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Cristian Santiago de Jesús
Aarón Ferrándiz Santamaría
David Andrés Abad Giner

SECRETÀRIA
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 9.35 horas, del día 16 de diciembre de 2019, se reúnen en
la Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros del Pleno, a
los cuales legalmente se han convocado.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:

1. 24528/2019 FESTES
APROVAR LA COMUNICACIÓ A CONSELLERIA DE CULTURA I PATRIMONI, DELS
CANVIS EN EL DIA DEL BAN REIAL I EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT

Vist l'expedient de referència, la documentació continguda en ella, l'informe del Director del
Museu Arqueològic i el del Departament de Festes.
Considerant que la Cavalcada dels Reis d’Orient va ser declarada Bé d'Interès Cultural
Immaterial per Decret 199/2011, de 23 de desembre, del Consell (DOGV, núm. 6678/
26.12.2011).
A la vista de l'anterior, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups
municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4) i VOX (1), els vots en contra dels
regidors del Grup Municipal GUANYAR ALCOI (2), i amb l'abstenció dels regidors dels grups
municipals COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2) i PODEM (2), adopta els acords
següents:
Primer.- Autoritzar la comunicació a Conselleria de Cultura i Patrimoni dels canvis de la
Cavalcada dels Reis d’Orient, declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial per Decret
199/2011, de 23 de desembre, del Consell (DOGV, núm. 6678/ 26.12.2011) per tal
d’obtindre informe sobre la seua viabilitat. Concretament:
-- Acte del Ban Reial
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La proposta es concreta a avançar 30 minuts el “Pregó del Tio Piam”, que s’iniciaria a les
18.00 h., i a les 18.30 h. començaria la desfilada del Ban Reial. El recorregut segueix el
mateix itinerari, encara que es pretén acurtar-lo, de manera que concloga al final de
l’avinguda del País Valencià.
-- Acte de la Cavalcada dels Reis d’Orient
Es proposa acurtar aquest trajecte al recorregut següent: carrers del Camí, Sant Nicolau,
plaça d’Espanya, carrer de Sant Llorenç i avinguda del País Valencià, i finalitzar la
Cavalcada a l’inici del pont de Maria Cristina.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde, Antonio Francés Pérez, o qui legalment el substituïsca
per a la firma de la comunicació que s’autoritza en l'acord primer.
Sr. Rosa García: No, yo es una cuestión técnica nada más, señor alcalde. Es que el informe
técnico recibido dice que se debe ratificar el voto de la Comisión en Pleno, entonces nos
extrañaba que no estuviera ese punto, que solamente vayamos a votar la aprobación de que
se traslade el acuerdo; pero yo entiendo que se debe votar ratificar los votos de la comisión.
Sr. Alcalde: Sí, sempre tot el que passa en…
Sra. Rosa García: Sí, pero como no estaba en…
Sr. Alcalde: Sra. Secretaria
Sra. Secretària: Yo creo que en comisión…
Sra. Rosa García: El punto que viene como único para el Pleno, dice que es trasladar,
aprobar el traslado a la conselleria pertinente, del acuerdo adoptado el otro día en comisión;
pero, yo considero, y además así lo dice el informe técnico, que los votos de la comisión se
deben ratificar en el Plenario. Entonces pienso que primero deberíamos ratificar o no los
votos, y después ya votar la aprobación del traslado de los votos.
Sr. Alcalde: Yo creo que a lo que se refiere, si lo he entendido bien, el primer punto de
acuerdo es autorizar la comunicación a Conselleria de los cambios… lo que pasó por la
comisión informativa. Es decir, ahora vamos a votar el mismo acuerdo, que pasó por
comisión informativa. Como ocurre con todos los puntos que van a Pleno, previo dictamen
de la comisión informativa. Es decir, volvemos… en el Pleno lo que hacemos es ratificar lo
que ha pasado por comisión informativa.
Sra. Rosa García: Sí, pero normalmente ratificamos los votos. Los votos de la comisión se
suelen ratificar siempre, si estamos de acuerdo o si lo cambiamos. Y en este caso, según el
orden del día, no parece que vayamos a ratificar los votos de la comisión, sino simplemente
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dar traslado de lo que se votó en comisión. Es lo que yo entiendo por lo que pone en el
orden del día, y es por lo que pregunto. Sí es así o...
