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CRÒNICA FILÀ ALCODIANS 2017-2018 

 

 

Alcoi, any fester 2017-2018 en la Filà Alcodians. 

 

¡Ai si sempre sentírem l’apinyada alegría 

i l’alé zenital de l’invicte patró! 

¡Ai si l’alba del goig fóra guany d’harmonia, 

resumit per la rosa que Sant Jordi ens envía 

en perfums de perdó! 
 

 

 

JUNY 2017   De Dinà i de cloenda. 

 

 Primer encontré tancat ja el periple de la Festa 2017. 

 L’Assemblea General Ordinària del dia 2 reuneix la família 

alcodiana en la sala d’audiovisuals del col.legi salesià “Sant Vicent Ferrer”. 

 Comença amb un respectuós minut de silenci en memòria de Rafael 

Pascual Gisbert, fundador de la Filà. De seguida, un ordre del dia habitual: 

aprovació de l’acta anterior, admissió de nous individus, dació de comptes i 

comentaris relatius a les passades Festes, així com l’apartat final de precs i 

preguntes per a concloure amb la projecció de l’esperada 28é Crònica de la 

Filà any 2016 2017 que és seguida amb admirada atenció i tancada amb 

aplaudiments. 

 A continuació, se celebra en els locals de la Filà el primer assaig de 

la temporada. Gran assistència i entusiasme compartit perquè, encara 

properes les jornades de la Festa, permet l’intercanvi jocós de successos i 

anècdotes conviscudes. 

 Compartim també música i un àgap amb perfecta combinació. 

 En unes setmanes, de nou una trobada abans de l’esperat estiu amb la 

Dinà de la Filà. 
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 És la Dinà una jornada completa de sentir alcodià. 

 A l’inici, un partit de futbol entre esforçats alcodians de sang 

esportiva. 

 De nou en el marc del restaurant “Tiro de Pichón”, una gran taula 

preparada a tal efecte reuneix el convoi alcodià en el sedent esmorzar. 

 Així, doncs, el contundent menú: espencat, ous, embotit i carn… 

garantitzen força i espenta per aquesta especial jornada de germanor. 

 Fent temps fins al moment del dinar, s’organitzen tertúlies i timbes 

de naips.  

 Es busca ombra o tímid sol. 

 Prompte les samarretes que commemoren la diada marcaran 

d’uniformitat la concurrència. 

 Continuen acudint components de la Filà amb un goteig permanent. 

 Sobre les dues de la vesprada, les taules corregudes es van ocupant 

per grups. La música acompanya en perfecta aliança amb bons plats i 

exquisits beuratges. 

 Quanta harmonia i quantes ganes de gaudir compartint! 

 Se succeïxen els moments per a formar i intercanviar bones xarrades, 

també amb el colecctiu “Chano” situat als salons adjunts. 

 Tot es desenvolupa en excel.lent ambient. 

 Acabat el dinar, és temps de sobretaula amb dolços i licors. Arriben 

les petjades del final de la convivència on es tanquen paraules i converses 

amb els acomiadaments esperançats d’un estiu prometidor i merescut així 

com un dessig de retrobament una vegada finalitze el temps vacacional. 
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SETEMBRE 2017   La benvinguda. 

 
 L’estiu conclou i el retrobament se celebra amb una magnífica 

acollida de la XV edició del campionat intern de cotos “Memorial Menta”. 

 Després d’unes eliminatòries molt igualades entre les 18 parelles 

concorregudes, resulta subcampiona la formada per Kiko Aguilar-Arturo 

Llorca i guanyadors els imbatuts Tato Morató i Jacinto Santacreu que, 

passada la primera tanda de partides, competiran novament fins a octaus de 

final. 

 L’Assemblea de setembre reunix als componentes de la Filà 

Alcodians per a presentar i aprovar els pressupostos per al present any 

fester. 

 Finalitza el mes amb una missa de difunts en l’església de Sant Jordi 

i l’assaig de confraternitat tan esperat. 

 Assistixen el nou director de la presència salesiana d’Alcoi, En 

Tomás Sánchez, l’acabat d’anomenar director del col.legi En Jaume 

Sanjuán i el President dels AA.AA. En Juan Carlos Sempere. 

 De nou una magnífica ocasió per a compartir moments entranyables. 

 A l’inici de l’assaig vam tindre el lliurament de trofeus acreditatius a 

les parelles triomfadores del nostre campionat coter. 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

OCTUBRE 2017    Mig any, festa per a tots! 

