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Lliurament de premis dels 
concursos de Dibuix i Redacció

Diumenge 8 de març, a les 12:00 h, al Teatre Prin-
cipal, lliurament dels premis dels concursos escolars 
de Dibuix i Redacció, amb l’actuació del mag Rubèn 
Aparici.

Entrega de premios de los 
concursos de Dibujo y Redacción

Domingo 8 de marzo, a las 12:00 h, en el Teatro 
Principal, entrega de los premios de los concursos 
escolares de Dibujo y Redacción, con la actuación 
del mago Rubèn Aparici.

Presentació del Programa 
i del Cartell de festes

Diumenge 15 de març, a les 18:00 h, al Teatre Prin-
cipal, presentació del programa i del cartell de fes-
tes, amb l’actuació de l’Agrupació Musical "La Nova".

Conciertos festeros de las 
bandas de música locales

Domingo 29 de marzo, a las 19:00 h, en el Teatro 
Principal, concierto de música festera a cargo de la 
Agrupació Musical" La Nova".

Domingo 5 de abril, a las 12:30 h, XXVI edición del 
Concierto de música festera Filà de Moros Vells, a 
cargo de la Societat Musical Banyeres de Mariola. 
Tendrá lugar en el masetmaset de la comparsa.

Concerts festers de les 
bandes de música locals

Diumenge 29 de març, a les 19:00 h, al Teatre Prin-
cipal, concert de música festera a càrrec de l’Agru-
pació Musical "La Nova".

Diumenge 5 d’abril, a les 12:30 h, XXVI edició del 
Concert de música festera Filà de Moros Vells, a càr-
rec de la Societat Musical Banyeres de Mariola. Tin-
drà lloc al maset de la filà.

Lliurament de premis 
dels concursos de 
Dibuix i Redacció.
3 de març de 2019.

Presentació del 
Programa i 
del Cartell de festes.
10 de març de 2019.

Presentación del Programa 
y del Cartel de fiestas

Domingo 15 de marzo, a las 18:00 h, en el Teatro 
Principal, presentación del programa y del cartel de 
fiestas, con la actuación de la Agrupació Musical "La 
Nova".

Concert de música 
festera Filà de 

Moros Vells
14 d'abril de 2019.

Entraeta de la Filà de Maseros.
30 de març de 2019.

Entraetes

Març

Dissabte 14, a les 19:00 h, Maseros, i a 
continuació Estudiants.
Dissabte 21, a les 20:00 h, Moros Vells.
Dissabte 28, a les 19:00 h, Jordians, i 
a continuació Cristians.

Abril

Dissabte 4, a les 19:00 h, Pirates, i a 
continuació Marrocs.
Diumenge de Glòria, dia 12, a les 
12:00 h, Contrabandistes.
Dissabte 18, a les 19:00 h, Moros Nous, 
i a continuació Califes.
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Domingo de Gloria

Domingo 12 de abril, a las 9:00 h, PlantáPlantá de la ban-
dera. La Filà de Moros Vells plantará su bandera en 
el castillo, la Filà de Cristians en el Santo Cristo, la Filà 
de Maseros en su recinto del Santo Cristo, en el Morer 
la Filà de Contrabandistes y el resto de comparsas lo 
hará en sus respectivos masetsmasets. La Confraria de Sant 
Jordi izará los banderines de las diez comparsas en 
la Ermita del Patrón. A continuación, cada comparsa 
celebrará el tradicional almuerzo de "coques".

Diumenge de Glòria

Diumenge 12 d’abril, a les 9:00 h, PlantàPlantà de la ban-
dera. La Filà de Moros Vells plantarà la seua bande-
ra al castell, la Filà de Cristians al Sant Crist, la Filà 
de Maseros al seu recinte del Sant Crist, al Morer la 
Filà de Contrabandistes i la resta de filaes ho farà als 
seus respectius masets. La Confraria de Sant Jordi 
hissarà els banderins de les deu filaes a l’Ermita del 
Patró. A continuació cada filà celebrarà el tradicional 
esmorzar de coques.

Exaltació de Capitans, 
Bandereres i Pregó de festes

Dilluns 13 d’abril, a les 12:00 h, al Teatre Prin-
cipal, Exaltació de Capitans i Bandereres, i Pre-
gó de Festes a càrrec de Raül Sanchis Francés, 
amb l’actuació de la Societat Musical Banyeres 
de Mariola.

Exaltación de Capitanes, 
Abanderadas y Pregón de fiestas

Lunes 13 de abril, a las 12:00 h, en el Teatro Prin-
cipal, Exaltación de Capitanes y Abanderadas, y 
Pregón de Fiestas a cargo de Raül Sanchis Fran-
cés, con la actuación de la Societat Musical Ban-
yeres de Mariola.

Entraeta de la Filà dels Estudiants.
6 d'abril de 2019.

Concert de l'Agrupació Musical La Nova a l'acte 
d'Exaltació de Capitans, Bandereres i Pregó de Festes.

7 d'abril de 2019.