Sra. Secretària: En el orden del día, pone, el punto es “aprobar la comunicación...”. En el
orden del día, el título… Aquí, lo que se hace ahora es: sometemos a votación el dictamen y,
si cada concejal, en fin, cada grupo, quiere mantener el sentido del voto de la comisión
informativa, muy bien; pero en el Pleno se vota… o sea, no vincula para nada la votación en
comisión informativa a la votación en el Pleno. Adoptamos el punto tal cual.
Sra. Rosa García: Vale, vale, pues entonces está claro. Gracias.
Sra. Alcalde: Bueno, pues aclarado que vamos a votar, iniciem el debat.
Sr. Abad: Hola buenos días. Señores concejales, señor alcalde. Bueno, desde el punto de
vista como ciudadano de Alcoy, acortar el recorrido de la Cabalgata lo veo lógico, lo que
pasa es que para gustos colores. Todos no vamos a estar de acuerdo ni a favor de esta
propuesta, pero si nos metemos en el papel de las familias que acaban tarde de ver la
cabalgata, luego el tráfico, los retrasos que se causan y demás, incluso la gente que
participa en la misma cabalgata, gente que termina en las tiendas, en el centro comercial por
ejemplo, que están hasta última hora, y la gente va a comprar allí hasta últimas horas
también, y como escusa aprovechan el ir a comprar allí para ver la cabalgata desde el
Centro Comercial Alzamora, yo lo veo como un punto de vista egoísta y, pero claro, siempre
aceptando la opinión de todos. Pero yo, yo creo que es una buena medida el acortar la
cabalgata. Muchas gracias.
Sra. Obiol: Bon dia. Nosaltres, tot i que sabem que està aprovat en comissió amb els vots
de la dreta, volem canviar el nostre sentit del vot. Ens vam abstindre, ara volem votar en
contra. No a la decisió en si mateixa, perquè pensem que no tenim suficients elements i és
una de les raons per les quals votem en contra. No tenim suficients elements per a decidir
què implica aquest canvi, però sí com s’ha pres la decisió. Pensem que hem tingut onze
mesos abans per a fer un debat amb la ciutadania, amb els organitzadors, amb les entitats
organitzadores, però també amb el públic, amb els treballadors que estan més en precari,
amb els comerciants. Creiem que s’ha perdut una oportunitat magnífica d’encetar un procés
de participació real amb una cosa que implica molt la ciutadania, i que podria haver-se
utilitzat perfectament, i haver codecidit aquest esdeveniment important per a la ciutat d’Alcoi
amb els mateixos implicats, que són la ciutadania d’Alcoi. I, per tant, manifestem la nostra
discrepància amb aquesta..., no amb el canvi sinó amb el procés. Ens haguera agradat
tindre també més informació, perquè parlem d’afluència de públic, en parlem, però no tenim
cap informe sobre seguretat, sobre el nombre de persones. Estem en una ciutat intel·ligent,
però no tenim dades sobre quanta gent esperem, on es posaran, i ens haguera agradat
prendre aquesta decisió amb més elements.
I una última cosa, pense que és molt important que no banalitzem el tema de la ciutat de la
Infància. Pense que canviar aquest... o justificar aquest canvi parlant de la importància de
ser una ciutat de la infància, estaria bé si suposara tot un seguit de canvis estructurals que
no s’estan fent. No sé..., si estiguérem canviant realment..., com s’està intentant en altres
llocs, canviant els horaris de les ciutats i de les activitats que genera aquesta ciutat. I res
més. Gràcies.
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Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots. Bé, en primer lloc, des de
Podem el que considerem més important és que..., bé..., açò és una proposta que naix i que
es trasllada des de les organitzacions i les entitats que fan la Cavalcada; i, per tant,
considerem que la nostra feina com a representants polítics és escoltar-los. Així i tot, sí
que..., al mateix temps, considerem que aquesta proposta s’ha pres amb una mica de
precipitació. Que, com comentava Sandra, hem tingut molt de temps per a treballar en
aquesta proposta i no ho hem fet, i ho fem ara precipitadament, a escassos vint dies de la
Cavalcada. I, tal volta, doncs no és la millor forma de fer-ho.