 

  

 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 
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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 i del 

concurs d'olleta amb entraeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dissabte 21 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 “Pisuke” 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 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. 
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NOVEMBRE 2017     Anem fent camí. 
 

  

 Novembre és un mes de pas. 

 Conclós el més que festiu octubre, sorprén el tranquil.litzador 

novembre. 

 Centrada l’atenció en l’assaig, de nou és motiu sobrat per al 

retrobament i l’acostumada celebració. En veritat són molts els alcodians 

que acudixen perquè el temps és benèvol.  

 Es comenta el Mig Any i d’altres esdeveniment festers. Un no aturar-

se perquè la Festa sempre dona de què parlar animats pels pasdobles i les 

marxes mores i cristianes, bones tares i millors beuratges. 

 Fem camí cap abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DESEMBRE 2017          Nadal alcodià 

 

 

 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, té 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 variats embotits…. junt 

als músics de la banda, altres artistes del gènere amb matraques, 

panderetes, canyes i simbombes…. 

 Celebrem el Nadal alcodià 

 Genial cloenda de l'any. 

 A la volta, tot serà preparació de la Trilogia. 
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GENER 2018       Encetem l’any amb més Festa. 

 
 

 Gener i el fred venen junts. 

 A pesar de l'oratge, són molts els alcodians que decidixen reunir-se i 

celebrar junts l’assaig  mensual. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Una vegada iniciat l’acte, el bon ambient i les ganes de passar una bona 

vetlada, abracen els assistents. 

 Al moment, el fred ja no hi és i l'ambient de festa ho impregna tot. 

 Al voltant de la festivitat de Sant Joan Bosco, els Antics Alumnes 

Salesians, en un sopar de germanor, lliuren les seues distincions a persones 

destacades en cada entitat. 

 Els alcodians atorguen el guardó d'agraïment al croniste de la Filà, 

Jordi Ponsoda Nadal, 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! 
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 FEBRER 2018    Cada dia més prop.  
 

 Febrer marca el día 19 com a data final per a poder apuntar-se a la 

Roponà. El tradicional assaig fester del mes permet es realitze 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 Un meravellós ambient el que es pot apreciar en este acte. La gent 

gaudeix d’una bona nit de Festa.  
 

 

 

MARÇ 2018      La Festa en portes. 

 

   
 Enguany s’acompleixen 25 anys des que la Societat Musical Cultural 

de Penàguila és la banda oficial de la nostra Filà. Durant aquests 25 anys 

han sigut molts els moments que hem compartit amb la nostra música, i 

molts els actes, esquadres, dianes, assajos i dinaes en que la banda ha estat 

al costat nostre.  

 El dissabte 10 és el dia assenylat per a gaudir d’un dinar de germanor 

en Penàguila. La Filà i la Societat Musical Cultural de Penáguila celebra 

d’aquesta manera els primers 25 anys de ferma relació.  

 El dissabte 24 és una completa jornada per a la nostra Filà. A mig 

dia, als patis del col.legi és el primer assaig de la Roponà 2018. Enguany, 

amb variacions sobre l’esquema traçat l’any anterior. 

 A la vesprada, l’Assemblea de Rams . Els punts a tractar: aprovació 

de les actes de les sessions anteriors, admissió de nous individus, avisos i 

recomanacions de l'Associació de Sant Jordi i també de la Junta Directiva, 

sorteig de les imatges de Sant Jordi, petició de Festa i torn obert de paraula. 

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

Sempere Espí. 
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 En la mateixa Assemblea es coneix el nom del Glorier 2018 que 

visitarà el Preventori. Després de la petició per a exercir l’esmantat acte, 

resulta afortunat Moisés Casa Miró. 

 A la nit, assaig fester amb un ambient immillorable. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 Els dies 30 i 31, 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: campions en raspall, la parella formada per Adrià 

Vilaplana i Jordi Verdú. 

 Grans esportistes. Enhorabona als guanyadors i a tots els 

participants. 
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ABRIL 2018     Nostra Festa ja…!!! 

 

 Encetem el mes amb la Glòria. 

 Un matí radiant, sana frescoreta i incipient solet. 

Puntuals a la cita els alcodians acompanyen els seus glories en 

aquesta important jornada.  

En els locals de la Filà, el tradicional esmorzar ja està amanit: 

espencat, ous, embotit, carn….i plàtan.  