Entraetes

Marzo

Sábado 14, a las 19:00 h, Maseros, y a 
continuación Estudiants.
Sábado 21, a las 20:00 h, Moros Vells.
Sábado 28, a las 19:00 h, Jordians, y a 
continuación Cristians.

Abril

Sábado 4, a las 19:00 h, Pirates, y a con-
tinuación Marrocs.
Domingo de Gloria, día 12, a las 12:00 h, 
Contrabandistes.
Sábado 18, a las 19:00 h, Moros Nous, y 
a continuación Califes.

Trasllat del Patró Sant Jordi.
21 d'abril de 2019.

Entraeta de la Filà 
de Contrabandistes 
celebrada a la carpa 
instal·lada al Parc 
Municipal de Vil·la 
Rosario a causa de 
la pluja.
Diumenge de Glòria, 
21 d'abril de 2019.
Foto cedida per 
Mª Consuelo Sanchis 
Calatayud.

Trasllat del Patró Sant Jordi

Dimarts 21 d’abril, a les 19:00 h, Trasllat de la imat-
ge del Patró Sant Jordi des de la seua ermita al tem-
ple parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia, 
recorrent els carrers Sant Jordi, plaça Major, carrer 
Major, Felip IV, Sant Jaume, Àngel Torró i plaça Major, 
acompanyat per les banderes de totes les filaes, els 
capitans, les bandereres, els presidents, la Comissió 
de Festes de Sant Jordi, la Confraria de Sant Jordi, 
els festers, les autoritats i veïns del poble. A l’eixida 
del Sant es dispararan 21 salves en el seu honor.

A les 0:00 h, Revetlla amb l’orquestra “No com-
ment”, al Parc Municipal de Vil·la Rosario.

Traslado del Patrón San Jorge

Martes 21 de abril, a las 19:00 h, Traslado de la 
imagen del Patrón San Jorge desde su ermita al 
templo parroquial de la Virgen de la Misericordia, re-
corriendo las calles Sant Jordi, plaça Major, calle Ma-
jor, Felip IV, Sant Jaume, Àngel Torró y plaça Major, 
acompañado por las banderas de todas las compar-
sas, los capitanes, las abanderadas, los presidentes, 
la Comissió de Festes de Sant Jordi, la Confraria de 
Sant Jordi, los festeros, las autoridades y vecinos del 
pueblo. A la salida del Santo se dispararán 21 salvas 
en su honor.

A las 0:00 h, Verbena con la orquesta “No com-
ment”, en el Parque Municipal de Villa Rosario.
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22 d’abril, dia de l’Entrada

Dimecres, a la 1:00 h, de la matinada hi haurà un volteig 
general de campanes per anunciar al veïnat el comença-
ment de les festes.

A les 10:30 h, es concentraran a la plaça d’Els Plàtans 
totes les filaes amb les seues respectives bandes de mú-
sica, per iniciar l'Ofrena de flors a Sant Jordi. Obrirà l’ac-
te la Societat Musical Banyeres de Mariola. Seguidament 
desfilaran les filaes del Bàndol Cristià, l’Agrupació Musical 
"La Nova" i les filaes del Bàndol Moro. Finalment, la Filà 
de Maseros tancarà l’acte de l’Ofrena.

A les 12:00 h, després de resar l’Àngelus, volteig general 
de campanes, interpretació conjunta de l’Himno NacionalHimno Nacional 
per la Societat Musical Banyeres de Mariola i per l’Agru-
pació Musical "La Nova", ambdós bandes dirigides per la 
batuta d'Antonio Lillo Pérez, director de l’Agrupació Mu-
sical "La Nova". Tot seguit, tindrà lloc una mascletà que 
es dispararà des del pati de la Casa Abadia. A continu-
ació s’interpretarà l’Himne de la Comunitat ValencianaHimne de la Comunitat Valenciana i 
mentrestant, al castell, serà hissada la Senyera. Després 
s’interpretarà l ’Himne a la Festal ’Himne a la Festa i començarà el XXX Con-
curs d’Interpretació de Bandes Godofredo Garrigues, 

on cadascuna de les bandes de música de les filaes inter-
pretarà un pasdoble. Al finalitzar el concurs tindrà lloc, al 
castell de fusta, el lliurament de premis.

A les 17:00 h, totes les filaes i les bandes de música es re-
uniran a la Torre de la Font Bona i al carrer del Llavadoret 
per iniciar l’Entrada, que recorrerà els carrers Font Bona, 
avinguda Gregorio Molina, plaça d’Els Plàtans, avingu-
da d'Els Furs, La Creu i plaça de l’Ajuntament. Aquesta 
finalitzarà a la plaça Major, on es presentaran armes a 
la imatge de Sant Jordi, ubicada a la façana del temple 
parroquial.

A les 0:00 h, el Bàndol Cristià iniciarà el recorregut de la 
Retreta, i a les 0:30 h, ho farà el Bàndol Moro. La des-
filada transcorrerà per la plaça Major i els carrers Major, 
Felip IV, Nou, Misericòrdia, Sant Miquel, Mestre Serrano, 
Nou, Sant Francesc, Mare de Déu dels Desemparats, Sant 
Antoni, Sant Jordi, Ermita, Mestre Martínez i La Malena. 
Finalitzarà amb l’entrada, per bàndols, a la plaça Major 
on es procedirà a la crema dels fanals.