I, després, també, per altra banda, considerem que és important garantir la seguretat
perquè, evidentment, acurtar el tram el que farà serà augmentar l’aglomeració en la resta del
tram.
Aleshores, per tot el que he exposat, doncs nosaltres mantindrem el nostre vot de la
comissió, i ens abstindrem.
Sr. Marcos Martínez: Buenos días a todos. Por no reiterarme en mis compañeros, pues que
lo de la premura no entendemos la forma un poco de haberlo hecho. Sí que queríamos
destacar que, entendiendo que esto es algo que parte de las asociaciones implicadas, y que
respetamos que así sea, pues también se tendría que haber tenido la misma deferencia o el
mismo respeto con asociaciones de vecinos y empresarios de la zona, y haberse puesto en
contacto con ellos para un poco, consensuar o debatir todo lo que ellos tuvieran que ofrecer.
Entonces, en este caso, sí que queremos dejar constancia de esto, aunque nosotros
mantendremos nuestro voto, y continuará siendo la abstención. Gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Benvinguts els presents ací, a este plenari extraordinari.
Per continuar amb la tònica, nosaltres també trobem a faltar el tema este de la precipitació.
Em sembla que a l’hora de parlar heu… Comenta la regidora que s’havia parlat amb entitats,
amb associacions; però semblava que només s’havia parlat amb una part de les
associacions, no amb totes, i deixant de banda la gran part de la ciutadania alcoiana, que és
l’altra part que no ha estat consultada. Perquè a dues setmanes, tres setmanes, bàsicament,
del que seria la Cavalcada, sembla que hi ha molts veïns d’esta ciutat que tenien pisos
llogats, que tenien convidats, que tenien comandes fetes, reserves fetes, i tot açò no ha
comptat amb ells. Malgrat que sí és correcte o incorrecte el retard, sembla que no hi ha
hagut una comunicació prou important per a decidir-ho.
Compromís, abans que s’aprovara el tema del BIC en 2011, ja vam dir en aquell plenari, ací,
que hauria d’haver-se consultat abans tota la informació. Si era correcte, com anaven a ferho, si és perquè la problemàtica o la dificultat d’acabar a la Beniata no és nou. En aquell
moment ja es va plantejar, i vam dir que si realment era necessari canviar-ho, que es fera un
estudi, que s’obrira a la ciutadania si la necessitat es podia fer. No es va fer. Es va aprovar
en el BIC. Es va aprovar el BIC, cap problema, d’acord. Estem tirant endavant, però no es va
fer.
L’any passat, quan comencem a tindre una massiva assistència a la Cavalcada. Les xifres
del Govern parlaven... perdó, la Cavalcada passada. Quan parlem d’una xifra de 150.000
visitants, que és la xifra que va donar el Govern en eixe moment. Quan parle de 150.000, en
acabar la Cavalcada, Compromís va plantejar la possibilitat de quins eren els models que
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volíem tindre, si anava a créixer o continuar creixent el tema de l’afluència, anàvem a tindre
problemes, té problemes de seguretat; que podríem perdre l’essència de la Cavalcada ,
perquè el fet diferencial bàsic en esta, a banda dels paquets que pugen, és la proximitat dels
reis per a poder acostar-se i besar-los. I, en tot este tema podríem perdre l’essència i,
aleshores, plantejàvem quins eren els models i quina era la solució que es podia aportar.
Tampoc no s’ha plantejat res davant d’esta problemàtica.
El que tenim clar és que la Cavalcada la formen els voluntaris. Són voluntaris que des de les
set del matí estan allí treballant, i hem de tindre una certa consideració amb ells perquè ho
fan de forma gratuïta, però també hem de pensar en la gent que va a veure-la. També hem
de pensar que la ciutat, el comerç, el comerç de la ciutat, bàsicament la gent que treballa en
el comerç, es concentra en la zona final de la Cavalcada a partir del parc de Cervantes,
perquè és l’hora en què poden accedir i s’hi poden acostar amb els seus familiars.
Com bé saben, a la nostra ciutat és vora un 40% la gent que treballa en el comerç, i podríem
tindre molta problemàtica en la Cavalcada amb la gent del comerç, és una problemàtica
important. També podríem plantejar-nos, igual que es fa en Festes de Moros i Cristians, que
es puga tancar el comerç a la vesprada, però perjudicaríem una altra zona. Aleshores, és
una qüestió prou més complicada i que s’hauria de plantejar quina és la solució, i com hem
de fer-ho.
