
CRÒNICA DE LA FESTA  
 

JUNY 2011 – ABRIL 2012  
 
 
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE MAIG . 3 DE JUNY DE 2011 
 
Una vegada acabades les festes del 2011, la junta directiva 
convoca l’assemblea ordinària de maig. En aquest ocasió serà en el 
mes de juny. La lectura de la crònica de la festa, l’admissió de nous 
membres i l’exposició dels comptes de l’exercici fester recentment 
finalitzat són els principals punts de la reunió. 
 
ASSAIG. 3 DE JUNY DE 2011 
 
Una vegada acabada l’assemblea, els qui hi han assistit i aquells 
qui no ho han fet es disposen a gaudir del darrer assaig de la filà 
abans de l’inici de les vacances d’estiu, tan desitjades por la majoria 
de nosaltres. Bon ambient i bona presència de membres de la filà, 
especialment els més joves. Entre pasdobles, marxes mores i 
cristianes i cerveses i plis plais passa la nit sense adonar-nos-en. 
Fins el mes de setembre no ja en tindrem un altre. 
 
DINÀ. 25 DE JUNY DE 2011 
 
A les faldes del paratge que més estimem els alcoians el dia 25 de 
juny la filà va celebrar la seua dinà, últim acte abans de marxar de 
vacances i celebració que marca l’inici d’un nou any fester amb la 
tradicional creuà. 
 
Els més forts, joves i veterans, mesuren les seues forces en un 
partit de futbol al camp número 1 del poliesportiu Francisco Laporta. 
Després de la merescuda dutxa, bon esmorzar per als jugadors i 
aficionats.  
 
Mentrestant, al Mas de Pastor, els més matiners comencen el dia 
amb un bon esmorzar a l’ombra dels pins. Tot seguit, i amb 
l’arribada de més gent, comencen les partides de cotos, 



acompanyades de fresca cervesa i alguna tapa per a començar a 
fer gola.  
 
Per a l’ocasió cada fester o soci disposa d’una samarreta vermella 
decorada amb motius alcodians que ens recorda l’onada roja de la 
selecció durant l’estiu de l’any 2010. 
 
El dinar comença cap a les dues del migdia. Un bon aperitiu 
acompanyat dels habituals refrescs, el plat principal i les postres 
conformen el menú ideal per a passar una bona estona. A 
continuació, unes copes per a completar un bon àpat. La banda de 
Penàguila, els nostres músics –no ho oblidem-, animen l’acte sense 
descans.  
 
CAMPIONAT DE COTOS. 13-17 DE SETEMBRE DE 2011 
 
Durant la tercera setmana de setembre, entre els dies 13 i 17, la 
seu social de la filà acull el campionat intern de cotos, torneig que 
determinarà la parella que ens representarà en el campionat de 
cotos del Mig Any i que aprofitem per retre homenatge any rere any 
al nostre benvolgut amic “Menta”. El campionat va comptar amb una 
participació de 20 parelles i la majoria d’eliminatòries van estar molt 
igualades. Després de tres dies de partides arriben a la final Miquel 
Pastor i Jordi Pascual per una part i Ricardo Cascant i Juan Gisbert, 
sergent de la filà, per l’altra. Finalment Miquel i Jordi imposen la 
seua experiència d’anteriors finals i guanyen el 9é Memorial Menta.  
 
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA . 16 DE SETEMBRE DE 2011 
 
Durant el mes de setembre la junta directiva convoca de forma 
extraordinària l’assemblea de la filà per aprovar el pressupost de 
l’any fester 2011-2012. Els comptes presentats reben el vist i plau 
dels pocs assistents a la reunió. 
 
ASSAIG. LLIURAMENT D’INSÍGNIES 25 ANYS . 23 DE 
SETEMBRE DE 2011. 
 