Una vegada acabat el refrigeri, 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”. En aquesta ocasió són Jordi Verdú i Adrià Vilaplana els 

campions absoluts en la modalitat de raspall. 

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, traca, cercavila, i a prendre posicions. 

Des de l'Ajuntament arranca el glorier oficial  José Luis Boronat 

Fuster. Als llocs de beneficència, el glorier Moisés Casa Miró. 

Un munt de festers de totes les filaes envolta els seus representants 

pels carrers d’Alcoi.  

Seguirà la Festa amb el dinar en la Filà i el berenar de la mona. Per 

als que resistixen, entraeta nocturna. 

Glòria a Alcoi! Visquen els gloriers! 

Tota la ciutat és Festa!.  

 
 

 

Glòria Infantil 

 

 

 
 

 El diumenge dia 8 se celebra enguany la Glòria Infantil. És Pablo 

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

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

Peidro el salesià més alcodià, 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 Pablo, 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. Enhorabona a Mauro Pérez i els seus familiars.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Entraetes i actes previs als Músics i la Trilogia. 
 

 Divendres dia 13 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.  

 El dissabte 14, la Sociedad Musical cultural de Penàguila va oferir, 

en el nostre teatre del col.legi salesià, un concert commemoratiu del 25é 

Aniversari de relació amb els Alcodians.  

 Després d'una presentació a càrrec del croniste de la Filà en la que es 

va fer menció dels orígens de la música en la Festa  s’inicià el concert amb 

un programa que arreplegava composicions que han acompanyat els nostres 

actes de Festa durant este quart de segle.  

 En el descans va tindre lloc el lliurament de distincions a directors de 

l'entitat i també al President de la mateixa col·locant un banderí 

commemoratiu en el nostre estendard. La sala repleta d'alcodians, familiars 

i amics es va desfer en aplaudiments. 
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 Dies després, el dimecres 18, 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. 

 

 

 

 

21 d'abril, dia dels músics.  
 

 Amb una bona previsió de l’oratge, que s’acomplirà totalment, 

iniciem la vespra de la Trilogía: el dia dels músics. 

 Les instal.lacions col.legials estan a disposició de la Filà. Una 

esforçada tasca permet crear un ambient acollidor: cuina, llocs de 

restauració, dormitoris per a cambrers i músics, aparcament, dutxes… Tot 

pensat perquè la família alcodiana puga gaudir com cal de la Festa. 

 Aqust any, novament, Alfredo Ribas i Ismael Gisbert han encapçalat 

l’equip de muntatge amb una dedicació encomiable. 

 A mig dia, els amics alcodians que així ho han vollgut, compartim 

dinar als locals de la Filà. Un bon vermut, abundant i deliciós, un arròs de 

qüalitat i un suculent postre amb dolç i gelat tot barretjat amb excel.lent 

beguda. 

 A la cuina va preparant-se l’olleta baix l’ullada i bona mà d´Omar 

Castañer i Jordi García. 

 Una vegada acabat de cantar l’Himne a la plaça d’Espanya, la Filà es 

concentra als voltans de l’església de Sant Maure per a fer una desfilada 

conjunta fins als locals alcodians on tindrem el sopar de l’olla. 

 Al voltant de les 22 hores, músics i festers, en harmoniosa 

combinació donen compte de l’àgap. La nit avança. A poc a poc, 

sinuosament, la gent es despedix fins a la següent jornada, primera de la 

Trilogia, amb la cita de la Diana. 
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Dia de l'Entrà  

 
 Una sentida oració marca el començament. Campanes al vol.  

 Els dianers alcodians, concentrats a l’inici del carrer Sant Nicolau, 

preparen al detall la vestimenta: capa, casc, guants… Mans amigues 

d’ajuda per a tots. 

 El cap d’arrancà, José Roberto Peidro, marc ja el pas. Rere ell, la 

disposada esquadra, sona “De fusta a metall” i… Avant els dianers!!! 

 El públic apostat en els llocs de pas aclamen la formació. Somriures 

d'agraïment i un pas ben marcat.  

 Seguix la desfilada fins a l'església de Sant Jordi on es realitza un 

respectuós gir i de nou avança l'esquadra dianera. 

  Des del final del País Valencià, s'inicia el segon tram del recorregut. 