Ampliar-ho per la part de dalt, per l’inici de la Cavalcada, que ens va comentar la regidora,
planteja uns certs dubtes. Planteja que actualment ja està fent-se, va a organitzar-se... va a
començar-se des de la redona del Camí, o va a començar, com si diguérem, des de la zona
de la corba de l’Ecoparc, que és el que plantejava... ―sé que està posant-se molt nerviós o
està comentant, m’agradaria que després em comentara certes coses al respecte―. Però, el
que també es va comentar, el que també va comentar la regidora com acabaria, com
acabaria, com acabaria a la Beniata la Cavalcada, no semblava una estructura massa clara,
o almenys no se’ns va explicar massa bé el tema en la comissió informativa, i ens agradaria
que ens ho aclarira. Gràcies.
Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. El Partit Popular donarà suport a la proposta. El
més fàcil davant d’aquesta situació haguera sigut posar-se de perfil, amagar-se o fer política
barata aprofitant la polèmica previsible d’aquesta decisió, per tal d’utilitzar-la com a arma
contra el Govern Municipal, com una arma de desgast.
Però el Partit Popular és un partit responsable. I nosaltres, els quatre regidors, som
incapaços de fer política barata d’un fet tan sensible, d’un fet tan estimat com la Cavalcada.
No podem fer un ús partidista d’un tresor tan valuós que ens van deixar els nostres
avantpassats amb un únic objectiu, fer feliços els xiquets. Jo no sé què haguera passat si
haguera sigut al revés. O sí, sí que puc imaginar-m’ho, hi haguera hagut plataformes,
pancartes en contra del Partit Popular, perquè sabem quin és el tipus d’oposició que ha fet el
Partit Socialista. De fet, tant l’alcalde com el senyor Martínez porten ací més anys que un
bancal ―Sr. Alcalde: Perquè guanyem eleccions.
Valorem la reducció del temps, acabar amb un horari més raonable, concentrar la Festa de
Reis en el cor de la ciutat, en el nostre centre; i, sobretot, també, evitar el pas per dos ponts,
perquè jo crec que tot el món coincidix que deslluïx la Cavalcada. El pas de dos ponts que
havia quedat després de la retallada unilateral que en 2011 va fer el Govern Municipal. En
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2011, sempre en el primer any de legislatura, la qual cosa a mi ja em genera el primer dubte
de qui fa o no ús partidista de la nostra tradició.
Per tant, donem suport a la proposta; però, hem de criticar les formes. La precipitació,
atenció, no la precipitació del procés per a prendre la decisió, sinó la precipitació de l’anunci,
a només dues setmanes. Perquè, açò fa molt de temps que està damunt la taula, i les
entitats estan demanant-ho, i es fa ara, a dues setmanes, a dues setmanes de la mateixa
Cavalcada.
Per tant, eixa precipitació, i que no s’haja comunicat. Comunicat als veïns i als comerciants.
Jo crec que la Corporació, i el Govern en particular, però la Corporació ha de demanar
disculpes als veïns i als comerciants als quals els afecta esta retallada. I hem de començar
ací. I ens hem de comprometre a vore de quina forma l’Ajuntament d’Alcoi és capaç
d’ampliar la festa dels reis a la resta de barris, sent imaginatius i sent creatius.
Per tant, no podem compartir eixa precipitació ni eixa falta de comunicació. Dues coses que
atribuïm a la covardia d’un Govern que té por de prendre decisions. Per això, els demanem
valentia a l’hora de parlar del lloc d’inici, perquè no s’avance, perquè es mantinga; perquè
podem estar desvestint un sant per darrere per a vestir-lo per davant i tindre la mateixa
problemàtica. És més, amb un retard fins i tot de l’horari de l’adoració.
Per tant, jo els demane que valoren la possibilitat que acabe on està plantejant-se, és a dir,
al final de l’avinguda del País Valencià; però que comence en el mateix lloc on estava
començant fins ara, encara que vinguem muntats per facilitat de l’organització. Això és, una
qüestió és l’organització, i una altra és no ampliar la Cavalcada per davant perquè podem
tindre problemes.