Una vegada acabada la missa de difunts junt a les filaes Magenta i 
Croats, on recordem el nostre company Rafael Abad, qui ens va 
deixar el 23 de juliol de 2011, el primer assaig després de les 
vacances ens espera. L’acte comença amb el lliurament d’insígnies 



als membres de la filà que han complit 25 anys seguits d’individu 
fester. Forts aplaudiments per a tots ells i merescut reconeixement. 
14 companys que després d’un quart de segle encara continuen 
mostrant la seua fidelitat als Alcodians. A continuació, es lliuren els 
trofeus del campionat intern de cotos 9é Memorial Menta. 
Finalment, el nostre company José Luis Boronat vol regalar a la filà 
una fotografia commemorativa dels actes dels 50 anys de la 
refundació de la filà. Una vegada més hem d’estar agraïts pel treball 
desinteressat del nostre bon amic Boro. Tot seguit, sonen les 
primeres notes d’un pasdoble per anunciar-nos que l’assaig ja ha 
començat. Festa i més festa, el Mig Any ja s’apropa.  
 
CAMPIONAT DE COTOS DEL MIG ANY . 4 D’OCTUBRE DE 2012 
 
L’agenda festera del mes d’octubre està marcada per la celebració 
del Mig Any. Com cada any, la seu social de l’Associació d’Antics 
Alumnes acull la primera partida del campionat de cotos. Miquel 
Pastor i Jordi Pascual són els nostres representants, la filà Domingo 
Miques, els nostres rivals. El marcador final de 3 a 4 indica 
clarament que la partida va estar molt disputada, però finalment la 
filà del bàndol moro es va emportar la victòria. Aquest any tampoc 
no hi ha hagut sort per als nostres campions. 
 
VISITA A FONTILLES . 16 D’OCTUBRE DE 2011 
 
Enguany solament dos festers alcodians amb el disseny de la filà 
van acudir a la tradicional visita al Sanatori de Fontilles. No obstant 
això, altres membres de la filà hi van assistir en moto per a passar 
el dia, alguns membres de la Penya Fontilles van arribar-hi el 
dissabte i alguns altres van acompanyar l’alferes cristià com a 
cavallers. Any rere any la visita perd festers i filaes que hi participen. 
Noves iniciatives es fan necessàries. 
 
MIG ANY. 22 D’OCTUBRE DE 2011 
 
El dissabte 22 d’octubre és el dia central de les celebracions del Mig 
Any. Des de bon matí els membres del Montepio La Xapeta es 
concentren a la Glorieta per a enllestir el lloc assignat als Alcodians 
per a preparar l’olleta del concurs. El bon temps acompanya a tots 
els presents. Una vegada més el jurat del concurs no sap 
reconéixer les extraordinàries habilitats culinàries dels nostres 



cuiners. Acabat el concurs i llegit el resultat final, la filà es trasllada 
al seu local per a gaudir d’un sopar amb molt de color alcoià. El dia 
acaba amb l’entraeta pel carrer Sant Nicolau.    
 
ASSAIG. 25 DE NOVEMBRE DE 2012 
 
Una vegada finalitzades les celebracions del Mig Any els Alcodians 
reprenem la nostra rutina mensual: l’assaig del darrer divendres de 
mes. Bona ocasió per al retrobament després de quasi un mes 
sense actes interns. 
 
ASSAIG NADAL . 16 DE DESEMBRE DE 2011 
 
Les festes nadalenques ja són molt a prop i els Alcodians es reunim 
a la seu de la filà per a poder-ho celebrar tots junts. Hi ha sortejos 
d’embotits de la terra. I un sorteig més important, el del xiquet que 
ens ha de representar en la Glòria Infantil i el de l’alcodianet que 
farà el lliurament de claus al capità cristià en l’entrada del 22 d’abril. 
Entre nadaletes, pasdobles i marxes mores i cristianes transcorre la 
nit. Poc a poc i amb la ingestió de bones dosis de plis plais les veus 
semblen afinar-se. Una vetllada molt entretinguda.  
 
ASSAIG. 27 DE GENER DE 2012  
 
Amb motiu de l’any d’alferes d’una de les nostres filaes veïnes, els 
Benimerins, les quatre filaes de la plaça Mossén Josep 
comparteixen un assaig en la seu social d’aquesta entitat. Massiva 
presència d’Alcodians i bona ocasió per a compartir les vivències 
festeres amb els Asturians, la Magenta i els Benimerins. L’acte 
s’allarga fins que les existències de beguda s’exhaureixen.  
 
