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CRÒNICA FILÀ ALCODIANS 2015-2016 

 

 

Alcoi, any fester 2015-2016 en la Filà Alcodians. 

Alcoi, la ciutat, lloc de il·lusions, de metes traçades, de passions, 

d'afanys…  

Lloc on es forja nostra història dia  per dia…  

Lloc de festa, de LA NOSTRA FESTA…  

Treball, família, arrels…i per què no, futur…  

Lloc d'identitat, Alcoi. 
 

 

 

 

MAIG 2015 

 

 L'arribada del mes de maig dóna inici a un nou cicle fester. 

 El dia 29 té lloc l'Assemblea General Ordinària en la sala 

d'audiovisuals del col·legi salesià “Sant Vicent Ferrer”. 

 Entre els punts de l'orde del dia: lectura de l'acta anterior, 

admissió de nous individus, dació de comptes i altres assumptes 

econòmics per part del secretari i del cop respectivament. Tots els 

punts tractats són aprovats per unanimitat. És el torn ara del 

Primer Tro amb comentaris sobre les recents passades festes, en 

especial l'èxit clamorós de l’Esquadra del Mig cristiana a càrrec 

de la nostra Filà. 

 Després dels precs i preguntes està prevista la presentació de 

la Crònica 2014-2015 que no es pot visualitzar per problemes 

tècnics. 

 

 

 

 

 

 

 Tot seguit, el col·lectiu alcodià, passa al local de la Filà per 

a celebrar el primer assaig de la temporada. 
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 Excel·lent ambient, camaraderia i bon humor. 

 En unes setmanes serà la Dinà i obrirem parèntesi per a 

deixar pas a l'estiu, temps de descans en tots els sentits. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JUNY 2015 

 

 

 

 Gran jornada alcodiana per a celebrar la Dinà d'enguany. 

 Com ja és costum, tot s'inicia amb un tradicional partit de 

futbol en el Poliesportiu. El matí és radiant i assolellat. Jóvens i 

més jóvens en un enfrontament pacific-esportiu. 

 Acabada la trobada, al mas “Els Capellans” de la família 

Pastor, ja estan les taules preparades per a gaudir del suculent 

esmorzar: espencat, ous, embotit i carn….del que donaran bon 

compte una selecta avançada d'alcodians. 

 Transcorre el matí i es van concentrant en la pinada els 

alcodians menys matiners. Temps de tertúlia i cotos, de les 

primeres cerveses i plats d'acompanyament. 

 Es repartixen les samarretes que uniformaran a la tropa, 

creant, si és possible, un major clamor grupal, units ara també i de 

nou pel color i el disseny. 

 

 

 

 

 
 

 Caigudes les dues de la vesprada, les llargues taules 

corregudes abrigades per les ombres de les branques dels adusts 

pins, comencen a omplir-se de comensals. 
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 Continua l'excel·lent ambient de germanor. 

 Cervesa, café, bones tares i música festera. 

 Tot se succeïx sense pressa però sense pausa fins que, 

finalitzada la sobretaula, es dóna per tancada la jornada ja 

avançada la vesprada. 

 Res més. A esperar el pas de l'estiu i amb ell, una nova 

trobada… Però això serà ja al setembre. 

 

 

 

 

SETEMBRE 2015 

 

  

 L'Assemblea extraordinària del dia 18 ens reunix de nou en 

el primer acte del retorn vacacional. 

 Lectura de l'acta i admissió de nous individus com a inici, 

amb aprovació general. 

 A continuació es presenten els pressupostos per a l'exercici 

2015-2016, els quals reben el vist i plau dels escassos assistents. 

 El Primer Tro recorda a l'assemblea els noms dels 

proveïdors dels materials necessaris per a la confecció del trage 

alcodià i el record de la missa de difunts i del proper assaig fester 

del dia 28. 

 Setembre és el mes de la nova convocatòria del campionat 

intern de cotos “Memorial Menta”, enguany en la seua XIII 

edició. 

 De les 17 parelles presentades, resulta guanyadora la 

formada per Jaume Abad i Óscar Sempere. Queden subcampions, 

Paco Aguilar i José Payá. Els campions ens representaran en el 

Campionat de Cotos “Mig any 2015”. 