 Esta vegada, obrim pàgina en el llibre de la nostra història. Un grup 

d'alcodianes s'organitza entre nervis, emoció i enorme satisfacció. Elles 

seran les primeres dianeras de la nostra Filà. Llança en mà, Lucía Monllor 

arranca com a cap. Sona “Alcodianos” i el clamor del públic esglaia. Bé per 

elles, molt bé! .  

 Des del Partidor, l'acabament dianer, tercer tram o del “Carbonato”. 

Ja amb una esplèndida llum avancen els alcodians de nou amb la peça “De 

fusta a metall”. Al seu pas, replet ja el carrer de Sant Nicolau, s'arrepleguen 

multitud d'aplaudiments. Així és la Festa, còmplice i feliç. 
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 Una vegada acabada la Diana i després de l'enfortidor esmorzar, és 

hora de preparar la marxa fins al local que la Filà disposa en la part alta del 

Partidor. Allí, ja que anem amb temps, és un bon moment per a l'intercanvi 

de converses i per a prendre unes cerveses. Sens dubte és un cresol fester 

perquè amics i coneguts de totes els filaes es congreguen per a compartir 

l'espera.  

 El Banderí de la Filà de la mà de Joaquín Albors Sellés es disposa a 

avançar i rere d'ell, parelles d'alcodians amb disseny complet i l'esquadra 

amb Juan Abad Lillo com a cap d'arrancà. La Societat Musical Cultural de 

Penàguila oferix "Sígnum” i “Fill del Sinc”. 

 Acompanyen també els esquadristes del segon tram que faran el 

canvi passada la plaça d'Espanya.  

 Totes les mainades infantils, en esquadres, de la mà, en braços, en 

solitari.... una gran pedrera en perfecta disposició.  

 En el castell ja estan preparats l'Alcaid, Jorge Segura Giner i el seu 

seguici per al lliurament de claus a càrrec dels xiquets Arnau Vidal Ortiz i 

Adela Company Castelló.  

 

 

 

 

 En la formació de la Filà, la resta d'individus, de sis en fons, precedix 

a la Roponà: esplèndid conjunt jove, fort i amb espenta batent a l'uníson els 

pals guarnits amb peces metàl·liques compassant els moviments del 

conjunt.  

 Junt amb ells, la “Degollà” i el grup d'alcodianes amb la percussió.  

 Tanca la formació la carrossa amb els més menuts i també amb els 

veterans de la Filà. Com cop, al capdamunt, Jordi Seguí Ripoll. 
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 La jornada solejada però no extremada, permet el total lluïment del 

conjunt alcodià. Ara bé, una vegada acabat, s'agraïx eixe descans grat i eixa 

cervesa gloriosa. Abans del menjar, es nodrix d'alcodians el punt de reunió 

prèvia en la placeta de Mossén Josep. Una vegada concentrats, braç a braç 

amb la banda de Penàguila, realitzem la triomfal entrada en el recinte de la 

Filà. 

 La vesprada serà de lliure actuació. Goig dóna veure grups 

d'alcodians en llocs de festa en total harmonia amb altres festers. El dia es 

tancarà en el millor ambient i la Festa, el comú denominador per a tothom. 

 

Dia de Sant Jordi  

 

 Radiant el matí dedicat al dia del Patró. 

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

alcodians amb familiars i amics.  

 Tot un futur fester s'amuntona.  

 Anem avançant entre un sense nombre de mòbils d'amics i familiars 

que volen registrar el moment als sons del pasdoble “Aitana”. 

 Alcoi, a pesar de ser dilluns, lluïx de gala en este gran dia de Festa.  

 En el Santuari s'oferix missa i al finalitzar, amb la imatge de Sant 

Jordi beneïda, es realitza una cercavila pels carrers del centre per a 

entregar-la a l'alcodià agraciat en el sorteig d'enguany, José Sempere Espí.  
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 Prop de les 14 hores, a la placeta de Ferrándiz i Carbonell, van 

acudint els amics alcodians per a esperar el moment de compartir el dinar 

del dia de Sant Jordi. 

 Salutacions, comentaris, felicitacions als Jordis d’aquells que encara 

no han tingut ocasió de fer-ho....tot amb un denominador comú, l'alegria 

compartida. 

  Ja en la Filà, la trobada és distesa i discorre en genial convivència. 

 La música afavorix el bon ambient i són moltes les ocasions en què 

els comensals s'alcen per a formar en esquadres als sons de marxes i 

pasdobles.  