I sí que demane al Govern que, de la mateixa forma que ha buscat el suport del Partit
Popular en aquest tema tan sensible i que pot generar tanta polèmica, li demanem que ens
busque també en promoció econòmica, en creació d’indústria, en potenciar el comerç, el
turisme. Perquè nosaltres, i ho vam dir el primer dia, oferim consens per millorar Alcoi i
perquè es mantinguen amb força, amb molta força, el fet de sentir els versos del primer ban
reial que Enrique Abad va escriure allà pel 1924, «Cansats de pegar trompades per pobles
que no fan res, han sabut que ací a Alcoi tots són bons i faeners».
Per tant, sí a la proposta de canvi, però no a les formes d’un govern covard que té por de
prendre decisions.
Sra. Ortiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots.
La Cavalcada de Reis és d’interés turístic nacional i bé d’interés cultural immaterial. Recorre
el centre de la nostra ciutat, carrers que li donen un sentit especial a aquest entranyable
acte, amb una il·luminació única en el món, que està als carrers del centre.
La petició de finalitzar la Cavalcada i el ban reial al final del País Valencià és una
reivindicació de fa molts anys de totes les entitats participants. Al tram del pont de Cervantes
i al parc, no hi ha gent. Absolutament ningú. Es passa corrents, i desllueix un acte que es
mereix el millor, i aquest tram no ho és.
La Cavalcada d’Alcoi és especial i única. I nosaltres hem de vetllar perquè en cap moment
perda la seua essència, i per això ha de tindre un recorregut lògic i coherent. No parlem
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d’una decisió precipitada ni d'uns pocs, parlem de les quatre bandes que participen en la
Cavalcada. Les quatre colles de dolçainers i tabaleters, els dos grups de danses, els dos
encarregats del subministrament dels animals, grups juvenils que aporten quatre-cents
patges i reparteixen els paquets i, naturalment, l’Associació de Sant Jordi. Més de mil
persones que participen en aquesta Cavalcada. Totes aquestes entitats que representen a
totes aquestes persones han demanat el canvi; però no en aquest any, fa molts anys que ho
fan. I durant les reunions prèvies a la preparació de la Cavalcada, que comencen passat
l’estiu. Any rere any ho transmeten. I aquest any, s’ha dut endavant aquesta proposta.
Després de moltes reunions i acords entre totes i tots, els que fan possible aquest acte.
En els últims anys, no sé si ho saben, ha canviat el recorregut de la Retreta, de l’Alardo, de
la Diana en diverses ocasions, i qui ha decidit eixos canvis? Els organitzadors d’aquests
esdeveniments, l’Associació de Sant Jordi. Cada filà va votar la seua decisió en la seua
assemblea, i després la van traslladar al Casal, i vostés no van dir res. Crec que ni saben
d’aquests canvis, però queda clar que els canvis de recorregut els decidixen els
organitzadors i els que participen en l’acte.
Sra. Obiol: Gràcies. A veure, és cert que la Cavalcada o les Festes de Sant Jordi no són res
sense els voluntaris, sense els organitzadors; però tampoc no són res sense la gent que
acudix a vore i a participar. Aleshores, em sembla una falta de respecte absolut menysprear
aquesta gent que anem a assistir tant a les festes, sapiguem o no sapiguem, puguem votar
o no puguem votar en aquests canvis.
Entenem que els organitzadors tenen un pes essencial i fonamental; però també la gent que
acudix a aquest i que participa com un més, però no com un protagonista, sinó mirant i
assistint a la Cavalcada o a les Festes. No seré jo, ni de bon tros, qui defense l'essencialitat
de la tradició, però crec que sí que sóc, crec que nosaltres, com a Guanyar, reiterem la
necessitat d’una reflexió informada. La senyora regidora ha parlat de fa molts anys que es
demana. Tan sols haguera calgut iniciar aquest canvi uns mesos abans per a poder tindre
una reflexió pausada, una reflexió informada i poder decidir també els organitzadors, amb
evidències, no amb idees o percepcions que a vegades ens poden dur a equívocs. I jo crec
que és molt important també que entenguem que tota la gent, tota la ciutadania, ha de poder
participar en les decisions de la seua ciutat.