A continuació de la Retreta, Disco-mòbil del grup Titanic, 
al Parc Municipal de Vil·la Rosario.

22 de abril, día de la Entrada

Miércoles, a la 1:00 h, de la madrugada habrá un volteo 
general de campanas para anunciar al vecindario el co-
mienzo de las fiestas.

A las 10:30 h, se concentrarán en la plaça d’Els Plàtans 
todas las comparsas con sus respectivas bandas de mú-
sica para iniciar la Ofrenda de flores a San Jorge. Abrirá 
el acto la Societat Musical Banyeres de Mariola. Seguida-
mente desfilarán las comparsas del Bando Cristiano, la 
Agrupació Musical "La Nova" y las comparsas del Bando 
Moro. Finalmente, la Filà de Maseros cerrará el acto de la 
Ofrenda.

A las 12:00 h, después de rezar el Ángelus, volteo ge-
neral de campanas, interpretación conjunta del Himno Himno 

NacionalNacional por la Societat Musical Banyeres de Mariola y 
por la Agrupació Musical "La Nova", ambas bandas diri-
gidas por la batuta de Antonio Lillo Pérez, director de la 
Agrupació Musical "La Nova". Acto seguido, tendrá lugar 
una mascletàmascletà que se disparará desde el patio de la Casa 
Abadía. A continuación, se interpretará el Himne de la Co-Himne de la Co-

munitat Valencianamunitat Valenciana y mientras tanto, en el castillo, será 
izada la Senyera. Después se interpretará el Himne a la Himne a la 

FestaFesta y dará comienzo el XXX Concurso de Interpreta-

ción de Bandas Godofredo Garrigues, donde cada una 
de las bandas de música de las comparsas interpretará 
un pasodoble. Al finalizar el concurso tendrá lugar, en el 
castillo de madera, la entrega de premios.

A las 17:00 h, todas las comparsas y las bandas de músi-
ca se reunirán en la Torre de la Font Bona y en la calle del 
Llavadoret para iniciar la Entrada, que recorrerá las ca-
lles Font Bona, avinguda Gregorio Molina, plaça d’Els Plà-
tans, avinguda d'Els Furs, La Creu y plaça de l’Ajuntament. 
Esta finalizará en la plaça Major, donde se presentarán 
armas a la imagen de San Jorge, ubicada en la entrada 
al templo parroquial.

A las 0:00 h, el Bando Cristiano iniciará el recorrido 
del Pasacalle, y a las 0:30 h, lo hará el Bando Moro. El 
desfile transcurrirá por la plaça Major y las calles Major, 
Felip IV, Nou, Misericòrdia, Sant Miquel, Mestre Serrano, 
Nou, Sant Francesc, Mare de Déu dels Desemparats, Sant 
Antoni, Sant Jordi, Ermita, Mestre Martínez y La Malena. 
Finalizará con la entrada, por bandos, en la plaça Major 
donde se procederá a la quema de los faroles.

A continuación del Pasacalle, Disco-móvil del grupo Ti-
tanic, en el Parque Municipal de Villa Rosario.

Esquadra de la Filà de Jordians desfilant a l'Entrada.
22 d'abril de 2019.

Foto cedida per Óscar Sánchez Martos.

Esquadra de la 
Filà de Califes a 
l'Entrada de les 

Festes de Sant Jordi.
22 d'abril de 2019.
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23 d’abril, dia del Patró Sant Jordi

Dijous, a les 6:00 h, des de la plaça Major, la Filà de Mo-
ros Vells, acompanyada de la dolçaina i el tabal, iniciarà 
la Despertà. Un recorregut per diversos carrers del poble 
que finalitzarà a la mateixa plaça Major.

A les 7:30 h, un volteig general de campanes donarà pas 
a la gran Diana, amb el L Concurs de Caps i Esquadres. 
Hi participen totes les comparses i les seues respectives 
bandes de música amb una única esquadra en concurs. 
Comença i acaba a la plaça Major, amb els següents re-
correguts que transcorren pels carrers:

Cristians: Major, Cristòfol Colom, Nou, Laporta i Àngel 
Torró. Estudiants: Major, Felip IV, Sant Jaume i Àngel Tor-
ró. Maseros: Àngel Torró, Fra Lleonard, av. Constitució, 
Laporta, Sant Pere, La Creu i plaça de l’Ajuntament. Con-
trabandistes: Sant Jordi, La Cava, av. Pla Roig, Sant Jordi, 
Sant Antoni i La Malena. Jordians: Àngel Torró, av. Consti-
tució, Laporta, Sant Pere, La Creu i plaça de l’Ajuntament. 
Moros Vells: Major, Cristòfol Colom, Nou, Sant Miquel, 
Laporta i Àngel Torró. Moros Nous: La Creu, av. Els Furs, 
plaça d’Els Plàtans, Mariola, Indústria, València, Jaume I, 
plaça d’Els Plàtans, av. Els Furs, La Creu i plaça de l’Ajun-
tament. Marrocs: Àngel Torró, Correus, Villena, Ruperto 
Chapí, plaça Joan Baptista Doménech, Botànic Cavanilles, 
Santa Llúcia, Laporta, Sant Pere, La Creu i plaça de l’Ajun-
tament. Pirates: plaça de l’Ajuntament, La Creu, València, 
Jaume I, plaça d’Els Plàtans, av. Els Furs, La Creu i plaça  
Ajuntament. Califes: Àngel Torró, Beneixama, av. Consti-
tució, Villena, Correus, Vinalopó, Sant Pere, La Creu i plaça 
de l’Ajuntament. 