 

 Amb motiu del 90 aniversari de la presència dels salesians a Alcoi, la 

Filà lliura una placa de record i agraïment a la Comunitat Salesiana. En 

Tomás Sánchez, el seu director, la rep amb sentida gratitud.  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 A la vesprada, la Processó General concentra als voltants del Casal 

als alcodians que han de participar.  

 Abundants en nombre i qüalitat, es preparen animats sense descuidar 

cap detall en la seua vestimenta.  

 Avança l'exèrcit verd, arma al muscle.  

 El cop, Pablo Gisbert, tanca la formació. 

 Carlos Gisbert i Ismael Gisbert, darrers trons, són els responsables de 

l'acte. 

 
 

Dia de l'Alardo 

 
 La Trilogia es tanca amb esta jornada de guerra.  

 Reunides les hosts a esquenes del castell, avancen per la part alta de 

la ciutat, Sant Nicolau dalt.  

 Són prop de mig centenar d'apostats alcodians entrabucats.  
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 Un harmònic anar i vindre d'estrèpits acompanya el recorregut.  

 De nou en la plaça d'Espanya, els alcodians en línia retrocedixen fins 

al castell.  

 Un descans desitjat i merescut al final de la contesa, a què s'unixen la 

resta d'alcodians acompanyants, culmina amb una foto de grup en les 

escalinates del Centre Cultural. 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

En jocosa cercavila marxem junts fins als locals de la Filà detenint-

nos novament per a prendre un últim aperitiu restablidor en la placeta de 

Ferrándiz i Carbonell abans de seure a taula.  

 

 En el transcurs del dinar es lliuren les insígnies pels 25 anys de 

permanència en la Filà a Pepe Cebriá, Jorge Llácer i Jordi Verdú. Així 

mateix, a Francisco Seguí, pels seus 50 anys com a individu fester qui va 

agrair amb rotunda claredat aquest reconeixement. 

 

A la vesprada, de nou el tir concentrant l'eixida en el Camí.  

La contesa guanyada pels cristians, culmina amb l'aparició de Sant 

Jordiet en els merlets del castell.  

Els actes oficials conclouen però no es dóna per acabada la Festa. Els 

soparets en la plaça de Ramón i Cajal formalitzaran el tancament. Sopar, 

música, ball i animada desfilada pel carrer de Sant Nicolau. 
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Les Festes 2018 han conclòs.  

Hem sigut i som una colla unida.  

El 2019 ja està en la ment de tots. Es conjectura farcit d'il·lusionada 

Festa.  

La Junta potser acabe. Gràcies Jordi Molina, Primer Tro d'un equip 

treballador i coordinat i tots els seus membres: Carlos Gisbert, Ismael 

Gisbert, Carlos Gisbert, Pablo Gisbert, Javier Perereda, José Roberto 

Peidro, Alfredo Ribas, Pablo Miró, Tono Gisbert, Jordi García, Jordi 

Tendero, Carlos Mateo, Javier Monllor i Jordi Ponsoda. 

 Bé, esta crònica ha volgut ser el registre escrit del succeir d'un 

col·lectiu, la nostra Filà, al llarg de l’any fester 2017-2018. 

 

Visquen els Alcodians, una gran, molt gran Filà!!!!! 

 
Fins sempre!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

NECROLÒGIQUES 

  

 

 

 

MIGUEL PÉREZ MONLLOR 

Bon viatge, amic. 

D.E.P.  17 DE NOVEMBRE DE 2017 

 

 

 

Un amic es despedix. 

La Filà Alcodians perd un dels seus individus més apreciats. 

Miguel va ser un autèntic “gentleman” de la Festa. Exquisit, educat… 

diríem que de correcta conducta, encara que alegre i festiu, per la qual cosa 

compartir amb ell el dia a dia fester era sempre un vertader plaer. 

Tenia l’enorme capacitat d’aconseguir , amb la seua presència,  grans 

moments de complicitat i diversió. La seua forma de fer, la seua personal 

actuació en els moments de Filà i la seua proximitat, feien d’ell un perfecte 

company. 

Han sigut tants els bons moments que hem pogut compartir que ara resta un 

buit enorme al nostre voltant per al que no hi ha apany. 

Miguel ha marxat massa prompte i contra tot pronòstic. 

Va aportar a la Filà també el seu esforç i el seu treball pels que deixa grans 

detalls d’amistat. 

Tot un senyor, Miquel; tot un gran alcodià. 

 

 