I, per tant, nosaltres reiterem aquesta discrepància. El nostre vot en contra, no en la decisió
perquè no tenim un dels problemes, no tenim suficients elements per a decidir aquest canvi,
però sí que ens agradaria demostrar la nostra discrepància en les formes, perquè, de
vegades, moltes vegades, les formes invaliden el contingut.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou. Bé, nosaltres volem insistir en el fet que tal volta el procés
hauria d'haver-se desenvolupat d’una forma més calmada, tractant d’implicar-hi els màxims
agents possibles, com, per exemple, les associacions de veïns o els comerciants o altres
col·lectius que puguen vore’s implicats; però pense que tampoc no hem de dramatitzar i de
tornar-nos bojos, perquè pense que, al cap i a la fi, a ningú no se li ocorre dir que els
ciutadans estan privats de vore l’entrada de festes perquè estes finalitzen al final del País
Valencià. I pense que este canvi tampoc no suposa que la gent vaja a estar privada de la
seua festa ni que en puguen gaudir de la mateixa forma per retallar uns metres, siguem
coherents! Normalment estaven pràcticament buits eixos trams, fins que arribaven al centre
comercial. Que de nou reprenia, un poquet, l’aglomeració de gent. Supose que en part, pel
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que comentava Màrius, perquè molts comerciants aprofitaven eixe espai per a poder-la vore
i per poder-ne gaudir.
Insistim, este procés tal volta s’hauria d’haver fet d’una forma més laxa i més treballada i
implicant més col·lectius i més entitats. Considerem superimportant que garantim la
seguretat durant tot el tram per l’augment d’aglomeració que puga haver-hi; però sí que és
veritat que siguem sensats, i que tampoc no llencem el crit al cel; perquè pense que no és
una cosa tan dramàtica. Pense que tots els alcoians podran gaudir de la mateixa forma de la
seua Cavalcada, com ho fan en Festes de Moros i Cristians. Això sí, com que pensem que
el procediment hauria pogut ser una mica millor, doncs no votarem a favor i ens abstindrem.
Sr. Marcos Martínez: Sí bueno, en nuestro caso la abstención no es por ese perfil, no?
Simplemente es un desacuerdo, una, por la premura, y otra, porque no se ha tenido en
cuenta. Y no solamente es informar de las decisiones que se toman, sino escuchar y tener
en cuenta las opiniones de, tanto comerciantes de la zona como de vecinos. Tanto de
Ensanche como de Santa Rosa. Tampoco es una cosa tan seria, o sea no es una cosa que
cueste tanto. Es levantar el teléfono, quedar a una hora y hablar con ellos, con los
responsables, y, simplemente, poner sobre la mesa lo que hay y escuchar lo que ellos
tienen que decir. O sea, simplemente el tema de nuestra abstención en este caso, es por las
formas en las que se han hecho, simplemente. Porque entendemos que se podrían haber
hecho de otra manera mejor y más amplia, más consensuada, y hubiera evitado, en la
medida de lo posible, pues algunos problemas que se puedan tener a partir de ahora.
Gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
Com ja he dit abans, no és la decisió en si de prendre-la, perquè podem estar-ne a favor, en
contra... Sempre en este tipus de decisions sempre hi ha molta disparitat d’opinió, però, el
que sí que són complicades, i el que no ens ha agradat gens són les formes de fer-ho. Dues
setmanes abans, un anunci ràpid. Sembla, pel que ha comentat la regidora, que ha sigut a
proposta de les entitats organitzadores, com si estiguera llavant-se les mans. No, no, a
nosaltres ens ho han demanat, i així ho fem. Pensem que és una tradició, i no és només
dels pares sinó dels xiquets eixe pes específic, eixa importància, que per això li la donem a
la nostra Cavalcada. I pensem que les formes, possiblement, són les que han fallat. Si
realment estava parlant-se des de setembre, com està comentant la regidora, abans
d’acabar, des de l’inici de setembre d’este mes, per què no s’ha traslladat? Per què no hem
tret a l’opinió pública esta possibilitat i que es parlara? Perquè la realitat és que és de tota la
ciutat, no és només de les entitats que hi estan participant. I, bé, com deien alguns
companys també estan les associacions de veïns, també estan els comerciants, també
estan les altres entitats juvenils, i no és únicament i exclusivament els organitzadors, els
voluntaris que en formen part. Aleshores, sí que hem de retraure la forma en què s’ha fet. A
favor i en contra hi ha moltíssimes possibilitats. Tots ací podríem tindre qüestions a favor,
qüestions en contra, per a donar-li suport, però que realment el que pensem és que les
formes amb què s’ha tractat, no són les més correctes.
