CRÒNICA FILÀ ALCODIANS 2014-2015
Alcoi, any fester 2014-2015 a la Filà Alcodians.
Alcoi, màgic marc on combinem vida, treball i festa.
Alcoi al cor. Mai ningú el farà més gran i vital que els propis
alcoians. Açò ens recorda la importància d'estimar molt el nostre
poble.
Esta anualitat, ha estat un any il·lusionat.
Celebrem el Mig Cristià en la Trilogia del proper mes d'abril .
MAIG 2014
Es dóna inici al cicle fester amb l'Assemblea General
Ordinària el dia 30 de maig. Important trobada en la sala
d'audiovisuals del col·legi salesià “Sant Vicent Ferrer”. De
primer, la lectura de l'acta de l'Assemblea de Rams que és
aprovada per unanimitat. En acabar, el cronista Jaume Abad
Llinares llig la crònica de l'any 2013-2014 que va acompanyada
d'una projecció fotogràfica.
A continuació es passa a la votació de les noves incorporacions a
la Filà Alcodians. Tots els citats són acceptats pels presents.
El cop oferix el balanç de comptes del finalitzat any fester que rep
l'aprovació de l'assemblea.
Seguidament, Jordi Pascual Armiñana, es despedix amb sentides
paraules dels seus darrers sis anys al capdavant de la Filà, gest
que l'assemblea acull amb emotius aplaudiments.
L'elecció del nou Primer Tro per al proper bienni recau a Jordi
José Molina Espí, únic candidat presentat per la Junta Directiva.
Aclamació sincera dels membres de la Filà en fer-se la seua
proclamació.
Acabada l'assemblea té lloc en el local de la Filà, el primer assaig
de la temporada.

1

Excel·lent ambient en esta trobada de germandat i despedida
festiva. Ens retrobarem en la Dinà i començarem a pensar ja en
l'arribada de les vacances.
JUNY 2014
S'inicia esta jornada d'encontre amb el partit de futbol en el
camp del Poliesportiu. Enfrontament que discorre en la major
harmonia.
Una llarga taula concentra en el Mas dels Capellans de la família
Pastor, a una vintena d'alcodianos matiners disposats a gaudir
d'un bon esmorzar: espencat, embotit, ous i carn....
Acabat l'esmorzar i alhora que van arribant més amics alcodians,
s'inicien les partides de cotos. És temps també d'abocar les
primeres cerveses i picar quelcom .
Es repartixen les camisetes que donaran una simpàtica uniformitat
a esta família festera.
La pinnada està farcida de taules i cadires amb el seus impol·lutes
cobertes de paper blanc , invitació més que manifesta per a
assentar-se a dinar.
Els músics comencen a delectar-nos amb les partitures
preparades. Hi ha qui s'arranca a formar, com no!
El vermut, el menjar...un bon ambient amb el qui s'arribarà a la
sobretaula final....copes, licors i safatetes de dolços.
A poc a poc, els comiats se succeïxen....
Ve el descans, la preparació per a l'estiu... Al setembre, més.
SETEMBRE 2014
Reinici de la temporada.
El dia 12 va tindre lloc l'assemblea convocada en la que es van
aprovar els presupostos per al present any.
En un altre ordre de coses, es va convocar el “XII Campionat de
Cotos Memorial Menta” i es va fer pública la proposta de la Filà
d'anomenar Festers Veterans a Francisco Ferrero Boronat i a
Eduard Aracil Corella.
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A partir del dia 16 vam tenir el Campionat de Cotos al què van
concórrer 18 parelles de jugadors amb renyides eliminatòries.
Va resultar guanyadora la parella formada per Paco Aguilar i José
Payá que representaran a la Filà Alcodians en el Campionat de
Cotos del Mig Any.
L'assaig de Filà del mes va tindre lloc la nit del dia 26 una vegada
acabada la missa pels Alcodians difunts que es va celebrar en el
temple de Sant Jordi.
Nombrosa assistència en este primer assaig acabada l'etapa
estiuenca. Es va presentar hi l'heràldica de l'Esquadra d'Enmig
amb la presència d'autoritats polítiques i festeres i gran afluència
d'amics convocats.
OCTUBRE 2014
Mes del Mig Any fester.
