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EL DIA DE SANT JORDI ES DISPARARÀ UN CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

S’HA VIST REDUÏDA

Retransmissió de la presentació 
de la Revista-Programa de Festes

ORGANITZAT PER LA CONFRARIA

Concurs de dibuix amb Sant 
Jordi com a protagonista

La programació 
festiva serà 
bàsicament 
religiosa

Els actes de les festes de moros 
i cr is t ians  d’enguany es  veu-
ran reduïts, excepte la presen-
tació del  Programa de Festes 
(4 d’abri l  a les 18 hores per 
la TV-Intercomarcal) i el dis-
parament d’un castell de focs 
artificials (23 d’abril a les 22 
hores), als de caràcter religiós 
que ha programat la Confraria 
de Sant Jordi i la parròquia de 
Santa Maria. A pesar de tot esta-
ran supeditats a què les normes 
derivades de l ’evolució de la 
pandèmia no impliquen la seua 
modificació o suspensió.

El dia 21 d’abril, dimecres, a 
les 20 hores, s’oferirà la missa 
del “Trasllat de Sant Jordi”. El 
dia 22, a la 1 de la matinada, 
es voltejaran les campanes, i a 
les 12 del migdia tindrà lloc el 
rés de l’Àngelus. El dia 23, di-
vendres, a les 7:30 h, es volte-
jaran de nou les campanes i a 
les 11:30 es celebrarà la Solem-
ne Missa Major a Sant Jordi. A 
l’eixida de la celebració el pre-
dicador signarà en el Llibre d’Or 
de la Confraria de Sant Jordi en 
la seu de l’entitat.

El dia 25 d’abril, a les 9:30, 
es celebrarà en el Cementeri la 
Santa Missa en sufragi per tots 
els difunts. Del 26 d’abril al 3 
de maig t indrà l loc l ’Octava-
ri del Patró Sant Jordi, amb la 
celebració de les misses en in-
tenció de les diferents filaes i en-
titats relacionades amb la festa. 
Finalment el 8 de maig a les 20 
hores serà la missa pel “Trasllat 
de Sant Jordi”.

CONCERTS DE L’OCTAVARI
Els concerts de l’Octavari es ce-

lebraran en el temple parroquial. 
El dia 1 de maig, dissabte, a les 
19:30 hores, actuarà l’Orquestra 
Simfònica de la Societat Musical 
Instructiva Santa Cecília de Culle-
ra, dirigida per Carlos Garcés. El 
diumenge 2 de maig a les 19:30 
hores està previst que actue el 
Cor Universitari Sant Yago, de 
València.

E l dia 4 d’abril, “Dia de Glòria”, a 
les 18.30 hores, es retransmetrà 
pel canal de televisió Interco-

marcal, el vídeo de la presentació de la 
Revista-Programa de les Festes 2021, 
el qual ha sigut confeccionat perquè 

quede constància de tot l’ocorregut en 
l’últim any, i a pesar que no puguen ce-
lebrar-se les festes.

Per altra banda s’ha informat que 
totes les persones que han col·laborat 
aportant fotos o patrocinant anuncis 

podran passar per la Comissió de Fes-
tes (baixos del Mercat, accés pel local 
de l’Associació de Jubilats), el dilluns 
dia 12 o el dimarts dia 13 d’abril, de 18 
a 20 hores, per a recollir un exemplar 
de la Revista-Programa.

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
Assenyalar que, malgrat no cele-

brar-se actes de festa de caràcter lú-
dics, s’ha programat el dispar d’un 
castell de focs d’artifici per al dia 23, 
dia de Sant Jordi, a les 23 hores.

La Confraria de Sant Jordi ha orga-
nitzat un concurs de dibuix dirigit a 
la població infantil de Banyeres de 
Mariola en els nivells d’ensenyament 
d’Infantil, Primària i Secundària. L’ac-
tivitat s’organitza per a promoure i 
enaltir la figura del Patró en uns mo-
ments en què no és possible fer-lo a 
través dels mecanismes habituals, atés 
que no hi haurà festes per segon any 
consecutiu.

Els participants hauran d’entregar 
els seus treballs els dies 10 i 11 d’abril 
(dissabte i diumenge) en horari d’11 
a 13 hores, i el 16 d’abril (divendres) 
de 18 a 21 hores, en la seu de la Con-
fraria de Sant Jordi, finalitzant el ter-
mini de presentació aquest últim dia.

La temàtica haurà d’estar relaciona-
da amb la festa de moros i cristians i 
haurà d’incorporar la imatge de Sant 
Jordi com a protagonista. Es valoraran 
aspectes com la creativitat i l’origina-
litat i els participants tindran llibertat 
de procediment, tècnica i plàstica, 
sempre que no genere dificultats de 
reproducció. El format podrà ser ver-
tical o horitzontal i la grandària A4 
com a mínim.

El jurat estarà format per la presi-
denta, la secretària i dos tècnics de 
dibuix de la junta directiva de la Con-
fraria de Sant Jordi. Els premis es co-

municaran el dia 23 d’abril de mane-
ra telefònica i posteriorment es faran 
públics a través dels comptes oficials 

de l’entitat en les xarxes socials, lloc 
en el qual també estan exposades al 
complet les bases del concurs.

Enguany es 
commemora 
el 75 
aniversari 
dels Sant 
Jordiets

Enguany es commemora el 
75 aniversari (21 d’abril de 
1946 - 21 d’abril de 2021) 
de la donació de les imatges 
dels Sant Jordiets per part 
de Gregorio Molina Ribera 
a cadascuna de les compar-
ses festeres que existien en 
aquell moment: Cristians, 
Moros Vells, Estudiants, Mo-
ros Nous, Maseros i Marrocs. 
El diumenge següent a la ce-
lebració de les festes d’eixe 
any les imatges van ser en-
tregades als nous capitans de 
les diferents filaes perquè fo-
ren acollides en els seus do-
micilis. Des d’aquell moment 
els capitans tenen a casa al 
Sant Jordiet de la filà durant 
tot l’any de la seua capitania. 
Aquesta informació ha sigut 
plasmada per la Confraria de 
Sant Jordi en l’estampa dels 
gojos a Sant Jordi que ha 
editat enguany.

Curs sobre el dispar en 
els actes d’arcabusseria
La Comissió de Festes de Sant Jordi ha 
informat que la UNDEF està estudiant 
la possibilitat de realitzar un curs 
sobre la normativa que regula l’ús 
de la pólvora i la seua necessitat 
per a poder disparar en els actes 
d’arcabusseria de les festes de moros 
i cristians. La institució vol aprofitar 
la suspensió de les festes que ha 
ocasionat la pandèmia per a realitzar 
aquest tipus de cursos i que, quan siga 
possible, els festers estiguen preparats 
per a tornar als carrers i gaudir dels 
actes festers.
Per això es va demanar que els 
festers interessats en fer el curs 

ho comunicaren a les seues juntes 
directives indicant el nom, DNI i 
la data de naixement per a poder 
notificar a la UNDEF el nombre 
de persones que podria participar 
i tindre, d’aquesta manera, una 
estimació. El plaç per a aportar 
aquestes dades va ser molt curt: va 
començar el dia 23 i va finalitzar 
el 29 de març.
Encara no és possible determinar 
la data en què es realitzarà el 
curs, ja que s’està a l’espera que 
la UNDEF concrete la quantitat de 
gent interessada. El curs es faria 
telemàticament i seria gratuït. Jordians en un acte d’arcabusseria en el Barranc Fondo. 

Imatge promocional del concurs organitzat per la Confraria.