SOPAR DE LA FESTA DE LA UNIÓ . 28 DE GENER DE 2012 
 
Durant el sopar de la Festa de la Unió Pablo Gisbert i Ismael 
Gisbert són homenatjats pel seu treball per la filà Alcodians. 
 
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA. 3 DE MARÇ DE 2012  
 
La modificació de diversos articles dels estatuts de la filà per a 
poder-los adaptar a la nova ordenança de la festa és el motiu d’una 
nova convocatòria d’assemblea extraordinària. Després de mesos 



de treball d’una comissió formada per ex-primers trons i altres 
membres de la filà es presenten a l’assemblea les propostes junt a 
les esmenes enviades per individus de la filà. En un ambient de 
diàleg i consens la majoria de reformes proposades son aprovades 
per l’assemblea. 
 
 
 
ASSAIG . INAUGURACIÓ VITRINA . 3 DE MARÇ DE 2012 
 
Una vegada acabada l’assemblea ens traslladem a la seu social de 
la filà on començarà en breus instants un nou assaig, però abans 
del seu inici es procedeix al descobriment d’un nou element 
decoratiu del nostre local, una vitrina amb el disseny antic de la filà, 
i els actuals dissenys masculí i femení. El disseny i l’elaboració han 
estat a càrrec del Taller Piñero. Presenta l’acte Jaume Abad i 
després prenen la paraula  el Director de l’Obra Salesiana a la ciutat 
d’Alcoi i el Primer Tro. Tanca l’acte el president de l’Associació de 
Sant Jordi, el qual es rebut amb forts aplaudiments amb motiu del 
seu acomiadament del càrrec.  
Tot seguit, la banda de Penàguila, acompanyada pels dolçainers de 
la Degollà, comença a fer sonar els seus instruments per a poder 
passar una bona vetllada entre companys i companyes de la filà. 
 
ASSAIG DE SANT JOSEP . 18 DE MARÇ DE 2012 
 
La vespra de Sant Josep els Alcodians no perdem l’oportunitat de 
celebrar amb bunyols aquesta festa tan arrelada en terres de 
València. Hi ha regals i sorpreses per a tots i totes. Una nit molt 
familiar en una entitat molt acollidora.  
 
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE RAMS . 31 DE MARÇ DE 2012 
 
El dia 31 de març es reuneix novament l’assemblea de la filà per a 
nomenar els càrrecs per a les properes festes. Així mateix, la junta 
directiva llegeix un seguit de recomanacions per a tots els festers i 
festeres que hi participaran. També es fa públic el programa intern 
d’actes i es sorteja la imatge de Sant Jordi. Claudi Sempere n’és 
l’afortunat. 
 
 



ASSAIG . 31 DE MARÇ DE 2012 
 
La gent de la filà ja viu amb il·lusió l’arribada del mes d’abril i la 
presència de gent a l’assaig n’és una clara demostració. Una bona 
oportunitat per a compartir pasdobles i marxes, últim examen seriós 
per als membres de la filà que han assumit el càrrec de cap 
d’esquadra, bé en la diana, bé en l’entrada. 
 
 
TROFEU DE FILAES . 6 i 7 D’ABRIL . 
 
El descobriment del cartell de festes marca l’inici del mes d’abril. 
Uns dies després la filà participa en la festa mora i cristiana de 
l’esport. Són diverses les modalitats en les quals hi participem, però 
la sort, una vegada més, no ens afavoreix. Ànim, campions. 
 
GLÒRIA MAJOR . 8 D’ABRIL DE 2012  
 
El dia 8 d’abril la festa surt al carrer per primera vegada durant el 
mes d’abril. Un representant de cada filà, encapçalats pels sergents 
dels bàndols moro –l’alcodià Carlos Mateo– i cristià, anunciarà al 
poble d’Alcoi l’arribada imminent dels dies grans d’aquesta 
celebració. En aquesta ocasió Javier Monllor serà el glorier oficial 
dels Alcodians i Bruno Mata passejarà el nostre nom pels centres 
benèfics de la ciutat. 
 