Ací és. Vénen setmanes d'intenses celebracions.
Els primers dies gaudim amb el Campionat de Cotos que
organitza l'Associació de Sant Jordi.
La primera partida s'efectua en la Societat d'Antics Alumnes
Salesians com ja és tradicional. Les parelles representants de les
28 filaes, més les de les bandes de música i la de la pròpia
Associació es repten al coto-cau.
Molts festers acudixen a l'esdeveniment pel que s'obri el local al
complet per acollir les taules de joc i les del vermut-sopar.
Els nostres representants, Paco Aguilar i José Payá, no
aconseguixen superar esta primera ronda i són eliminats.
La segona partida eliminatòria torna a tindre lloc en els locals
salesians encara que esta vegada figurant com entitat amfitriona la
Filà Alcodians que per ostentar el Mig Cristià, li correspon esta
segona sessió de Cotos.
El dia 3, Assemblea Alcodiana per a tractar assumptes interns
sobre l'adjudicació del càrrec de glorier i també temes generals
proposats per l'Associació de Sant Jordi.
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Un any més, la Filà Alcodians no participa, com a tal, en la
tradicional visita a Fontilles. Els que ho van fer a nivell personal,
van poder disfrutar d'un molt bon ambient solidari i fester.
En la Filà Llana es va celebrar un sopar per a homenatjar els
festers veterans proposats per les filaes.
Enhorabona a Francisco Ferrero Boronat i a Eduard Aracil
Corella, grans alcodians que ja ostenten des d'enguany esta
honorable menció.
El dissabte 25 del present mes disfrutem els actes principals d'esta
celebració del Mig Any.
És en la Glorieta, de bon matí, on comencen a muntar-se els
selectes espais de què cada filà disposa per a reunir-se i preparar
la tradicional olleta que participarà en el concurs en què s'ha de
triar la millor entre totes.
Els membres de l'Esquadra d'Enmig realitzen enguany la
preparació de la tradicional olla alcoiana.
Simpatia en abundància la que oferixen estos festers a tots els
amics que per allí s'acosten.
Una agradable temperatura va acompanyar el dia. Darrere d'una
vesprada bulliciosa i entretinguda, desmunte i preparació per al
sopar en els locals de la Filà.
Acabat el sopar, l'entraeta, enguany repleta fins als límits.
Alcodianos de totes les edats en fraterna formació d'esquadres.
En sis mesos, la Trilogia.
NOVEMBRE 2014
És novembre un mes en què impera la tranquil·litat una
vegada passat l'intens Mig Any.
L'assaig del dia 28 va ser de nou la perfecta ocasió per a reunirnos.
Amics i amigues, Alcodians tots, acudixen a la Filà per a
compartir xarrada, música, taretes, cervesa i plis play.
Curiosa la distribució dels assistents que normalment ocupen
sempre el mateix sector del local.... Fàcil per a reconéixer als que
han vingut.
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Nicolás Cano, que es presenta a l'elecció de sergent Infantil, ens
acompanya.
L'endemà, 29, és quan se celebra l'elecció. Esta vegada sí. El jurat
tria sergent Infantil Moro a Nicolás Cano Cantó.
Enhorabona Nico, xicotet gran Alcodià.
DESEMBRE 2014
Desembre ve impregnat de Nadal.
La celebració els dies 12 i 13 d'una edició especial de “La Cuna
del Mesías” amb motiu del bicentenari del naixement de Don
Bosco, fa que participen la Filâ i l'Esquadra d'Enmig en
l'esmentada representació.
Junta Directiva i Montepíos personificaran el grup d'àngels i
l'Esquadra d'Enmig, el grup de saldats d'Herodes.
Pocs assajos, però intensos i emotius. Genials els dies de
representació compartint escenes amb els altres membres de la
família salesiana: Comunitat, Antics Alumnes, Professors,
Tesalín, Patí Alcodiam, Atlétic Salesià, Centre Juvenil, Scouts
Brownsea, Cooperadors i ADMAS va ser una experiència única.
També este mes vam tornar a reunir-nos en el tradicional assaig el
divendres dia 19, en aquesta ocasió amb ambient nadalenc.