 

 

 

 
 

   



4 

 

 

 L'assaig del dia 28 reunix a un bon nombre d'alcodians que 

oferixen mostres d’aquest moment de debò. En el transcurs de 

l'assaig té lloc el lliurament de trofeus als campions coters. 

 

 

OCTUBRE 2015 

 

  

 El Mig Any ja està ací! 

 Octubre és un mes farcit de celebracions festeres. 

 S'inicia en el Campionat de Cotos que organitza l'Associació 

de Sant Jordi que enfronta a les 28 filaes, les bandes de música i 

la pròpia Associació. 

 La primera partida, per tradició, té lloc en els locals de 

l'Associació d'Antics Alumnes Salesians, casa nostra. Gran 

concentració d'amics de la Festa que acudixen tant per a animar a 

les parelles que representen les seues filaes, com per a gaudir d'un 

ambient tan ric en matisos. 

 També octubre és el mes de la presentació dels càrrecs 

festers, del concurs d'olleta amb entraeta, de la visita a Fontilles… 

 Fontilles rep la Festa el dissabte dia 17. Els alcodians i la 

seua esquadra d’en Mig Cristià es fan presents en esta jornada 

emotiva, solidària i festera. 

 

 

 

 

 
 

Dissabte 24 és el dia gran de la celebració del Mig Any. La 

Glorieta és el lloc de trobada per a cuinar l'olleta.  

 Cadascuna de les filaes, als espais adjudicats, es convertix 

en amfitriona d'amics i visitants. En la nostra, el montepio “El 

Tro” és l'artífex protagoniste encarregat, en esta ocasió, de la 

preparació de l'olleta i d’atendre als congregats. En la participació 

en el concurs  per a conéixer la millor olleta, de nou no obtenim 

premi. Açò no fa decaure l'ànim i continua l'excel·lent ambient. 
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 Unes arriscades gotes de pluja visiten l'espai fester. 

Ignorades per tots, seguim celebrant amb més ganes si és 

possible. 

 

 

 

 

 
 

  

 De la Glorieta a la Filà per al sopar i d'allí, a la desfilada de 

l'entraeta. Bon ambient i bona presència de membres de la Filà, 

especialment jóvens. Amb tot açò es completa la jornada festiva 

de la celebració del Mig Any. 

 

                                                                                                                           
NOVEMBRE 2015 

 

 

 Una vegada passat el bulliciós octubre, acollim la 

tranquil·litat de novembre. 

 En l'Assemblea extraordinària del dia 20, el Primer Tro 

informa els assistents que no hi haurà cap votació sobre el tema 

dels estatuts fins que el document no quede tancat i conclòs. Al 

mateix temps, es fa saber que es posaran en funcionament dos 

noves comissions festeres: “Reforma de la roda per a la integració 

de la dona alcodiana” i “Roponà”. 

 Acabat l'acte protocol·lari de l'Assemblea, són molts els 

alcodians que acudixen al local de la Filà per a celebrar l'assaig de 

novembre. És un grat moment, esperat també, per al retrobament 

mensual. 
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 En animada tertúlia, els alcodians assistents disfruten de les 

xarrades, de la música i de bon menjar i bon beure. 

 Formació d'esquadres amb experts caps completen la sessió. 
 

 

Al lliurament dels Premis Samarita 2015, l'esquadra dels 

Alcodians, Mig Cristià 2015, es va convertir en una de les 

triomfadores de la nit al ser premiada pel disseny de Víctor Ferrer 

i Santiago Carbonell i a la millor marxa per Fill del Sinc, del 

compositor contestà Francisco Valor. 

De nou la Festa protagonista. 

 

DESEMBRE 2015 

 

 

 Les dades nadalenques cada vegada estan més properes. 

 En la Filà es fan sentir estes dades amb diverses 

participacions. 

 També enguany hi ha hagut representació alcodiana en el 

tradicional Betlem “La Cuna del Mesías”, l'entranyable 

representació que unix la família salesiana. 

 Com cada mes, tindrà lloc l'assaig fester en els locals de la 

Filà. Al desembre, com ja és sabut, amb especials tocs nadalencs. 