Al finalitzar la Diana es procedirà al lliurament de premis 
de caps i esquadres al castell de fusta.

A les 11:00 h, concentració de totes les filaes amb les se-
ues banderes, els capitans, les bandereres, els presidents 
i la Comissió de Festes de Sant Jordi a l’Ajuntament, per 
dirigir-se a les 11:15 h, juntament amb la Corporació Muni-
cipal, al temple parroquial de la Mare de Déu de la Miseri-
còrdia, per assistir a la Solemne Missa Major. A l’eixida de 
missa, es dispararà una mascletà des del pati de la Casa 
Abadia. A continuació, acompanyament del Predicador a 
la seu de la Confraria de Sant Jordi i a l’Ajuntament per 
part dels capitans, Comissió de Festes, Confraria de Sant 
Jordi i Corporació Municipal. Després, cada filà es dirigirà 
a les seues respectives capitanies.

A les 17:00 h, les esquadres infantils de totes les filaes i 
les bandes de música participaran en la VoltetaVolteta de caps 
i esquadres, que recorrerà l’avinguda dels Furs, el carrer 
La Creu, la plaça de l’Ajuntament i la plaça Major.

A les 18:45 h, es reuniran els capitans, les bandereres, els 
presidents, la Comissió de Festes de Sant Jordi i les auto-
ritats a l’Ajuntament per dirigir-se al temple parroquial de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia.

A les 19:00 h, la Solemne Processó de Sant Jordi trans-
correrà per la plaça Major i els carrers Major, Laporta, 
Sant Pere, La Creu i plaça de l’Ajuntament. Finalitzarà al 
temple parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia. A 
l’entrada del Sant a la plaça Major serà disparat un cas-
tell de focs d’artifici. A l’interior del temple es cantaran els 
gojos al Sant mentre és entronitzada la seua imatge a 
l’altar. L’acte finalitzarà amb l’Himne de Sant Jordil’Himne de Sant Jordi.

Esquadra Oficial de la Filà de Marrocs a la Diana.
23 d'abril de 2019.

23 de abril, día del Patrón San Jorge

Jueves, a las 6:00 h, desde la plaça Major, la Filà de Mo-
ros Vells, acompañada de la dolçainadolçaina y el tabaltabal, iniciará la 
Despertà. Un recorrido por diversas calles del pueblo que 
finalizará en la misma plaça Major.

A las 7:30 h, un volteo general de campanas dará paso 
a la gran Diana, con el L Concurso de Cabos y Escua-
dras. Participan todas las comparsas y sus respectivas 
bandas de música con una única escuadra en concurso. 
Comienza y termina en la plaça Major, con los siguientes 
recorridos que transcurren por las calles:

Cristians: Major, Cristòfol Colom, Nou, Laporta y Àngel 
Torró. Estudiants: Major, Felip IV, Sant Jaume y Àngel 
Torró. Maseros: Àngel Torró, Fra Lleonard, av. Constitu-
ció, Laporta, Sant Pere, La Creu y plaça de l’Ajuntament. 
Contrabandistes: Sant Jordi, La Cava, av. Pla Roig, Sant 
Jordi, Sant Antoni y La Malena. Jordians: Àngel Torró, av. 
Constitució, Laporta, Sant Pere, La Creu y plaça de l’Ajun-
tament. Moros Vells: Major, Cristòfol Colom, Nou, Sant Mi-
quel, Laporta y Àngel Torró. Moros Nous: La Creu, av. Els 
Furs, plaça d’Els Plàtans, Mariola, Indústria, València, Jau-
me I, plaça d’Els Plàtans, av. Els Furs, La Creu y plaça de 
l’Ajuntament. Marrocs: Àngel Torró, Correus, Villena, Ru-
perto Chapí, plaça Joan Baptista Doménech, Botànic Ca-
vanilles, Santa Llúcia, Laporta, Sant Pere, La Creu y plaça 
de l’Ajuntament. Pirates: plaça de l’Ajuntament, La Creu, 
València, Jaume I, plaça d’Els Plàtans, av. Els Furs, La Creu 
y plaça Ajuntament. Califes: Àngel Torró, Beneixama, av. 
Constitució, Villena, Correus, Vinalopó, Sant Pere, La Creu 
y plaça de l’Ajuntament.