Nadaletes i músiques festeres acompanyades de festius
instruments de música perquè l'ambient siga més festiu si és
possible.
Assaig aquest amb sortejos de pernils i embotits i amb el
nomenament del glorier infantil i dels xiquets que faran
lliurament de claus al capità cristià.
Enguany, per a la Glòria, Unai Hilario Palomares.
El lliurament de claus a càrreg dÉric Hilario Palomares
acompanyat d'Elena Martínez Masanet.
Entranyable vetlada aquest assaig on la Filà acomiada l'any.
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GENER 2014
El dia de Reis correspon a l'Esquadra d'Enmig reprentar al
rei Melcior en la tradicional visita a l'asil de Sant Josep que
organitzen els Antics Alumnes Salesians.
Javier Monllor Montava, esquadriste alcodià, representa al reial
personatge.
L'assaig fester reunix de nou a un bon grup d'alcodians.
De nou el bon ambient es fa de manifest.
Bromes i xarrades disteses, formació d'esquadres al ritme de la
música festera i bons plats de la mà del nostre conserge Iñaqui.
El dia 31, amb motiu de la festa de Sant Joan Bosco, els Antics
Alumnes fan entrega de les seues distincions a destacats
components de cada entitat. De la Filà rep el guardó Jordi Pascual
Armiñana en agraïment per la seua etapa com Primer Tro durant
l'últim període de sis anys.
FEBRER 2014
El dia 21 té lloc l'assaig fester.
Enguany com el tradicional de Sant Josep. Bunyols i xocolate
amb sorteig de regals.
Novament i a pesar de la no molt nombrosa assistència de festers i
acompanyants, tots van poder disfrutar d'un excel·lent bon
ambient.
MARÇ 2014
El divendres dia 7 el local de la Filà s'ompli de gom a gom.
Festers, familiars i amics dels components de l'Esquadra d’Enmig
responen a la seua invitació i es reunixen per a celebrar amb ells
un assaig irrepetible.
Abril ja toca a la porta. La Filà vibra en la seua totalitat.
En l'assaig es presenta la marxa cristiana “Fill del Sinc” que ha
d'acompanyar a l'Esquadra en la desfilada de l'Entrada.
Molt emotiva la formació d'esquadristes i la primera audició.
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Lliurament de quadres commemoratius a la Filà i a l'autor
Francisco Valor Lloréns.
L’Assemblea de Rams per a demanar festa té lloc el dia 28. Una
vegada acabada, nou assaig fester, l'últim abans de Festes.
Contem amb la presència de Nico Cano, el sergent Moro Infantil,
qui també s'unix a la celebració per a fer de cap als esquadristes
amb passes magistrals de llança.
S'encén la Filà d'emotiu ambient fester. Tots som Festa!
ABRIL 2015
Si hi ha una competició en l'esport local amb identitat
pròpia, eixe és el Trofeu Filaes, la denominada Champions
alcoiana.
Lluita pel triomf i germandat festera s'unixen en esta competició
singular.
Enguany amb una participació total de deu equips en les
modalitats futbol, petanca, pàdel, tenis taula i la novetat: carrera
de muntanya.
Els resultats de la present edició: campions en pàdel plata, Aarón
Andrés Ces i Jordi Seguí Orella, subcampió futbol 7 cadet i
tercers en tenis taula i petanca.
En el transcurs de l'esmorzar del dia de Glòria van rebre la
felicitació de la Filà.
Glòria
El diumenge dia 5 l'esperat dia de la Glòria. Les festes ja estan
ací.
Un matí radiant de llum espectacular ens convida a gaudir de la
Festa. Sobre les 8 hores comença l'esmorzar en els locals de la
Filà. Amb anterioritat, membres de Junta i amics del glorier
oficial Claudi Sempere Pastor es desplacen fins a sa casa per a fer
l'acompanyament fester fins a la pròpia Filà.
Acabat l'àgap, l’esmentat glorier junt amb el que ens representarà
en els centres benèfics, Carlos Gisbert Pérez, s'abillen amb les
gales alcodianes amb l'ajuda de companys i amics. Moments de
felicitació i brindis, d'alegria i companyonia….Una vegada fet el
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lliurament de l'arma al glorier oficial, tenim la tradicional visita al
santuari de María Auxiliadora. Paraules de felicitació d’en
Rigoberto Peidro, salesià, el cant de la salve, els aplaudiments
festers, la traca i els acords de l'himne de festes, farciren
l'ambient de Festa plena.