 Entre marxes i nadales, sortejos de pernils i altres 

embotits…. junt als músics de la banda, altres artistes del gènere 

amb matraques, panderetes, canyes i simbombes…. 

 Celebrem el Nadal alcodià. 

 En el transcurs de la vetlada es donen a conéixer els noms 

dels xiquets que representaran a la Filà en la Glòria Infantil i en el 

lliurament de claus al capità cristià 2016. 
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 Serà glorier infantil, Jorge García del Moral. 

 Lliurarà les claus, Elena Martínez Masanet acompanyada de 

Javier Colomina Montava. 

 Aplaudiments i felicitacions per a ells i per a les seues 

famílies. 

 L'ambient es manifesta en auge creixent.  

 Fotografies de grup revelen la gran animació del moment. 

 Genial cloenda de l'any. 

 A la volta, tot serà preparació de la Trilogia. 

 

GENER 2016 

 

 El dia 15 marca la data final perquè els interessats a 

participar en la “Roponà” d'estes festes puguen fer-ho. 

 La pujada en número ha sigut vertiginosa en els últims dies, 

per la qual cosa s'espera que amb esta bona acollida, tinguem una 

excel·lent posada en escena. 

 Conclou gener amb fred, en especial el dia de l'assaig. 

 A pesar de l'oratge, són molts els alcodians que decidixen 

reunir-se i celebrar junts este acte. 

 Els participants en la “Roponà” tenen la seua primera 

trobada en els patis del col·legi abans de l'assaig. La tropa i els 

músics junts, donen forma a l'artística desfilada. 

 

 

 

 

 

 
 

 A l'hora prevista, els locals de la Filà, oportunament 

caldejats, abracen els assistents. 

 Al moment, el fred es torna calor i l'ambient de festa ho 

impregna tot. 
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 El dissabte 30, amb motiu de la festa de Sant Joan Bosco, 

els Antics Alumnes, en un sopar de germanor, lliuren les seues 

distincions a persones destacades en cada entitat. 

 Els alcodians atorguen el guardó d'agraïment a Pablo Miró, 

destacat membre de Junta i alcodià de pro. 

 Grans aplaudiments per part de tots els assistents i sentides 

felicitacions. 

 Una bonica foto de grup perpètua el moment. 

 Enhorabona! 

  

 FEBRER 2016 

 

 Febrer marca el segon assaig de “Roponà” en el pòrtic del 

col·legi. L'assistència és massiva i ja s'albira l'efecte que tindrà 

l'acte en el carrer. 

 A febrer, el tradicional assaig fester es realitza en parella. 

Gran camaraderia i excel·lents moments per a formar, 

brindar i gaudir tots. 

 La Festa s'endevina propera i els comentaris entre els 

assistents són majoritàriament festers. 

 

 

 

 

 

 
 

 Iñaqui, reboster i conserge, amb Eugenio, donen el millor de 

sí perquè tots els assistents disfruten al màxim. 

 La música, ingredient indispensable, fa la resta. 

 Ens deixem portar. Tots som Festa! 

 

 

 

MARÇ 2016 

 

 El dia 4 té lloc una Assemblea extraordinària per a la 

modificació de l'article 11 del Reglament de Règim Intern, 
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proposada per Julio Martínez sol·licitant puguen ser festeres les 

netes de festers i no sols els fills. 

 Els escassos assistents no aproven la modificació. 

 Nova Assemblea el dia 19 en la que sol·liciten els vots per a 

la nova admissió de socis. També en l'orde del dia, els avisos i 

recomanacions que fa l'Associació de Sant Jordi per a les properes 

Festes, el sorteig de les imatges i la petició de Festa 2016. 

 L'individu alcodià agraciat amb la imatge de Sant Jordi és 

Adriàn Vilaplana Company. 

 En la mateixa Assemblea es coneix el nom del Glorier 2016 

que visitarà el Preventori. Després de la petició per a exercir 

l’esmantat acte, resulta afortunat Francisco Aguilar. 

 Així doncs, Carlos Gisbert desfilarà per la ciutat i Paco 

Aguilar en els centres de beneficència. 

 També març convoca el seu assaig fester mensual. 