Al finalizar la Diana se procederá a la entrega de pre-
mios de cabos y escuadras en el castillo de madera. A las 

11:00 h, concentración de todas las comparsas con sus 
banderas, los capitanes, las abanderadas, los presidentes 
y la Comissió de Festes de Sant Jordi en el Ayuntamiento, 
para dirigirse a las 11:15 h, junto con la Corporación Muni-
cipal, al templo parroquial de la Virgen de la Misericordia, 
para asistir a la Solemne Misa Mayor. A la salida de misa 
se disparará una mascletàmascletà, desde el patio de la Casa 
Abadía. A continuación, acompañamiento del Predicador 
a la sede de la Confraria de Sant Jordi y al Ayuntamiento 
por parte de los capitanes, Comissió de Festes de Sant 
Jordi, Confraria de Sant Jordi y Corporación Municipal. 
Después, cada comparsa se dirigirá a sus respectivas ca-
pitanías.

A las 17:00 h, las escuadras infantiles de todas las com-
parsas y las bandas de música participarán en el Desfile 
infantil de cabos y escuadras, que recorrerá la avinguda 
dels Furs, el carrer La Creu, la plaça de l’Ajuntament y la 
plaça Major.

A las 18:45 h, se reunirán los capitanes, las abanderadas, 
los presidentes, la Comissió de Festes de Sant Jordi y las 
autoridades en el Ayuntamiento para dirigirse al templo 
parroquial de la Virgen de la Misericordia.

A las 19:00 h, la Solemne Procesión de San Jorge trans-
currirá por la plaça Major y las calles Major, Laporta, 
Sant Pere, La Creu y plaça de l’Ajuntament. Finalizará en 
el templo parroquial de la Virgen de la Misericordia. A la 
entrada del Santo en la plaça Major será disparado un 
castillo de fuegos artificiales. En el interior del templo se 
cantarán los gozos al Santo mientras es entronizada su 
imagen en el altar. Terminará con el Himne de Sant JordiHimne de Sant Jordi.

Filà dels Estudiants 
a la Processó.

23 d'abril de 2019.
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24 d’abril, dia de Moros i Cristians

Divendres, a les 6:00 h, des de la plaça Major, la Filà de 
Moros Vells, acompanyada de la dolçaina i el tabal, inici-
arà la Despertà. Un recorregut per diversos carrers del 
poble que finalitzarà a la mateixa plaça Major.

A les 7:30 h, la Diana entusiasmarà el poble de Banyeres 
de Mariola amb la participació de totes les filaes i les ban-
des de música. Comença i acaba a la plaça Major, amb 
els següents recorreguts que transcorren pels carrers:

Jordians: Major, Cristòfol Colom, Nou, Laporta i Àngel 
Torró. Contrabandistes: Major, Felip IV, Sant Jaume i Àn-
gel Torró. Maseros: Sant Jordi, La Cava, av. Pla Roig, Sant 
Jordi, Sant Antoni i La Malena. Estudiants: Àngel Torró, 
Fra Lleonard, av. Constitució, Laporta, Sant Pere, La Creu i 
plaça de l'Ajuntament. Cristians: Àngel Torró, Beneixama, 
av. Constitució, Villena, Correus, Vinalopó, Sant Pere, La 
Creu i plaça de l'Ajuntament. Moros Vells: Major, Cristòfol 
Colom, Nou, Sant Miquel, Laporta, i Àngel Torró. Moros 
Nous: La Creu, av. Els Furs, plaça d’Els Plàtans, Mariola, 
Indústria, València, Jaume I, plaça d’Els Plàtans, av. Els 
Furs, La Creu i plaça de l’Ajuntament. Marrocs: plaça de 

l’Ajuntament, La Creu, València, Jaume I, plaça d’Els Plà-
tans, av. Els Furs, La Creu i plaça de l’Ajuntament. Pirates: 
Àngel Torró, Correus, Villena, Ruperto Chapí, plaça Joan 
Baptista Doménech, Botànic Cavanilles, Santa Llúcia, La-
porta, Sant Pere, La Creu i plaça de l’Ajuntament. Califes: 
Àngel Torró, av. Constitució, Laporta, Sant Pere, La Creu i 
plaça de l’Ajuntament. Acabada la Diana, els festers acu-
diran al Barranc Fondo per esmorzar amb les seues res-
pectives filaes.

A les 10:45 h, a la Serreta de la Neu, es realitzarà un Simu-
lacre de Combat. L’iniciaran els ambaixadors del Bàndol 
Cristià i del Bàndol Moro, acompanyats pels capitans i les 
bandereres de les filaes de Cristians i de Moros Vells, dels 
seus festers i de les seues bandes de música. Arribats al 
Barranc Fondo es procedirà al Ball de banderes. A con-
tinuació s’iniciarà la Guerreta i el simulacre de combat 
d’arcabusseria. Començarà la Filà de Jordians, seguida 
de les filaes del Bàndol Cristià, en ordre invers d’antiguitat 
(banda de música, bandera, festers i capità) i del Bàndol 
Moro encapçalat per la Filà de Moros Vells (capità, fes-
ters, bandera i banda de música) pels carrers Conqueri-
dor, Sant Josep, Misericòrdia, Serrella, Mestre Serrano, 
Sant Miquel, Nou, Cristòfol Colom, plaça Major, Felip V i 
Castell, fins arribar al monument a Sant Jordi. Tot seguit, 
es celebrarà al castell, a les 13:30 h, l’Ambaixada Mora.