De la placeta Mossén Josep al vestíbul de l'Ajuntament on els
gloriers reben els últims preparatius.
També fins al Preventori pujarà la festa per a acompanyar els
representants de cada Filà.
Arranca la Glòria, l'anunci de la proximitat de la Trilogia.
Acabada la desfilada, gloriers i acompanyants es dirigixen a la
Filà per a disfrutar del dinar fins que a mitat vesprada, de nou
reunida la família alcodiana, tinga lloc el berenar i l'entraeta
infantil.
Durant la posterior setmana, tindrem la primera entraeta oficial
per Sant Nicolau. Un sopar previ reunix a montepios i amics i ja
al carrer, la successió d'esquadres acompanyades per la banda de
Penàguila en la singular desfilada.
Glòria Infantil
I el diumenge dia 12, la Glòria Infantil. Unai Ilario Palomares és
el nostre representant.
Acabada la missa en la parròquia de Santa Maria, el glorieret amb
la seua família, amics i la resta d'alcodians acompanyants, es
desplaça a la Filà per a disfrutar de l'esmorzar preparat. El Primer
Tro fa el lliurament de l'arma al glorier i la comitiva alcodiana
encapçalada per Unai es dirigix fins a l'altar de sant Jordi del
nostre santuari on en Rigoberto Peidro, salesià alcoià i gran fester,
llançarà una extensiva felicitació
També ens acompanya enguany Nicolás Cano, alcodià i Sergent
Moro Infantil. Sens dubte, un gran dia per a estos dos
protagonistes i per als seus familiars.
A les 12 hores s'inicia la desfilada des del Partidor. Unai formant
en les files cristianes, Nico al capdavant de les hosts mores. Tots
dos, grans festers, arranquen aplaudiments pertot arreu.
8

Grans actes previs a la Trilogia, enguany amb un poc de retard
sobre el calendari habitual per situar les festes en el cap de
setmana: 25, 26 i 27 d'abril,
Resten encara més entraetes. Serà el torn de la segona oficial de la
Filà el dia 21 i les especials per a l'esquadra d’Enmig els dies 18 i
22.
Espectacular i emotiva serien els dos qualificatius que millor
definirien l’eixida al carrer del grup esquadriste. “Fill del Sinc” és
ja una marxa germana.
El cap batedor, els caps d'esquadra, els esquadrers…..per a tots,
un munt de felicitat.
Eixes dos nits, tots som un poc protagonistes junt amb ells….
I sorgix la màgia de la sorpresa. A baix del carrer Sant Nicolau el
segon dia d'entraeta, es trenca la formació inesperadament i es
forma una organitzada revolada….les acompanyants dels
esquadristes se situen en formació prenent ells la rereguarda i els
instruments de companyia…. El carrer bull en aplaudiments. Així
és el Mig Alcodià.
Processó del Trasllat, Tridu a Sant Jordi i Sopar de l'Assemblea
de l'Associació amb lliurament de distincions i agraïments als
càrrecs que s'encomiaden posen porta d'entrada a la Festa.
Dia dels músics
Ja està ací. Enguany és el dia 24 d'abril.
Els patis i la resta d'instal·lacions del col·legi ja estan preparades
per a acollir músics, cambrers, equip de cuina i , com no, al
col·lectiu alcodià.
Un gran esforç de muntatge i decoració dirigit per Alfredo Ribas i
Ismael Gisbert.
A mig dia, pocs però excel·lents festers van poder disfrutar del
dinar en la Filà. Complit vermut i sabrós gaspatxo de mero.
Acabada aquesta, la preparació de l'olleta. Omar Castañer al
capdavant de la cuina.
Sobre les 22h, el sopar de l'olla. La banda de Penàguila
acompanya i amenitza la vetlada. Tot està ja preparat. A poc a
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poc, sense molt tardar, s'inicia una discreta retirada. Cal dormir
perquè la jornada següent, intensa i grandiosa, així ho requerix.