 

 

 

 

 
 

  

 L'ambient és immillorable.  

 Se sortegen els nombrosos regals obtinguts en la subhasta de 

l'Asil que acontenten a tots els premiats. 

 Els dies 25 i 26, divendres i dissabte sants, es disputa en el 

poliesportiu “Francisco Laporta” el “Trofeu de Filaes”. 

 Enguany, la Filà compta amb una gran participació d'equips 

en la il·lusionada tasca. 

 El balanç final és altament positiu i motivador. 

 Campions en raspall, la parella Kiko Aguilar i Jordi Verdú. 

 Subcampions en tenis taula, Ricardo Pons i Juan José 

Cubero. 

 Subcampions en futbol cadets amb l'equip entrenat per 

Pablo Cascant i Kiko Aguilar. 
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 Grans esportistes van fer lluita esforçada en esta nova edició 

de la “Champions alcoiana festera”. 

 

 

 

 

 

 
 

 El diumenge dia 27 és dia de la Glòria. 

Alcoi s'alça matiner el dia de la Glòria. 

La processó dels Xiulitets marca la trobada festiva i d'ací els 

aconteciments se succeïxen sense pressa però sense pausa. 

Arreplegà del glorier a sa casa, germanor i felicitacions per a 

arrancar la celebració. Ja en la Filà, el tradicional esmorzar: 

espencat, ous, embotit, carn….i plàtan. Tot seguit, la vestida dels 

gloriers i el lliurament de l'arma que quedarà com a record 

personal de l'acte. 

També és el moment de l'atorgament de trofeus als 

campions del “Trofeu Filaes”. 

Els assistents reben a més la benedicció festera en el 

santuari de María Auxiliadora pel salesià en Rigoberto Peidro, un 

alcodià més i dels bons, i d'ací, en cercavila, a prendre posicions. 

Des de l'Ajuntament arranca el glorier oficial Carlos 

Gisbert. Als llocs de beneficència, el glorier Paco Aguilar. 

 

 

 

 

 

 
 

Tots dos, grans representants alcodians, feliços i satisfets 

proclamen la Glòria. 

En la desfilada, un no parar d'aplaudiments i felicitacions. 
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Seguirà la Festa amb el dinar en la Filà i el berenar de la 

mona. Per als que resistixen, entraeta nocturna. 

Glòria a Alcoi! Clamor de Festa!!! Visquen els gloriers!!!!! 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2016 

 

 

 

Glòria Infantil 

 El diumenge dia 10 se celebra enguany la Glòria Infantil. És 

Jorge García del Moral el representant alcodià. 

 Una vegada finalitzada la missa en la parròquia de Santa 

Maria, el glorieret acompanyat per la seua família, amics i la resta 

de festers alcodians, en animada comitiva es dirigixen al local de 

la Filà disposats per a l'esmorzar. 

 Acabat l'àgap, és moment d’apropar-se al santuari de María 

Auxiliadora per a rebre la benedicció en l'altar de Sant Jordi. El 

director del col·legi, Mario Pardos és qui oficia. 

 Minuts després, la comitiva ix camí al Partidor en animat 

convoi per a l'inici de la desfilada que té lloc a les 12 del migdia. 

 Tot està ja preparat i Jorge, el glorieret, disfrutant el 

moment. Inenarrables són els aplaudiments, les felicitacions i els 

crits d'ànim. La desfilada dels gloriers infantils acapara l'atenció 

del nombrós públic que desborda els carrers en el solejat matí del 

segon diumenge d'abril.  

 Finalitzat l'acte, dinar de celebració en la Filà amb gran 

nombre d'assistents. Enohorabona a Jorge García del Moral i els 

seus familiars.  
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Entraetes i actes previs a la Trilogia  

 

 Dos dies abans, el divendres 8, va tindre lloc la primera 

entraeta oficial de la Filà. Sant Nicolau va ser el marc d'acció per 

a les esquadres congregades.  

 Alguns alcodians ja han aprofitat l'ocasió i venen sopats des 

de la Filà, altres es donen cita sobre la marxa i tot discorre a les 

mil meravelles.  

 Una setmana després, el divendres 15, la cita de la segona 

entraeta oficial és per País Valencià. De nou, gran moment per a 

la camaradería. 