Sr. Ruiz: Sí, gràcies, senyor alcalde. Simplement un apunt, perquè s’ha parlat en esta
sessió en diferents ocasions que el tram que s’elimina estava buit, que no hi havia gent. I jo
pense que hi ha molts arguments per a poder justificar la retallada, en este cas, del
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recorregut; però crec que, precisament, per falta de gent, jo crec que no. I estem faltant al
respecte a les persones que anaven a la zona de Cervantes, del final del carrer Oliver, de la
Font de les Mosques i també del centre comercial. És a dir, sí que hi havia diversos punts on
hi havia gent. Hi ha criteris que avalen i que justifiquen aquesta proposta. La primera, la
petició de les entitats i altres raonaments tècnics, i sobretot, dins d’un recorregut en què hi
havia trams que deslluïen la desfilada. Però crec que faltem al respecte si diem que no hi
havia gent. Perquè molta o poca, hi havia persones que aprofitaven eixe recorregut per tal
de gaudir de la Festa de Reis, i m’agradaria que constara en acta.
Sra. Ortiz: Gràcies, senyor alcalde. A vore, Guanyar diu que hem d’aprendre a gestionar,
com sempre. Guanyar ha de donar lliçons de tot perquè són els que més saben, quan són el
segon partit amb menys vots; però clar, açò és perquè, com va dir la seua portaveu, els
alcoians no havien entés el seu programa, que era el millor. No deu ser que vosté no sap
tant, ni són els millors ni els que més saben de tot. També diu que els comerciants no
podran anar amb els seus fills a la Cavalcada. La Cavalcada acaba a les deu de la nit,
mínim; ara ho farà trenta minuts abans aproximadament. Estem parlant que l’adoració va ser
en 2019, cap a les huit i mitja; en 2018 a les nou de la nit. Això vol dir que sí que hi poden
anar.
L’horari de la Cavalcada no el marca ni l’Associació de Sant Jordi ni l’Ajuntament ni la tele, el
marquen els xiquets i xiquetes que besen els reis i els paqueters que van repartint regals.
Poden dir vostés que per aquesta diferència de temps ni arribarà la gent que tanca el
comerç a veure la Cavalcada? I una altra cosa, saben que toca un músic en una entrada?
Una hora si és de cristians i una hora i mitja, màxim, si és de moros. Saben que toca un
músic en la Cavalcada? Dues hores i mitja aproximadament, o més. Tots aquests temps els
passen tocant, ballant els balladors, balladores, etc. Tots aquests participants reivindiquen la
modificació. Perquè, per una banda, tal com s’ha dit, volen acabar a una hora que els
permeta gaudir d’aquest dia; però no és el mateix acabar a les deu de la nit o més, que a les
nou i mitja. Està clar que les persones que treballen en un hospital, policies, bombers,
treballadors d’IGS, tècnics de festes, periodistes i fotògrafs, i moltíssima més gent, no
podran anar a tirar la carta ni a veure la Cavalcada en família. I precisament, una de les que
no podré, seré jo. Perquè, igual que han fet els meus antecessors, estaré amb molt d’orgull
en el Ban i la Cavalcada. Treballant de la mà de les més de mil persones que fan possible
l’arribada dels Reis d’Orient a Alcoi.
Sr. Alcalde: Sens dubte ja ho ha dit el senyor Ruiz. Hi ha molts arguments per a defensar la
necessària modificació del recorregut de la Cavalcada. No només perquè és una proposta
que naix dels mateixos organitzadors, dels que fan possible este espectacle únic i
meravellós que celebrem a la nostra ciutat. Hi ha motius de conciliació, no només dels
participants sinó del conjunt de la ciutadania. Perquè, jo no entenc que un dia cinc de gener
els comerços estiguen oberts fins a les deu o les nou de la nit. Jo crec que haurien de
prendre consciència tots i tancar els comerços molt abans. Després està la llibertat de
comerç, evidentment. Però és alguna cosa que s’ha de treballar. Però, de tots els motius.