Dia de l'Entrada:
Diana
És de bon matí. La il·lusió ja és una realitat. Hi ha una missa
prèvia amb assistència plural i la concentració davant de
l'Ajuntament per a donar començament a la primera Diana.
Els alcodians preparen la seua formació en el carrer sant Nicolau.
Uniformitat en les millors gales. Capes que es resistixen i mans
amigues que tanquen els claudàtors. El casc, els guants….
Familiars i amics per tot arreu.
Aitor Cardenal Milàn arranca la formació com a cap, llança en
mà. Recorregut solemne des de la plaça d'Espanya per Sant
Tomàs fins a l'església de Sant Jordi on es gira l'esquadra. Un
públic irregular acompanya la desfilada. Gran aglomeració en
l'inici però diluït en el trajecte.
El segon tram s'iniciarà en la Plaça Pintor Gisbert. Enfront de la
formació, Pau Ferrer Albero.
Aplaudiments i mestria amb la llança.
Des del partidor, Juan Abad Lillo arranca el tercer tram de Diana.
Ara sí, es nota que el matí avança i són molts els que acompanyen
des de les voreres. Milers d'aplaudiments per a la nostra Filà.
Correcta en la formació i en el temps empleat per al recorregut.
Acabat l'acte, esmorzar sense pressa però sense pausa en els
locals de la Filà. Amb ànim, pujada al Partidor per a iniciar
l'Entrada.
Entrada
A les portes i a l'interior del local de la Filà en la zona del
Partidor, es va reunint la comitiva alcodiana. Els que formaran en
l'esquadra de blancs són ajudats pels encarregats de junta per a
revestir-se amb el peto i la capa tradicional per a este acte.
Infantils, cadets i individus arrepleguen allí les armes i el material
per a la desfilada.
Tot va formant-se minut a minut.
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En la plaça d'Espanya, l'alcaid Jorge Llácer Silvestre i el seu
seguici es prepara per a l'entrega de claus al capità de la filà
Vascos, Eduardo Tormo. Farà el lliurament Éric Hilario
Palomares acompanyat d'Elena Martínez Masanet.
I en el partidor es presenten ja els esquadristes d'Enmig.
Inenarrables mostres d'afecte i felicitació per a este col·lectiu
il·lusionat. Un vestit guerrer combina abundant metall amb ric
teixit. Un casc majestuós i una capa colorista i bella amb l'escut
d'Alcoi i la imatge de Sant Jordi en vius colors. Matís de verd
alcodià també. A tots els agrada-hi i celebren l'encertat disseny.
Al pas per la ciutat, seran milers les felicitacions que es sumarar.
Grans, molt grans.
La formació comença la desfilada. Els nombrosos membres de la
Filà, ben organitzats i disposats avancen harmoniosos.
Com a portador de l'estendard de la Filà, Joaquín Albors
Carbonell.
Formada ja l'esquadra de blancs que arranca amb Sergio Vidal
Abad com a cap. Davant d'ella, els components de la mateixa per
al segon tram que tindrà el seu canvi davant del teatre Calderón i
iniciarà com a cap Jordi Seguí Orejuela.
Cal destacar la interpretació musical de la banda de Penàguila i el
Grup de dolçainers la “Degollà”. Espectaculars les seues
interpretacions de Sígnum i Mai Sabel per a acampanyar la
desfilada.
El punt següent, l'onada infantil, nombrosa i ben nodrida.
Esquadres compactes amb prometedors caps tant en alcodians
com en alcodianes. També les carrossetes amb els més menuts i el
grup d'alcodianes amb i sense xiquets i els portadors de l'heràldica
del Mig en forma de banderola horitzontal.
Alcodians amb disseny complet de totes les edats manifestant la
seu prestància festera i la “Roponà” de gran contingut juvenil.
L'esquadra especial d'Enmig acaparava moltíssima atenció.
Mauro Reig, cap batedor s'imposava mostrant elegància i domini,
José Manuel Sancha va tindre el privilegi d'iniciar com a cap la
desfilada. També ho van fer en repetits canvis, pràcticament tots
els components de l'esquadra: Jorge Tendero Carbonell, José
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Fernando Reyes Carbonell, David Miralles Bonet, Óscar Jorge
Boronat Fuster, Javier Monllor Montava, Rafael Jorge García
Ruiz, David Llácer Moltó, Miguel Monllor Mengual, Adrián
Vilaplana Company i Miquel Jordá Llinares.