 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'acomiaden posen porta d'entrada a la 

Festa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dia dels músics 

 

 21 d'abril, dia dels músics.  

 Durant estos dies passats a Alcoi no es parla d'una altra cosa 

que no siga el temps, l'oratge. Amenaces de pluja que poden 

entorpir els actes de Festa.  

 Des de la jornada anterior, les instal·lacions del col·legi es 

preparen per a albergar músics, cambrers, cuiners… amb el que 

reporta com a material de muntatge: carpes, llocs de cuina, llits....  

 Tot deixa de ser el que habitualment és en un col·legi per a 

transformar-se en local social de la Filà per quatre dies.  

 Ben decorat, ben disposat, còmode i agradable.... 

Encomiable el treball coordinat per Ismael Gisbert i Alfredo 

Ribas. Grans!  
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 El menjar de migdia reunix a una trentena d'individus 

disposats a iniciar amb immillorable peu les Festes 2016.  

 Els rebosters s'apliquen al màxim i els comensals ho 

agraïxen. Bon vermut i bon gaspatxo de mero.  

 A continuació, preparació de l'olleta. Omar Castañer i Jordi 

García es fan avant. Absoluta disciplina sense deixar de costat el 

seu toc màgic. 

 

 

 

 

 

 
 

 Serà a la nit quan tots parlaran de la seua excel·lència 

culinària. 

 Acabat l'Himne i concentrats ja en la placeta Ramón i Cajal, 

Alcodians i banda de Penàguila, en animada cercavila, es 

dirigixen a la Filà per a sopar. 

 

 La Nit de l'Olla és l'ampit de la Trilogia... En poques hores, 

la jornada intensa i grandiosa del dia de l'Entrà. 

 

 

Dia de l'Entrà  
 

Diana  
 

 Ara sí que sí.  

 Missa primerenca amb bona assistència de festers, devots 

tots. Del temple de Santa María a les portes de l'Ajuntament. 

  Campanes al vol...oració...música…Comença la primera 

Diana. En Sant Nicolau, a l'hora marcada, la tropa alcodiana es 

concentra per a l'acte. Els dianers preparen les seues gales. 

 Entre tots conformem la vestida...capes amb ajustats plecs 

sobre el muscle, la caputxa fins a l'inici del front, no més, casc, 

guants, armament.... Quanta mà amiga! 
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 En este primer tram comptarem amb l’arrancà de la sàvia 

mà de Carlos Mateo. “De fusta a metall” será el pasdoble que ens 

acompanyarà. 

 El tropell de l'arrancà es diluïx en Sant Tomàs per a 

incrementar-se un poc davant l'església de Sant Jordi amb el gir 

de la formació, dirigida per Jordi Seguí Orejuela, a les portes del 

temple que s’obri enjorn en el matí de hui. 

 És als voltants del Paterre on formen els esquadristes del 

segon tram. De nou el ritual per a compondre la uniformitat i 

ràpidament, els sons de la música i l'avanç de l'esquadra. 

“Alcodianos” i d'ací al Partidor. Ricardo Pons Sala al capdavant. 

Bon fer.  

 Finalment, el tercer tram farà la seua desfilada des de Sant 

Nicolauet fins quasi el Cantó el Pinyó amb “De fusta a metall” 

novament. Inicia amb categoría la llança de Pau Ferrer Albero. En 

esta hora, la gent ja desborda els carrers...  

 

 

 

 

 

 
 

 Salutacions i els millors desitjos per a estes Festes. Tot és 

harmonia ja. Bé, molt bé. Uns metres abans d'acabar, gir de 

l'esquadra per a rebre al Sant Jordiet que obsequia els 

esquadristes. Es dóna per conclosa la Diana. En marxa a la Filà 

per al merescut i abellidor esmorzar. 
 

Entrà 

 

 La “Roponà” es prepara després de l'esmorzar perquè ha 

d'eixir de la Filà ja equipada i composta. Tot d’estrena.  

 La tropa alcodiana, en gran comitiva, es trasllada al Partidor. 