Esta decisió, que no sé si és valenta o no, crec que les decisions s’han de prendre quan
s’han de prendre, i s’han de prendre amb convicció i escoltant aquells que fan possible este
espectacle. El principal motiu, jo crec que és l’únic, és la responsabilitat que tenim com a
alcoians de preservar un espectacle com la Cavalcada de Reis. Tenim la sort de viure una
Cavalcada única, màgica, extraordinària, que en cap altra ciutat es fa. I no podem consentir,
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com a responsables d’eixe patrimoni que tenim els alcoians i alcoianes, que la Cavalcada
perda la màgia en cap moment del seu recorregut. I eixe és el motiu pel qual es pren
aquesta decisió, perquè hi havia un moment de la Cavalcada que perdia la seua essència, la
seua màgia, i allò que la fa única. I per això s’ha pres aquesta decisió.
I és cert, senyor Ivorra, que m’ha posat nerviós la seua intervenció; perquè ha demostrat que
vosté no té ni idea de la Cavalcada, però ni quan comença ni on comença ni quin recorregut
té. Parlar ací de si va començar a la rotonda del Camí la Cavalcada? Jo no entenc res del
que ha dit. Mire, en 2011 es va modificar d’una forma molt més extensa el recorregut de la
Cavalcada, estaven vostés en el govern conjuntament amb nosaltres. Vosté no, el seu partit
Compromís i Esquerra Unida, que també formava part del govern. Estava vosté, com a
Compromís, o els seus antecessors, en el govern, i es va modificar perquè s’entenia que
s’havia de fer, i així s’havia de celebrar.
Però, actualment, el problema de la Cavalcada no està al final, on no hi ha una aglomeració
de ciutadans veient la Cavalcada, està al principi. I, per això, també, de la mà dels
organitzadors, s’entén que s’ha de guanyar allí part del recorregut i anticipar perquè,
afortunadament, som milers i milers les persones que vénen de fora d’Alcoi a veure i a
compartir la Cavalcada, i van a l’inici de la Cavalcada. Perquè hi vénen, veuen la Cavalcada
i se’n tornen a les seues poblacions a celebrar la festivitat dels Reis. I és allí on està el
problema d’aglomeració de gent de la Cavalcada.
I, després, alcoians i alcoianes, ens distribuïm —vosté i jo crec que no, perquè no, no..., jo
crec que ni la veu—, es distribuïx pel conjunt del recorregut de la Cavalcada. Cadascú, allà
on considera per a poder gaudir d'aquesta. Però, el problema de la gent que ve de fora, que
afortunadament cada any en són més, és a l’inici de la Cavalcada, i per això, s’anticipa i es
guanya un poquet d’espai i d’horari per a facilitar que eixes aglomeracions no suposen un
problema. Perquè, no de l’any passat, des de fa molts anys, hi ha milers i milers de visitants,
i cada vegada és cert que anem guanyant en capacitat d’atracció, i elements que s’han
introduït i que ha introduït este govern conjuntament amb entitats organitzadores, com el
campament reial, ha fet que molta gent de fora vinga al matí, vaja al campament, dine,
compre, passe el dia ací, i en el moment de començar la Cavalcada van a l’inici, la veuen,
gaudeixen d’ella i se’n tornen a les seues poblacions. Eixe és el funcionament real que hi ha
en la Cavalcada d’Alcoi. I hem aconseguit aprofitar eixe valor per a atraure gent que passa
realment tot el dia a la nostra ciutat, consumint, gaudint, compartint i deixant ingressos a la
nostra ciutat. I el problema no ha estat mai al final de la Cavalcada, perquè els que hem
tingut la sort cada any de poder participar en els diferents actes de la Cavalcada, sabem
que, quan acaba al País Valencià, acaba la màgia de la Cavalcada. I eixe és el motiu pel
qual prenem hui aquesta decisió, per a preservar un patrimoni únic i meravellós que tenim
tots i cadascun dels alcoians i alcoianes.
En la votació de... es manté el vot de la comissió, excepte Guanyar que vota en contra.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 10.15 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
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