Cap a les 8.00 del matí comença l’esmorzar a la seu social de la 
filà. Una vegada acabat l’àpat, els amics dels gloriers els ajuden a 
col·locar poc a poc les diverses peces del disseny alcodià. Toni Alós 
intenta que els nostres gloriers mostren una bona cara en el 
moment de l’arrancà. 
 
El cant de la Salve al Santuari de Maria Auxiliadora i les paraules 
d’ànim d’un salesià precedeixen l’encesa de la traca i 
l’acompanyament a la plaça de l’Ajuntament. Quan hi arribem, 
Bruno Mata agafa l’autobús que el portarà a la Residència 
d’Ancians de la zona nord i Javier Monllor es dirigeix al vestíbul de 
la casa de tots els alcoians. 
 
Tant un com  l’altre gaudeixen d’un magnífic dia. Les imatges que 
ens han arribat en són la millor prova.  



Una vegada acabada la desfilada oficial, els dos gloriers, 
acompanyats del sergent moro Carlos Mateo i la resta de la filà, es 
dirigeixen cap a la plaça Mossén Josep. Cal agrair-li, a Carlos 
Mateo, que volguera compartir el dinar d’un dia tan assenyalat amb 
la resta de la seua filà.  
 
Durant el dinar tant el glorier com la seua esposa reben diversos 
regals dels seus amics. Entre marxes i pasdobles transcorre la 
sobretaula d’un dinar de germanor. 
 
ENTRAETA DEL BERENAR . DIA 8 D’ABRIL DE 2012  
 
La nit del dia 8 d’abril és l’oportunitat de participar en una entraeta 
per als més menuts. Després del berenar al local de la filà, avis, 
pares, mares, xiquets i xiquetes es dirigeixen a la plaça Pintor 
Gisbert per a participar en l’entraeta del berenar. Alguns ja mostren 
les seues habilitats amb les espases des de ben menuts. El futur el 
tenim assegurat.  
 
GLÒRIA INFANTIL . DIA 15 D’ABRIL DE 2012  
 
El diumenge 15 d’abril és un dia gran per a l’alcodianet Pablo Miró 
Lara. També per als seus pares, Pablo i Cristina. Aquest serà el 
xiquet que represente la filà Alcodians en l’acte de la Glòria Infantil. 
Durant l’esmorzar al local de la filà (amb molt bona presència de 
xiquets i xiquetes acompanyats dels seus pares) el Primer Tro de la 
filà, Jordi Pascual, lliura l’arma de la filà a Jordi Garcia i Hugo 
Pastor, glorierets de la filà ja fa alguns anys. A continuació, visita al 
Santuari de Maria Auxiliadora, traca i acompanyament de Pablo al 
Partidor. El nostre glorietet sembla molt content i així es mostra 
durant tota la desfilada. L’acte acaba davant de l’església de Sant 
Jordi. Després del retorn a la plaça Mossén Josep, dinar a la filà. 
 
ENTRAETA. DIA 15 D’ABRIL DE 2012  
 
Encara que ha estat un dia molt atrafegat, els Alcodians tenim 
l’oportunitat d’eixir al carrer per primera vegada durant el mes d’abril 
en una entraeta pel carrer Sant Nicolau. Bona presència de festers i 
festeres, enhorabona als més joves per la seua animositat. Els caps 
d’esquadra, tant joves com veterans, mostren les seues habilitats 
amb les porres. Tenim bona escola, no ho dubteu.  



ENTRAETA . DIA 20 D’ABRIL DE 2012  
 
La vespra del dia dels músics els Alcodians tornen al carrer Sant 
Nicolau. Aquesta vegada la presència de públic sembla més 
important que uns dies abans. La proximitat de la trilogia ja es pot 
veure en la presència d’Alcodians en el sopar al local de la filà. Les 
rialles i bromes a les diferents taules són una bona mostra de que la 
festa ja bull en la nostra filà. Les marxes interpretades pels 
instruments de la banda de Penàguila i les dolçaines de la Degollà 
marquen el ritme adequat de les nombroses esquadres presents. El 
dia següent és dissabte; per tant, la festa s’allarga un poc més a la 
plaça de Dins.  
 
