyar la gran 
final a la parella formada per Pablo Miró i Emilio Pérez. En el segon va 
ser aquesta última parella la que ens va representar sense tenir massa 
sort perquè no van passar de la primera partida. 
 
En l'assaig del dia 27 de setembre es va fer el lliurament de trofeus als 
guanyadors i finalistes de l'esmentat campionat. 
 
Al voltant de 15 individus van fer acte de presència a Fontilles el dia 20 
d'octubre. Sempre s’ha d'agrair als individus que hi acudeixen les ganes 
que posen a fer passar una estona agradable als malalts del sanatori. 
 
Enguany, el montepio El Tro s'encarregà de cuinar l'olla que ens feia 
participar al concurs de la Glorieta el dia 26 d'octubre. Es va poder 
obtenir una honrosa tercera posició amb una competència molt gran. 
 
Posteriorment, als locals de la Societat vam acabar de degustar tan 
exquisit plat i ben plens acudírem a l'entraeta del Mig Any. 
 
Es van celebrar assaigs els dies 22 de novembre, 24 de gener, 21 de 
febrer i el tradicional de la vespra de Sant Josep, 18 de març. 
 
En l‘assaig de gener es va fer el sorteig del glorieret infantil, sort que va 
caure del costat de Mario Gomar Alba, fill del carismàtic company fester 
Màrius. A la vegada la sort del lliurament de claus del castell va 
somriure Juan Reig Catalá, fill de l'amic Juan Reig. En el mateix assaig 
també es va fer un agraïment i homenatge al salesià Juan Gómez 
Juanillo que ha sigut durant uns quants anys consiliari dels Antics 
Alumnes Salesians i, per tant, també de la filà. 
 
L‘assaig de Sant Josep va servir per retre homenatge als primers trons 
vius de la nostra filà, obsequiant-los amb una insígnia en reconeixement 
a la seua sacrificada tasca. Allí estaven Felo Carbonell, Juanito Llopis, 
Jacinto Santacreu, Santi Segura, Adolfo Laliga, Natxo Domínguez i 
l'actual Marcos Muñoz. Sols va faltar Paquito Seguí. 
 
El dia 12 d'abril, ja capficats en el mes fester, tingué lloc l'assemblea de 
Rams i l'assaig posterior. Va ser Jordi Martínez Llodrá qui va demanar 
glorier en aquesta ocasió i altres individus també van tenir la sort de 
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poder demanar l'esquadra que tant costa, així com també la 
diana.L'assaig va servir als caps d'esquadra per a demostrar que el seu 
nomenament era adequat, amb l'atenta supervisió del Primer Tro. 
 
El trofeu de filaes va obrir la Setmana Santa amb la participació dels 
Alcodians en les modalitats de futbol sala aleví, sènior i veterà, així com 
en bàsquet i petanca. Com els darrers anys, no va haver-hi sort i no es 
va poder arribar més enllà de les primeres eliminatòries.  
 
El que sí que va tenir més sort el dia 20 d'abril va ser Adolfo Laliga, 
glorier oficial de la filà 2003 que va gaudir de públic i música en un dia 
inoblidable per a ell. També l'abans esmentat Jordi Martínez va gaudir a 
l'asil de Sant Josep i al Preventori el privilegi de saber-se representant 
dels Alcodians en un dia tan bonic com aquest. Acabat l'esdeveniment, 
individus, parelles i xiquets van fer acte de presència a la Societat per a 
donar compte de l'aperitiu que hi havia preparat. 
 
De vesprada berenar i assaig als patis del col·legi i entraeta posterior 
per als més menuts. 
 
Enguany i a causa de les dates que va ocupar la Setmana Santa es feia 
obligat l’ajornament de les festes i, per això, es va celebrar la Glòria 
Infantil el dia del Patró, en la qual des del Partidor fins a l'església de 
Sant Jordi, Mario Gomar va gaudir dels aplaudiments de la gent i es va 
sentir protagonista d'aquesta bella història. En acabar es va servir un 
aperitiu a la vegada que es feia un assaig dedicat als més menuts de la 
filà. 
 
La festa ens crida amb la seua veu musical en forma de pasdobles 
interpretats per les diferents corporacions musicals que acudeixen a la 
nostra ciutat el Dia dels Músics, enguany una miqueta estrany ja que 
era dia 2 de maig. Com sempre, tot perfecte. Els carrers d'Alcoi de gom 
a gom, la gent gaudint del cant de l'Himne i els músics fent sonar els 
instruments sota l'atenta mirada del seu director. Després d'un bon plat 
d'olla i unes xerrades amb els amics de la filà, tots a formar i a donar 
vida als carrers d'Alcoi. 
 
Encara es de nit quan els Alcodians ixen al carrer de la mà d'Adolfo 
Seguí que arranca la Diana sota les notes de la marxa Alcodianos donant 
a conèixer la seua veterania i saber fer. L'acompanyen en aquestes 
funcions Juan Luis González i Carlos Gisbert. 
 