“Fill del Sinc” de Francisco Valor Lloréns davall la interpretació
de la Unió Musical Contestana i la “Degollà” i un protagonista
absent, Marcos Muñoz Trelis, però present en el cor de tots.
I tancant la formació, la carrossa amb infantils i veterans. Al cap
d'amunt, Seguí Ripoll “Quaranta” tanca el seguici com a cop de la
Filà.
Alguns minuts de retard sobre l'horari previst i final del
recorregut. Així i tot, felicitacions per a tots.
El temps acompanya gratament. Un esplèndid matí de festes.
A poc a poc, sobre les 14 hores, els components de la Filà es
reunixen en la placeta de Mossén Josep per a delectar-se amb
begudes fredes i uns senzills però abellidors entrants. Junts
pujarem fins als patis del col·legi per a disfrutar del dinar. Un
emotiu corredor de gent rep els membres de l'esquadra. La banda
de Penàguila amb tots nosaltres i “El Fill del Sinc” de nou amb
tots a penes descansarà d'amenitzar l'abundant àpat.
Acabat el dinar es donen per conclosos els actes oficials d'este
primer dia de Festa.
Dia de Sant Jordi
De nou la bona climatologia ens acompanya. Un plaer trobar-te
amb amics i festers en general i comentar successos del dia
anterior.
En la Segona Diana, i per primera vegada, el Sergent Infantil
formarà amb la Filà capitana. Nico Cano, Sergent Moro Infantil,
alcodià de procedència, serà el protagoniste davant de la primera
esquadra judia.
En la Font Redona es prepara la infància alcodiana. Gran pedrera
festera en una desfilada alegre i formal per a esta Diana Infantil.
Destaca la mestria d'alguns caps i esquadristes. La Festa està
assegurada. Els pares i mares, en un esforç encomiable,
acompanyen esta abundant legió de xicotets festers. Tots els
12

familiars i amics, plens d'orgull, càmera en mà aplaudixen,
victoregen i perpetuen l'acte amb centenars de fotos.
Al finalitzar, esmorzar en “El Colmado” amb el bon fer del
reboster Roberto Pérez. A continuació missa en el santuari de
María Auxiliadora i benedicció de la imatge de Sant Jordi.
Els actes generals se succeïxen amb la processó de la Relíquia en
què els membres de l'esquadra del Mig cristiana són els portadors
i la missa Major en Santa Maria.
Alcoi bull en immillorable ambient de Festa. Pertot arreu s'escolta
la música i van d'ací cap enllà els grups de festers en animada
remor. L'esperada cercavila amb acompanyament musical pels
carrers cèntrics d'Alcoi se succeïx amb abundant nombre
d'alcodianes i alcodians. Acaba aquesta, en la Glorieta, s'oferix un
aperitiu per a tots els assistents.
A més és punt de trobada per a acudir en grup a la Filà i donar
compte del dinar en el dia del Patró.
La sobretaula, llarga però molt agradable, manté a gran nombre
d'assistents durant hores.
A partir de les 18'30 hores es buiden les dependències. Fa ja una
hora que la pluja ens acompanya i tots estem pendents que es
puga suprimir la Processó General. Finalment, els núvols
s'escampen. La Processó s'inicia amb retard i amb algunes gotes
suaus. La temperatura ha baixat i ens arriba el primer fred de les
festes.
Encapçalant la formació, l'estendard alcodià amb Joaquín Albors
Carbonell qui també ho va portar en la Processó de la Relíquia. Li
seguixen la vintena d'Alcodians adscrits amb disseny complet
honrant el Patró. Tanca la formació Pablo Gisbert Pérez, Cop.
A la nit, sopar en la seu de la Filà amb gran nombre de
participants. Festa, xaranga de la Societat Musical de Penàguila i
bon menjar que faran de la vetlada un dels millors moments del
dia.
Dia de l'Alardo
Dia de les batalles d'arcabusseria.
13

El col·lectiu alcodià, radiant i esforçat es reunix a esquenes del
castell per a iniciar el combat. Prop de quaranta individus armats
amb pólvora i trabucs s'han donat cita.