A les 17:30 h, tindrà lloc la Guerreta d’arcabusseria des 
del carrer Mariola. Començarà la Filà de Califes, seguida 
de les filaes del Bàndol Moro, en ordre invers d’antiguitat 
(banda de música, bandera, festers i capità) i del Bàndol 
Cristià encapçalat per la Filà de Cristians (capità, festers, 
bandera i banda de música). Es seguirà el recorregut per 
la plaça d’Els Plàtans, avinguda d'Els Furs, carrer La Creu, 
plaça de l’Ajuntament, plaça Major, carrer Felip V, fins ar-
ribar al Monument a Sant Jordi.

Tot seguit, es representarà al castell, a les 19:00 h,, l’Am-
baixada Cristiana. Seguidament, la Filà de Moros Vells 
ballarà el “Ball Moro”..

A les 20:30 h, al castell de fusta situat a la plaça Major, 
Ambaixada Humorística entre les filaes d’Estudiants i 
de Moros Nous. A continuació, la Filà de Pirates repre-
sentarà la seua Ambaixada humorística al mateix castell 
de fusta.

A les 23:30 h, Revetlla amb l’orquestra “La Pato”, al Parc 
Municipal de Vil·la Rosario i a les 23:55 h, Cordà a la plaça 
Major.

24 de abril, día de Moros y Cristianos

Viernes, a las 6:00 h, desde la plaça Major, la Filà de Mo-
ros Vells, acompañada de la dolçaina y el tabal, iniciará la 
Despertà. Un recorrido por diversas calles del pueblo que 
finalizará en la misma plaça Major.

A las 7:30 h, la Diana entusiasmará al pueblo de Banye-
res de Mariola con la participación de todas las compar-
sas y las bandas de música. Comienza y termina en la 
plaça Major, con los siguientes recorridos que transcurren 
por las calles:

Jordians: Major, Cristòfol Colom, Nou, Laporta y Àngel 
Torró. Contrabandistes: Major, Felip IV, Sant Jaume y Àn-
gel Torró. Maseros: Sant Jordi, La Cava, av. Pla Roig, Sant 
Jordi, Sant Antoni y La Malena. Estudiants: Àngel Torró, 
Fra Lleonard, av. Constitució, Laporta, Sant Pere, La Creu y 
plaça de l'Ajuntament. Cristians: Àngel Torró, Beneixama, 
av. Constitució, Villena, Correus, Vinalopó, Sant Pere, La 
Creu y plaça de l'Ajuntament. Moros Vells: Major, Cristòfol 
Colom, Nou, Sant Miquel, Laporta, y Àngel Torró. Moros 
Nous: La Creu, av. Els Furs, plaça d’Els Plàtans, Mariola, 
Indústria, València, Jaume I, plaça d’Els Plàtans, av. Els 
Furs, La Creu y plaça de l’Ajuntament. Marrocs: plaça de 
l’Ajuntament, La Creu, València, Jaume I, plaça d’Els Plà-
tans, av. Els Furs, La Creu y plaça de l’Ajuntament. Pirates: 
Àngel Torró, Correus, Villena, Ruperto Chapí, plaça Juan 
Bta. Domenech, Botànic Cavanilles, Santa Llúcia, Laporta, 
Sant Pere, La Creu y plaça de l’Ajuntament. Califes: Àngel 
Torró, av. Constitució, Laporta, Sant Pere, La Creu y plaça 
de l’Ajuntament. Terminada la Diana, los festeros acudi-
rán al Barranc Fondo para almorzar con sus respectivas 
comparsas.

A las 10:45 h, en la Serreta de la Neu, se realizará un Si-
mulacro de Combate. Lo iniciarán los embajadores del 
Bando Cristiano y del Bando Moro, acompañados por los 
capitanes y las abanderadas de las comparsas de Cris-
tians y de Moros Vells, de sus festeros y de sus bandas de 
música. Llegados al Barranc Fondo se procederá al Baile 
de banderas. A continuación, se iniciará la Guerrilla y el 
simulacro de combate de arcabucería. Comenzará la Filà 
de Jordians, seguida de las comparsas del Bando Cris-
tiano, en orden inverso de antigüedad (banda de música, 
bandera, festeros y capitán) y del Bando Moro encabeza-
do por la Filà de Moros Vells (capitán, festeros, bandera y 
banda de música) por las calles Conqueridor, Sant Josep, 
Misericòrdia, Serrella, Mestre Serrano, Sant Miquel, Nou, 
Colom, plaça Major, Felip V y Castell, hasta llegar al mo-

numento a San Jorge. A continuación, se celebrará en el 
castillo, a las 13:30 h, la Embajada Mora.

A las 17:30 h, tendrá lugar la Guerrilla de arcabucería 
desde la calle Mariola. Comenzará la Filà de Califes, se-
guida de las comparsas del Bando Moro, en orden inver-
so de antigüedad (banda de música, bandera, festeros y 
capitán) y del Bando Cristiano encabezado por la Filà de 
Cristians (capitán, festeros, bandera y banda de música). 
Se seguirá el recorrido por la plaça d’Els Plàtans, avingu-
da d'Els Furs, carrer La Creu, plaça de l’Ajuntament, plaça 
Major, carrer Felip V, hasta llegar al Monumento a San 
Jorge.