DIA DELS MÚSICS . DIA 21 D’ABRIL DE 2012  
 
Poc a poc les instal·lacions on la filà buscarà acomodament durant 
els dies de festa van enllestint-se. La cuina amb el Catering Ja i el 
seu equip de treball i la seu de la filà. Cap a les dues i mitja un grup 
d’alcodians es reuneix per a gaudir d’un bon dinar i començar la 
festa. Entre rialles i bromes passen les hores. 
 
Cap a les quatre i mitja comencen els preparatius per a elaborar 
l’olleta de músic, plat principal del sopar d’aquesta nit, vespra de la 
trilogia. Amb bones dosis de paciència i després d’unes cinc hores 
l’olla comença a prendre el color que li correspon. El resultat final 
sembla que agrada.  
 
Després del cant de l’himne i l’entraeta, el local de la filà s’omple 
poc a poc. Rostres de satisfacció per l’inici de la festa. Un aperitiu 
precedeix el plat principal, l’olleta. Sembla que la gent es resisteix a 
marxar a casa una vegada acabat el sopar, però al dia següent cal 
aixecar-se molt de matí i abans és fa necessari un bon descans. 
Ens esperen tres dies molt intensos. 
 
 
 
 
 
 
 



DIA DE L’ENTRADA . DIA 22 D’ABRIL DE 2012    
 
PRIMERA DIANA  
 
PRIMER TRAM 
 
Alcoi canvia els seus colors habituals pels de la festa. Són temps 
difícils, no cal recordar-ho, però necessitem una mica d’esbarjo, 
desentendre’ns durant uns dies dels problemes quotidians. Cap a 
les sis i quart els dianers es concentren en el carrer Sant Nicolau. 
Cal arreglar les capes i col·locar els cascs correctament. La diana 
està a punt de començar per als Alcodians. Fernando Santonja 
Sanz serà el cap de l’arrancà. La peça que els acompanyarà “De 
Fusta a Metall”. El cap d’esquadra mostra bona destresa en la 
direcció de l’esquadra. Al llarg d’aquest primer tram José Luis 
Boronat, Juan Abad i Pablo Gisbert també mostraran les seues 
habilitats amb la llança. 
 
SEGON TRAM 
 
Quan la claror comença a fer-se lloc en els carrers d’Alcoi, els 
dianers del segon tram comencen la seua desfilada. El cap 
d’esquadra, José Roberto Peidro, marca el ritme adequat. Javier 
Ferrer i Jordi Sirvent també exerciran de caps de diana durant el 
trajecte que els portarà al Partidor. Els acompanya durant el 
recorregut la peça “Alcodianos”. 
 
TERCER TRAM 
 
El sol es deixa veure per la Serreta i els dianers del tercer tram, 
dirigits pel seu cap, Miquel Pastor, inicien la desfilada que els 
conduirà a la plaça de l’Ajuntament. Durant aquest tram també 
lluiran les seues habilitats amb la llança Sergio Vidal i Salvador Lillo. 
Novament la peça “De Fusta a Metall” es interpretada pels músics 
de la Societat Musical Cultural de Penàguila. 
 
PREÀMBUL ENTRADA  
 
Una vegada acabat l’esmorzar a la seu de la filà, els Alcodians van 
acudint al localet de la filà situat en el carrer Sant Vicent. El 
maquillatge dels membres de l’esquadra i la col·locació de petos i 



capes ocupa la major part del temps abans de l’inici de l’entrada. 
Enguany els esquadrers estrenen capes i hem d’agrair el treball 
anònim de la gent que ho ha fet possible. Els més petitets agafen 
les seues armes, també ho fan aquells que han de desfilar amb el 
disseny complet de la filà. Al carrer Sant Vicent la presència de 
festers és multitudinària i la carrossa de la filà poc a poc s’omple de 
veterans i xiquetes i xiquetes. Ja quasi és l’hora de començar. 
Enguany sembla que l’horari d’eixida indicat es respectarà. Avant 
els Alcodians. 
 