L'escassetat de munició obligada pel compliment de les normes
de l'Associació de Sant Jordi fan que el recorregut de matí i
vesprada siga menys extens. El Cop oficial, a pesar que de
vegades van exercir altres alcodians motivats, va ser Pablo
Gisbert Pérez.
Al finalitzar el tir del matí, passeig amenitzat pel centre de la
ciutat per a descansar i prendre un refresc fins a l'arribada en grup
a la Glorieta per a l'aperitiu previ al dinar.
Abans d'encaminar-nos cap a la Filà, es va prendre la tradicional
foto de conjunt.
Acabat el dinar, el Primer Tro, Jordi Molina fa el lliurament
d'insígnies als individus que han complit els 25 anys com a tal:
Rafael Jorge García Ruiz, Leopoldo Gadea Boronat i Josele
Molina Coloma.
Així mateix, la Filà reconeix a Antonio Alós Segura la seua
dedicació com a maquillador oficial l'any de la seua retirada.
El tir de la vesprada s'inicia per a la nostra Filà des de la Plaça
Pintor Girbert.
Un curt trajecte fins a la reconquesta del castell en la Plaça
d'Espanya.
Excel·lent la participació alcodiana en este acte.
Les tasques oficials acabaran amb l'Aparició de Sant Jordiet en els
merlets del castell i el conegut lliurament de fletxes. Una curta
processó d'Acció de Gràcies i la il·lusió posada ja en les Festes
del 2016.
La nostra Filà disfrutarà del tradicional sopar en la placeta de
Ramón i Cajal que finalitzarà amb desfilada informal més que
festiva fins a la Plaça d'Espanya.
Una gran Festa, una gran Filà…. Alcodians només hi ha uns.
Hem gaudit de debó aquestes Festes…Visca, visca per sempre la
Filà Alcodians!!!!!
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Notes necrològiques
Ens van precedir en el final dels seus dies; Toni Vilaplana Alcaraz
i Adolfo Laliga Calbo.
Descansen en pau.
Antonio Vilaplana Alcaraz
La Filà Alcodians perd a un dels seus veterans amb la
desaparició de Toni Vilaplana Alcaraz.
De caràcter jovial i alegre i deixa un gran buit entre els seus
companys i amics de Filà.
Va participar en l'esquadra de negres de l'alferes 79 i d'ací va
forjar la seua col·laboració com a cavaller en la capitania de 1980.
Genials records d'un any de celebració.
Durant anys va actuar com a amfitrió de la Filà obrint les portes
de sa casa en la Placeta les Eres el dia de l'Entrà. Herberet,
mantecats i bon humor, un combinat perfecte per a eixe dia. Un
aplec de festers, de molts festers i sa casa era eixe dia, casa de
tots.
Una altra pàgina per a la història alcodiana.
Va guanyar anys però no va perdre la seua jovialitat fins a l'últim
moment.
Davant de tan sensible pèrdua, no podem més que manifestar el
nostre duel i comprometre'ns des d'estes línies a guadar el seu
record.
Sempre el somriure en la boca, la paraula amable i la mirada
clara....
Amic Toni, per molts anys.... On estigues.... Festa!!!!

Adolfo Laliga Calbo
La Filà Alcodians rep la notícia de la sobtada mort
d'Adolfo Laliga Calbo amb sorpresa i dolor. De hui per a hui es
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deia, perquè fins a l'últim moment va estar amb els seus amics i
familiars.
El seu caràcter seriós però molt pròxim el feia personatge
imprescindible en el nostre ambient fester.
Comentar amb ell aspectes de la Festa, per la seua claredat i
contundència, no deixava a ningú indiferent.
Personalitat alcodiana del que va ser Primer Tro entre els anys
1997 i 2000.
També en el seu historial recordem la participació com a
Cavaller de la Capitania Alcodiana de 1994 i com a membre de
l'Esquadra del Mig Alcodià l'any 2001. A més, va representar la
Filà en la Gloria de 2003.
Descansa en pau Adolfo. T'emportes el record i la memòria de
tots els teus amics i familiars i el reconeixement complet de la
Filà, part molt important de la teua vida.
Fins sempre.
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