A continuación, se representará en el castillo, a las 
19:00 h, la Embajada Cristiana. Seguidamente, la Filà de 
Moros Vells bailará el “Ball Moro”.

A las 20:30 h, en el castillo de madera situado en la plaça 
Major, Embajada Humorística entre las comparsas de 
Estudiants y Moros Nous. A continuación, la Filà de Pira-
tes representará su Embajada humorística en el mismo 
castillo de madera.

A las 23:30 h, Verbena con la orquesta “La Pato”, en el 
Parque Municipal de Villa Rosario y a las 23:55 h, Cordà 
en la plaça Major.

Esquadra Oficial de la Filà de Pirates a la Diana.
24 d'abril de 2019.

Foto cedida per Jordi Molina Doménech.

Dispar d'arcabusseria de la Filà de Cristians al castell.
24 d'abril de 2019.
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25 d’abril, dia del Sant Crist

Dissabte, a les 8:00 h, els festers dels dos bàndols es re-
uniran en els voltants de la finca El Morer, on seran alçats 
els nous capitans i es ballaran les banderes. A continua-
ció, es dispararà pels carrers Sant Pere, La Creu, plaça de 
l’Ajuntament, La Malena, Sant Antoni i Sant Jordi, i s’arri-
barà a l’Ermita de Sant Jordi, on es dispararà una salva 
d’honor per filà en record dels nostres avantpassats. Es 
continuarà fins al cementeri, on tindran lloc les tradicio-
nals Salves d’Honor.

Al voltant de les 9:30 h, se celebrarà la Santa Missa en 
sufragi per tots els difunts. Posteriorment, els festers es 
dirigiran als voltants de l’Ermita del Sant Crist per gaudir 
del tradicional esmorzar.

A les 12:00 h, signaran els nous capitans al Llibre d’Or de 
la Confraria del Sant Crist a l’Ermita. Després, a la porta, 

l’Alçà de capitans. Els capitans ixents imposaran les ban-
des als nous capitans i baixaran disparant fins l’Ermita de 
La Malena, on tindrà lloc, aproximadament a les 13:00 h, 
la Conversió del Moro al Cristianisme o “Despojo”. Segui-
dament es ballarà el “Ball Moro” per la Filà de Moros Vells.

A continuació, la Filà de Cristians i totes les altres per or-
dre de bàndol i antiguitat, baixaran disparant fins a la 
plaça Major. Els dispars s’iniciaran al cantó del carrer L’Er-
mita amb el carrer La Malena i seguiran per Mestre Mar-
tínez, L’Ermita, Sant Jordi, Calvari i La Malena, fins arribar 
a la plaça Major on, a les 18:00 h, seran alçats els nous 
capitans del Bàndol Cristià i, a les 18:30 h, els del Bàndol 
Moro. Les banderes, en ambdós casos, seran ballades en 
honor als nous capitans.

Acabat aquest acte, Trasllat dels Sant Jordiets a casa 
dels nous capitans.

A les 23:55 h, Cordà a la plaça Major.

25 de abril, día del Santo Cristo

Sábado, a las 8:00 h, los festeros de ambos bandos se 
reunirán en las inmediaciones de la finca El Morer, don-
de serán alzados los nuevos capitanes y se bailarán las 
banderas. A continuación, se disparará por las calles Sant 
Pere, La Creu, plaça de l’Ajuntament, La Malena, Sant 
Antoni y Sant Jordi, y llegará a la Ermita de San Jorge, 
donde se disparará una salva de honor por comparsa en 
recuerdo de nuestros antepasados. Se continuará hasta 
el cementerio, donde tendrán lugar las tradicionales Sal-
vas de Honor.

Alrededor de las 9:30 h, se celebrará la Santa Misa en 
sufragio por todos los difuntos. Posteriormente, los feste-
ros se dirigirán a los alrededores de la Ermita del Santo 
Cristo para disfrutar del tradicional almuerzo.

A las 12:00 h, firmarán los nuevos capitanes en el Libro de 
Oro de la Cofradía del Santo Cristo en la Ermita. Después, 
en la puerta, la Alçà de capitans. Los capitanes salientes 
impondrán las bandas a los nuevos capitanes y bajarán 
disparando hasta la Ermita de La Malena, donde tendrá 
lugar, aproximadamente a las 13:00 h, la Conversión del 
Moro al Cristianismo o “Despojo”.

Seguidamente se bailará el “Ball Moro” por la Filà de 
Moros Vells. A continuación, la comparsa de Cristians y 
todas las demás, por orden de bando y antigüedad, ba-
jarán disparando hasta la plaça Major. Los disparos se 
iniciarán en la esquina de la calle La Ermita con la calle 
La Malena y seguirán por Mestre Martínez, L’Ermita, Sant 
Jordi, Calvari y La Malena, hasta llegar a la plaça Major 
donde, a las 18:00 h, serán alzados los nuevos capitanes 
del Bando Cristiano y, a las 18:30 h, los del Bando Moro. 
Las banderas, en ambos casos, serán bailadas en honor 
a los nuevos capitanes.