ARRANCÀ ESQUADRA  
 
Quasi a la mateixa hora que el xiquet Nicolás Cano Cantó, 
acompanya de l’alcaid Amando Miguel i la xiqueta Daniela Cano, 
lliura les claus del castell de la vila al capità cristià, l’esquadra oficial 
de la filà es disposa a iniciar la seua entrada a la ciutat des de la 
part alta d’aquesta encapçalats per Bruno Mata Castelló. Ja 
s’escolten les notes de la marxa “La Penya de l’Alba”, el cap 
d’esquadra mostra al públic la seua arma i aquest li respon amb 
aplaudiments. Avui és un dia gran per al poble d’Alcoi, també per a 
Bruno Mata i l’esquadra dels Alcodians. Avant l’esquadra dels 
Alcodians de l’any 2012!! 
 
PRIMER TRAM ESQUADRA  
 
Durant el primer tram de l’esquadra –des del Partidor fins al Teatre 
Calderon– Jorge Tendero i Marcos Muñoz també arrancaran els 
aplaudiments del públic del carrer Sant Nicolau amb la seua 
destresa amb la porra acompanyats també per la marxa “Zaphirus”. 
Enhorabona als tres caps d’esquadra del primer tram. 
 
SEGON TRAM ESQUADRA  
 
Amb l’arribada al Teatre Calderon, els membres del segon tram 
d’esquadra substitueixen els del primer tram. Jordi Molina 
encapçala l’esquadra fins el cantó el Pinyó, on Carlos Gisbert agafa 
la porra. En la darrera part de l’entrada –des de la confiteria El 
Tunel fins el pont de Cristina– serà Víctor Gandía el cap d’esquadra. 
 
 
 



SEGUICI ENTRADA 
 
Els Alcodians inicien la seua desfilada des del Partidor amb el 
banderí de la filà. Aquest any el company Paco Andrés ha estat la 
persona escollida per a exercir de guia de tots els Alcodians. Són 
molts els xiquets i xiquetes que hi participen en les esquadretes 
situades darrere de la banda de música de la filà. També la 
presència de festers i festeres amb el disseny complet de la filà és 
notòria. Tanca el seguici la carrossa oficial amb els més menuts i 
els més veterans. Una desfilada exemplar. A veure si se n’adonen 
els directius de l’Associació de Sant Jordi.  
 
DINAR DIA 22 D’ABRIL  
 
Com que aquest any l’entrada ha acabat aviat, cap a les 14.30 
hores, hora oficial del dinar, la filà ja registra una important 
presència de festers. 
 
Com ja és habitual, el dinar del dia de l’entrada és un dels moments 
més entretinguts que compartim tots els Alcodians durant les festes. 
Els més joves són els grans animadors amb cants dirigits a Desiré, 
una de les cambreres, i Isabel, membre de la banda de Penàguila. 
Els músics també hi col·laboren perquè la festa no pare.  
 
DIA DE SANT JORDI . DIA 23 D’ABRIL  
 
DIANA INFANTIL  
 
Cap a les nou i mitja del matí comencen a arribar a la plaça Pintor 
Gisbert xiquets i xiquetes acompanyats dels seus pares i mares per 
a participar en l’acte oficial dedicat als més menuts de la festa. 
Podem trobar diversos casos de tres generacions distintes 
d’alcodians de la mateixa família. Tradicions que passen de pares a 
fills i filles. La desfilada transcorre en mig d’un dia esplèndid. Alguns 
alcodianets i alcodianetes ja mostren grans capacitats per a marcar 
el pas i fer de cap d’esquadra. L’acte acaba amb un esmorzaret per 
als participants a la plaça de Dins.  
 