Tots estan citats en el local que la Filà disposa en el carrer Sant 

Vicent. Allí es prepara l'esquadra i s'arreplega el material per a la 
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desfilada. Ocupa majoritàriament l'espai, la cova del bruixot que 

centrarà l'argument pensat per a la “Roponà”. José Luis Boronat i 

com no podia ser de cap altra manera, Alfredo, han sigut els seus 

artífexs.  

 En la plaça d'Espanya, l'alcaid Jorge Segura Giner i el seu 

seguici és prepara per al lliurament de claus al capità de la filà 

Mossàrabs, Francisco Baldó Verdú. Farà el lliurament Elena 

Martínez Masanet acompanyada de Javier Colomina Montava. 

 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, Rafael Blanes 

Martín.  

 

 

 

 

 

 
 

 Davant de l'esquadra de blancs que arranca, ja preparada, 

formen els components del segon tram d'esquadra. Bonica imatge 

d'acompanyament en la desfilada. El Primer Tro, Jordi Molina és 

el responsable del tram. Realitzen l'arrancà: José Fernando Reyes 

Carbonell, Mauro Reig Orquín, José Manuel Sancha García, 

Francisco Andrés Reyes, José Cloquell Bonet, Juan Ramón 

Sánchez Gracia, Jordi Molina Ferrer, Miguel Ángel Saiz Pertusa, 

David Llácer Moltó, José Elías Pascual Figuerola i Francisco 

Nadal Cervera. El cap d'arrancà, David Llácer i en el recorregut, 

José Fernando Reyes, Mauro Reig i Paco Andrés.  

 Per al segon trajecte: Óscar Jorge Boronat Fuster, José 

Roberto Peidro Belda, Joaquín Albors Carbonell, José Javier 

Hilario Priego, Javier Ferrer Lurbe, cap, Fidel González Recio, 

cap, David Muñoz Beneito, Daniel Cano Canales, cap, Juan Luis 

Cabello Rubio, Abraham Sanjuán Hinojosa i Rafael Carbonell 

Pardo. 
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 Cal destacar la interpretació musical de la banda de 

Penàguila i el Grup de dolçainers la "Degollà". Espectaculars les 

seues interpretacions de “Sígnum” i “Fill del Sinc” per a 

acompanyar la desfilada. Timbals, percusió... grans músics… 

 El punt següent, l'onada infantil, nombrosa i ben nodrida. 

També el seguici femení, i una plèiade d'alcodians amb disseny 

complet.  

 Es fan càrrec de les formacions: Carlos Mateo, Javier 

Monllor, José Vicente Blanquer, Jordi Reig i Juanjo Cubero.  

 La “Roponà” seguix a continuació oferint el seu muntatge 

"El bruixot i la guerra". Transformacions màgiques dels 

presoners, custodiats per feroços guàrdies, en guerrers impol·luts, 

cavallers majestuosos.  

La música del "Rebuig" i el grup de percussió d'alcodianes 

realça la desfilada. Pablo Miró, Tono Gisbert, Jordi García, Omar 

Castañer, Jordi Ponsoda i Alfredo Ribas responsables del que 

succeïx.  

Tancà la formació la repleta carrossa de xiquets i veterans 

amb Jordi Seguí "40" com cop.  

En la desfilada, es manté compacta la Filà, gran exemple de 

bon fer.  

 

 

 

 

 

 
 

Magnífic el reportaje fotogràfic del secretari Javi Pereda. 

Passades les dos de la vesprada s'inicia el dinar.  

Els nostres actes oficials per al dia de hui, conclouen. Bona 

vesprada ens espera; uns disfrutant dels moros en la seua entrada; 

altres de l'ambient del carrer, encantadors punts de trobada buscan 

la nit…  

Demà, la festa al Patró. 
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Dia de Sant Jordi  

 

 Radiant matí del 23 d'abril.  

 La segona Diana, des del Parterre, concentra gran nombre de 

xiquets alcodians amb familiars i amics.  

 Salutacions, comentaris, felicitacions als Jordis....tot amb un 

denominador comú, l'alegria compartida.  

 És una Diana Infantil multitudinària. Animació desbordada 

dels familiars que victoregen als xicotets festers. Centenars, 

milers de fotografies perpetuen la desfilada...als caps, a les 

esquadres, al conjunt...  