Terminado este acto, Traslado de los Sant Jordiets a 
casa de los nuevos capitanes.

A las 23:55 h, Cordà en la plaça Major.

Dispar d'arcabusseria de la Filà de Moros Nous al cementeri.
25 d'abril de 2019.

Dispar d'arcabusseria de la Filà de Maseros.
25 d'abril de 2019.

Foto cedida per Mª Elena Vilanova Calatayud.

Filà de Contrabandistes al Trasllat del Sant Jordiet.
25 d'abril de 2019.

Ball de bandera de la Filà de Moros Vells.
25 d'abril de 2019.
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Octavari del Patró Sant Jordi

Es celebraran misses amb les següents intencions:
Diumenge 26 d’abril, a les 20:00 h, Cristians i Moros 
Vells.
Dilluns 27 d’abril, a les 19:00 h, Estudiants i Moros 
Nous.
Dimarts 28 d’abril, a les 18:30 h, Maseros i Marrocs.
Dimecres 29 d’abril, a les 20:00 h, Contrabandistes 
i Pirates.
Dijous 30 d’abril, a les 20:00 h, Jordians i Califes.
Divendres 1 de maig, a les 20:00 h, Societat Musical 
Banyeres de Mariola, Agrupació Musical "La Nova", 
Colla de Dolçaines i Tabals “El Braçal” i Coral Mariola.
Dissabte 2 de maig, a les 20:00 h, Difunts de Ba-
nyeres de Mariola.
Diumenge 3 de maig, a les 20:00 h, Confraria de 
Sant Jordi.

Trasllat del Patró Sant Jordi

Dissabte 9 de maig, a les 20:00 h, Missa i trasllat en 
processó de la imatge de Sant Jordi a la seua Ermita. 
Eixirà del temple parroquial de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia i recorrerà la plaça Major i els carrers 
Àngel Torró, Sant Jaume, Felip IV i Major. Passarà 
novament per la plaça Major i carrer Sant Jordi. A 
l’arribada del Sant a l’Ermita, es dispararà un castell 
de focs d’artifici.

Traslado del Patrón San Jorge

Sábado 9 de mayo, a las 20:00 h, Misa y traslado 
en procesión de la imagen de San Jorge a su Ermita. 
Saldrá del templo parroquial de la Virgen de la Mise-
ricordia y recorrerá la plaça Major y las calles Àngel 
Torró, Sant Jaume, Felip IV y Major. Pasará nueva-
mente por la plaça Major y la carrer Sant Jordi. A la 
llegada del Santo a su Ermita, se disparará un casti-
llo de fuegos artificiales.

XLI Jornadas Musicales del 
Octavario de San Jorge

Los conciertos se realizarán en el templo parroquial 
de la Virgen de la Misericordia, de acuerdo con el 
siguiente programa:

Sábado 2 de mayo, a las 20:45 h, Orquestra Sim-
fònica SMI Santa Cecília de Cullera. Director: Carlos 
Garcés Fuentelsaz.

Domingo 3 de mayo, a las 19:30 h, València Brass 
Band. Director: Enrique Alborch.

XLI Jornades Musicals de 
l’Octavari de Sant Jordi

Els concerts es realitzaran al temple parroquial de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia, d’acord amb el 
següent programa:

Dissabte 2 de maig, a les 20:45 h, Orquestra Sim-
fònica SMI Santa Cecília de Cullera. Director: Carlos 
Garcés Fuentelsaz.

Diumenge 3 de maig, a les 19:30 h, València Brass 
Band. Director: Enrique Alborch.

Octavario del Patrón San Jorge

Se celebrarán misas con las siguientes intenciones:
Domingo 26 de abril, a las 20:00 h, Cristians y Mo-
ros Vells.
Lunes 27 de abril, a las 19:00 h, Estudiants y Moros 
Nous.
Martes 28 de abril, a las 18:30 h, Maseros y Marrocs.
Miércoles 29 de abril, a las 20:00 h, Contrabandis-
tes y Pirates.
Jueves 30 de abril, a las 20:00 h, Jordians y Califes.
Viernes 1 de mayo, a las 20:00 h, Societat Musical 
Banyeres de Mariola, Agrupació Musical "La Nova", 
Colla de Dolçaines i Tabals “El Braçal” y Coral Ma-
riola.
Sábado 2 de mayo, a las 20:00 h, Difuntos de Ban-
yeres de Mariola.
Domingo 3 de mayo, a las 20:00 h, Confraria de 
Sant Jordi.

XL Jornades 
Musicals de 
l'Octavari de
Sant Jordi.
27 d'abril de 2019.

Paraules de Mossén 
Ramón Micó Colomer 

al finalitzar el 
Trasllat del Patró 

Sant Jordi a la seua 
Ermita.

4 de maig de 2019.

Trasllat del Patró 
Sant Jordi.

4 de maig de 2019.
Foto cedida per 
Óscar Sánchez 

Martos.