Arranca el segon tram Javier Ferrer amb la col·laboració de cap 
d'esquadra de Ricardo Pons. El tram del Carbonato té el goig d'arrancar-
lo José Luis Boronat ajudat en la tasca de cap d’esquadra per Miguel 
Monllor.  
 
Una vegada acabat el plaer de gaudir d'una Diana, l'esmorzar ens 
espera al local de la filà expressament muntat per a les festes i servit 
pel Triángulo de Castalla. 
 
Mentrestant, els Almogàvers, amb el seu Capità, José Moiña, comecen a 
eixir al carrer. Entre els seus cavallers es troben alguns individus 
alcodians. El xiquet Juan Reig lliura les claus de la ciutat al Capità sota 
l'atenta mirada de l'alcaide, representat per Juanito Llopis i acompanyat 
per individus de la filà amb disseny complet. 
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La filà d'Enmig la van representar els Contrabandistes. 
 
Obri el seguici alcodià Ernesto Julià que porta el guió de la filà seguit de 
parelles d'Alcodians amb disseny complet que donen pas a l'esquadra. 
Enguany Salva Lillo té l'indescriptible plaer d'arrancar-la sota els sons de 
Bonus Christianus. Indubtablement se sabia el seu paper a la perfecció i 
així ho va executar. Enguany és un any de caps d'esquadra ja que a 
més el van fer Silvano Verdú, Antonio Morató Tato, Jorge Llácer Moltó i 
José Luis Vilaplana Willy. La Societat Musical de Penàguila, com sempre 
insuperable, va estar acompanyada pels dolçainers de la Degollà. El 
segon tram arriba ràpidament i la responsabilitat de portar endavant 
l’esquadra passa de mà en mà: Jose Payá, Cèsar Puig, Alberto 
Domínguez, Acracio Matarredona i Jordi Segura Micó. Esquadretes 
infantils segueixen la principal on els futurs individus agafen les formes. 
Més enrere xiquets agafats de la mà donen pas als més petits què 
desfilen en carrossetes, alguns d'ells dormint. Els individus de quatre en 
fons i uns cadets amb banderes donen pas a Màrius Gomar, el cop 
d'enguany al qual segueix la carrossa final farcida de xiquetes i xiquets. 
 
La filà Navarros tanca l'Entrada Cristiana amb l'emoció del seu Alferes 
Santiago Llorca. En acabar descansem una miqueta als locals de la filà 
amb un reposador dinar. 
 
Durant la vesprada la filà Chano ostenta la Capitania Mora a través de 
Jordi Vitoria. Els Realistes trauen una vistosa esquadra especial ja que 
tenen el càrrec de Mig. Els Abencerratges trauen una esquadra especial 
a causa de la commemoració del centenari de la filà. Els Verds i el seu 
Alferes, Luis Carbonell, tanquen el seguici de la mitja lluna en un dia de 
les Entrades, un any més, inoblidable. 
 
La Diana Infantil sota un sol que escalfava l'ambient ix al carrer 
demostrant que els Alcodians estan més vius que mai i amb el futur 
assegurat amb cinc esquadres farcides de xiquets i xiquetes que així ho 
demostren. El carrer Sant Nicolau és testimoni de tot açò. 
 
Hem d'agrair novament a Ernesto Juliá Sanchis que fóra de nou el 
portador del banderí en les dues processons. 
 
El Santuari de Maria Auxiliadora ens congrega per a celebrar la missa 
particular de la nostra filà. En acabar comença la cercavila pels carrers 
del centre de la ciutat per a portar als agraciats d'enguany les imatges 
de Sant Jordi. 
 
Cap a migdia individus, parelles, xiquetes i xiquets vam gaudir d'un 
aperitiu servit pel Triángulo a La Glorieta i després a la filà a dinar amb 
música, bon humor i regals per a tothom. 
 
La filà dóna de nou la cara en la Processó General amb individus i 
xiquets amb disseny complet, fent de cop en aquesta ocasió Jordi García 
Albors. 
 
El dia acaba al nostre local amb el sopar i posterior ball i burra-mòbil. 
 
Ix un dia dels Trons força bo i cinquanta Alcodians acudeixen a disparar 
tant de matí com de vesprada i enmig la foto que va quedar per a la 
història a les portes del castell. De nou un aperitiu i un bon dinar per als 
lluitadors cristians de la nostra filà. 
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La festa toca a la seua fi com sempre irrepetible i omplint els nostres 
ulls d'imatges, de sons i de persones que ens han arribat al cor com 
passa en l'Aparició del Sant Jordiet que posa un tancament d'or a tan 
inimitable esdeveniment.  
 
La nit s'allarga amb el soparets i la gent, ja rendida, retarda llevar-se el 
tratge tot el que pot.  
 
Que aquesta festa ens agermane una miqueta més i que Sant Jordi 
mantinga unida la nostra filà.   
 
 
Visca Sant Jordi! 
 