 
 
 



CERCAVILA AMB LA IMATGE DE SANT JORDI  
 
Després de la missa i la benedicció de la imatge de Sant Jordi al 
Santuari de Maria Auxiliadora, la filà inicia la seua cercavila pels 
carrers del centre de la ciutat. Aquest any Claudi Sempere ha estat 
l’afortunat en el sorteig de la imatge de Sant Jordi i José Manuel 
Sirvent “Tato” ens obre les portes del seu localet (molt curiós, per 
cert) perquè Claudi puga rebre allí la seua imatge. Després d’un curt 
descans i uns refrescs, la filà continua el seu cap a la Glorieta, on hi 
haurà preparat un vermut per a tots els assistents. L’afluència de 
gent al parc és extraordinària, aquells qui han decidit dinar a la seu 
de la filà i aquells que ho faran en un altre lloc. 
 
DINAR 
 
Com ja es habitual, aquest és el dinar més familiar que es realitza a 
la filà durant les festes de cada any. No obstant això, enguany 
trobem a faltar la presència de més gent en algunes taules. També 
els xiquets i xiquetes passen un bon dia amb les atencions de les 
dues cuidadores. La festa s’allarga fins les sis i mitja o les set de la 
vesprada. L’hora de la processó general ja s’acosta.  
 
PROCESSÓ GENERAL 
 
La processó general és el moment d’honrar el patró de la ciutat. 
Paco Andrés és l’encarregat de portar el banderí de la filà i el Cop 
de la filà, Jordi Molina, tanca la formació alcodiana amb el trabuc de 
la filà i molt ben acompanyat per un alcodianet i una alcodianeta. 
 
DIA DE L’ALARDO . DIA 24 D’ABRIL   
 
ALARDO MATÍ  
 
Aquesta any, possiblement perquè l’ordenança de la festa així ho 
exigeix, la participació del alcodians en l’alardo ha estat a l’alçada 
d’una filà exemplar com la nostra. Pel matí els Alcodians inicien la 
seua participació cap a les onze i mitja i acompanyen el capità 
cristià i la seua filà cap a el Partidor, on es realitza l’Encaro. 
Després el retorn a la plaça de l’Ajuntament i darrers trons davant 
de l’església de Sant Jordi. 
 



CERCAVILA i VERMUT A LA GLORIETA  
 
Acabades les hostilitats militars del matí, la filà es concentra al pub 
Don Vito per a prendre unes cerveses. A continuació comença el 
passeig pel centre d’Alcoi acompanyats per la banda de Penàguila. 
Ens aturem a la Casa de la Cultura per a fer-se una foto de família i 
després continuem cap a la Glorieta, on ens espera un bon aperitiu. 
En el carrer Sant Nicolau Roberto Pérez “Màxim” ens rep amb una 
copiosa pluja de confetti. Unes filaetes espontànies en mig del 
carrer animen la festa. A la Glorieta els refrescs i les tapes ajuden a 
recuperar l’ànim després de dos intensos dies de festa.  
 
DINAR  
 
Alguns ja necessiten una cadira i alguna cosa més. Un bon arròs 
amb llamàntol alça la moral de la tropa i desperta els cossos.  
 
LLIURAMENT D’INSÍGNIES 25 i 50 ANYS  
 
En acabar el dinar el Darrer Tro es dirigeix a tota la filà per a 
anunciar el lliurament de les insígnies de 25 i 50 anys d’individu 
fester. Tres festers reben la insígnia de 25 anys i tota la filà s’aixeca 
quan es demana la presència d’Enrique Galbis, qui enguany 
compleix 50 anys amb la condició d’individu fester, tota una vida 
dedicada a la filà. Enhorabona.   
 
ALARDO VESPRADA  
 
La festa ja està a punt d’acabar. En unes hores la festa de l’any 
2012 ja serà història, però encara ens queda la part final de la 
batalla. Des del Partidor i tancant la formació del bàndol cristià, els 
Alcodians ens dirigim cap a la plaça per a posar fi a la invasió 
musulmana. Encara que no ens sobra munició, podem completar 
l’alardo de forma digna. La bandera cristiana torna a onejar des de 
la torre del castell. 


