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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

DEL 1 D’ABRIL DE 2017 

 

Quan són les 16:40 hores comença l’Assemblea General Ordinària.  

 

Pren la paraula el secretari, Javier Pereda i procedeix a l’aprovació de les actes 

anteriors, corresponents a les assemblees de 21-05-2016, 16-09-2016, 04-02-2017 i 17-

02-2017, que van ser enviades per correu electrònic als festers i penjades a la pàgina 

web. 

Queden totes aprovades. 

 

No hi ha admissió de nous individus ja que no hi ha cap sol·licitud. 

 

El primer tro, Jordi Molina, llig les recomanacions de l’Associació de Sant Jordi. 

En quant a les entraetes es recorda que no es pot parar en tot el recorregut, no es pot 

eixir amb gots, caretes, etc. Prega que es faça cas a la junta en les entraetes per tal de 

complir els horaris. També es recorda que no poden eixir xiquets en les entraetes. 

La Diana farà el recorregut tradicional, per Sant Tomàs i fins el final del carrer Sant 

Jordi. Només es giraran les esquadres davant l’església de Sant Jordi. Els membres de la 

filà que veuen l’arrancà de Diana deuen allunyar-se fins el castell. 

Es prega que en les entrades i dianes no passe ningú per mig del recorregut. 

També es prega que, en la mesura del possible, s’eviten ulleres i rellotges en les 

entrades. 

En quant a l’Alardo, podrà disparar i arreplegar pólvora només qui tinga carnet 

d’avantcàrrega. Cadascú pot arreplegar el seu quilo i la resta amb delegacions d’altres 

festers. Enguany es replegarà la pólvora a les instal·lacions d’ACIF, al barranc de 

Trencacaps. 

Es prega que qui no tinga avancàrrega evite acompanyar al dispar. Es prega portar la 

indumentària pròpia de la filà.  

També es recorda que durant el dispar no es pot beure alcohol, que els aiguaders porten 

aigua i no altres coses. 

Carlos Gisbert avisa que no hi haurà bidons per buidar la pólvora al final del recorregut, 

que s’ha d’apurar la pólvora. 

 

El darrer tro, Ismael Gisbert, passa a recordar les recomanacions de la Junta Directiva 

per a festes: 

En la web estan penjats el programa intern, les recomanacions de junta directiva i els 

menús de festes que s’han de pagar (els que no entren en fulla). 

El dia 16 no hi haurà l’entraeta del berenar per haver entraetes oficials degut als pocs 

dies que hi ha entre la Glòria i festes. Tampoc es farà l’assaig infantil del pati.  

Els tiquets de la pólvora, carrosses i passes de camet s’arreplegaran el 18 d’abril. 

L’entraeta es del dia 19 a les 0:30 i hi ha un menú de 18€ per sopar a la filà. 

Tots els convidats del sopar del Dia dels Músics han de pagar 30€. 

El dia de l’Entrada, qui acompanye a la Diana ha d’estar vestit correctament. 

Qui demane arrancar l’esquadra o algun tram de diana ha de fer el cabo en l’assaig de 

Rams. 

En quant a la Roponà, s’han fet els assajos, però es cita a tots el dia 22 a les 11 del matí 

per un últim assaig en el local de Sant Vicent. En el programa intern posa l’hora a la que 

cadascú ha d’acudir al local. Quan acabe l’entrada, s’han de tornar les túniques de la 

Roponà. 
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Infantils van en carrossa final (cal tíquet per persona, majors i menuts, per fer previsió 

de la gent que cap), en esquadretes o de la mà dels pares o mares. 

Els cadets van en la Roponà o amb disseny complet. 

Tots tenen lloc en l’Entrada. Qui no en té, pot, bé no eixir a l’entrada, o anar de sis en 

fondo amb disseny complet. 

En demanar festa també es demanaran 5 arrossegadors d’instruments, dos 

acompanyaments de banderí i dos acompanyaments d’entrega de claus. 

Es recorda que en la plaça Mossén Josep hi haurà picaeta abans de dinar. 

El dia de Sant Jordi, en la 2a Diana, enguany eixim els últims per Sant Nicolau, ja que 

els Aragonesos tenen Sant Jordiet. 

Es torna a demanar que la indumentària dels xiquets siga l’adequada i evitar elements 

aliens al disseny de la filà durant l’acte. 

L’esmorzar per als xiquets serà en el carrer Sant Nicolau 27, en Máxim Sport. Es 

recorda que l’esmorzar es per als xiquets. 

En el dinar hi ha una taula per a cadets i IF4 amb un menú, ja no infantil, però sense 

alcohol.  

El sopar del dia de Sant Jordi està finançat per a festers i parelles amb 10€ per cadascú, 

cosa per la qual costarà 15€. Als adherits se’ls finança només a ells. Per a la resta, el 

preu és de 25€. 

Enguany, els convidats imprevistos, es pagaran en el moment amb targeta. 

Per últim, els substituts d’actes s’han de comunicar per correu, abans del dia dels 

músics. 

Marius Gomar pregunta si amb l’alardo funciona igual. Ismael explica que no és 

necessari, ja que l’acte està cobert amb voluntaris i que la obligatorietat de l’acte es una 

forma de cobrir-nos les esquenes en cas que no complim amb els 25 festers que mana 

l’Ordenança de la Festa. La filà ha buscat els substituts. 

Jordi Molina demana que la indumentària en la diana estiga presentable. També demana 

puntualitat. 

El sopar dels Trons es recorda que es per als festers i família i que evitem que vinga tot 

el mon perquè es de bades. 

 

El secretari procedeix al sorteig de les imatges de Sant Jordi. Els agraciats són els 

següents: 

- Adherit: Jaime Moya García 

- Infantil: Inés Botella Colomer 

- Individu: Adolfo Seguí Olcina 

 

A continuació es passa a la petició de festa. Queda nomenat com a glorier, Jose Luis 

Boronat Fuster, que enguany farà de Glorier al Preventori, i es recorda que el glorier del 

carrer d’enguany serà Francisco José Aguilar Olcina.  

Es procedeix a la petició de festa. 

 

En el torn obert de paraula ningú té res a dir. 

 

Sense més temes a tractar, es tanca l’assemblea quan són les 17:48 hores. 
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VISCA SANT JORDI! 

 

 

 

  

 

 Javier Pereda Garrido                      Jorge José Molina Espí 