 Alguns alcodians amb tan sols unes poques Festes viscudes, 

ja apunten maneres.... Gran futur per a la millor de les Festes!  

 A l'acabar, esmorzar davant del bar d'Ana en el Parterre. Les 

taules ja estan disposades i els xiquets s'amuntonen, famolencs i 

feliços. El reboster, amb més calma que un sant, atén conformat, 

àgil i servicial. Els pares col·laboren perquè el desdejuni finalitze 

aviat.  

 A continuació missa en el santuari de María Auxiliadora i 

benedicció de la imatge de Sant Jordi.  

 Els carrers de la ciutat estan farcids de gent, artífexs de la 

Festa. Músiques, petards, rialles, sol i excel·lent temperatura 

ambiental....Alcoi pel cel.  

 

 

 

 

 
 

 Revolada concentració d'alcodians en la placeta de 

Ferrándiz i Carbonell, punt de trobada.  

 Sobre les 14'30 hores, la família alcodiana acudix a les 

instal·lacions de la Filà per a donar compte del dinar en este dia 

central de la Festa. Les taules preparades per grups s'omplin amb 

rapidesa. La banda amenitza des del primer moment el llarg temps 

que es dedica a este dinar.  

   



18 

 

 

 Passades les 18h comença a notar-se el buit en les 

dependències alcodianes. Són molts els que desitgen acudir a la 

Processó General i també els que opten per "estirar les cames". 

 

 

 

 

 

 
 

 Davant del Casal de Sant Jordi, s'organitzen les mainades. 

Encapçalant la formació, l'estendard alcodià amb Rafael Blanes 

Martín qui també ho va portar en l'Entrà i en la processó de la 

Relíquia. 

 Li seguixen el grup d'alcodians adscrits amb disseny 

complet honrant el Patró.  

 Tanca la formació Pablo Gisbert Pérez, cop.  

 Carlos Gisbert i Ismael Gisbert, darrers trons, són els 

responsables de l'acte.  

 Unes gotes amenacen el recorregut, però tal i com aguaiten, 

s’acomiaden ràpid.  

 A la nit una multitudinària tropa acudix al sopar preparat en 

la Filà. La vetlada resulta d'allò més devertida. Excel·lent fi de 

festa per a esta intensa jornada.  

 

Dia de l'Alardo  

Dia dels batalles d'arcabusseria.  

Des del castell avança la formació armada amb trabucs i 

carregada de pólvora bèl·lica sota la supervisió del Primer Tro i 

dels darrers trons.  

L'esforçada comitiva emprén Sant Nicolau per a envoltar la 

Glorieta i tornar novament a l'inici.  

El Cop oficial, a pesar que de vegades van exercir altres 

alcodians motivats, va ser Pablo Gisbert Pérez.  

Acabada la contesa, els músics, els guerrers i els alcodians 

de rereguarda, realitzen una cercavila animada i distesa.  
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És hora de prendre una cervesa ben freda.  

Previ al menjar, tots reunits en la placeta de Ferrándiz i 

Carbonell aplaquem novament fam i sed... 

Una foto de gran grup deixarà constància del moment.  

Dinar en la Filà, copiós i exquisit.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorregut del tir de la vesprada és curt i esforçat cap a la 

reconquesta del castell en la Plaça d'Espanya. Excel·lent la 

participació alcodiana en este acte.  

La Festa 2016 tindrà el seu punt i clau final amb l'Aparició 

de Sant Jordiet en els merlets del castell entre fletxes, fums, llums 

i repicar de campanes. La processó d'Acció de Gràcies, curta però 

emotiva, tanca les celebracions oficials.  

La nostra Filà gaudirà del tradicional sopar en la placeta de 

Ramón i Cajal que finalitzarà amb desfilada informal més que 

festiva fins a la Plaça d'Espanya.  

Ja es parla del 2017.... Incansable l'ànim del fester.!!!  

Així és i així s'ha referit en esta crònica 2016. Una pàgina 

més de la història, de la nostra història alcodiana.  

Visca, visca per sempre la Filà Alcodians!!!! 

Fins sempre!!!! 

 

 

 

  

   


