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Tiquets per a poder assistir 
a les diferents misses

Persones fent cua davant la Casa Abadia per a arreplegar els tiquets.

La Parròquia i la Confraria de Sant 
Jordi es van veure en la necessitat 
de repartir tiquets a les persones 

que van voler assistir als diferents actes 
religiosos de les festes de moros i cris-
tians. La pauta es va adoptar per a poder 
controlar l’aforament de les diferents 
celebracions religioses que van ser, amb 
excepció del disparament d’un castell de 
focs artificials i els concerts de música 
festera, els únics actes que van configurar 
el programa festiu d’enguany amb públic 
en directe.

Això va motivar que en diferents mo-
ments pogueren veure’s cues de gent per 
a poder recollir tiquets, una circumstàn-
cia del tot anòmala, ja que no es recorda 
un fet igual en què s’haja hagut d’adoptar 
una mesura d’aquestes característiques 
per a poder participar en una celebració 
de tipus religiós.

Els passes van poder recollir-se a la Casa 
Abadia en horari de matí i en la seu de la 
Confraria de Sant Jordi en horari de ves-
prada a partir de les 19:30 hores. Es van 
disposar per a les celebracions que van 
fer a la parròquia el dia 21 d’abril a les 
20 hores (missa del Trasllat de Sant Jor-
di); el dia 22 d’abril a les 20 hores (res de 
vespres i de l’Àngelus); i el dia 23 d’abril, 
dia del Patró (misses de 9, 11, 18 i 19:30 
hores -aquesta última es va correspondre 
amb la missa major de Sant Jordi i va ser 

L’Ajuntament i la Comissió de Festes de Sant Jordi han fet 
públiques les bases del VI Concurs de Sainet o Comèdia 
d’Ambient Fester. Tindrà com a termini de presentació 
el dia 15 de setembre i un únic guanyador amb un premi 
consistent en mil euros i un diploma acreditatiu.

Podran participar qualsevol persona major de setze 
anys així com qualsevol companyia de teatre o associació 
cultural que estiga relacionat amb el món del teatre. Cada 
participant podrà presentar un màxim de dues obres, 
encara que només una podrà ser la guanyadora.

Hi haurà dues modalitats: sainet o comèdia d’ambient 
fester i monòlegs. El tema haurà d’estar obligatòriament 
relacionat amb les festes de Moros i Cristians, les seues 
tradicions i els seus costums. La duració serà de 50 minuts 
com a mínim i de 90 minuts com a màxim.

Les obres hauran de ser inèdites i no podran haver 
sigut premiades ni presentades amb anterioritat en cap 
certamen teatral. Tampoc haurà pogut ser estrenada en 
règim comercial ni haver rebut un altre premi o accèssit, 
ja siga amb anterioritat a la presentació, durant el procés 
de selecció o fins al moment de la resolució del jurat. 
No s’admetran a concurs obres que siguen traduccions, 
adaptacions o refundicions d’altres textos literaris, siguen 
o no comèdia.

El resultat del concurs es farà públic durant el mes 
d’octubre. L’autor, d’acord amb la regidoria de Festes, 
designarà al director i als actors que representaran l’obra, 
igual que la fixació de les dates de representació. El jurat, 
que serà designat per la regidoria, podrà declarar desert 
el premi si així ho estima oportú.

Les bases del concurs poden consultar-se al complet en 
la pàgina web de l’Ajuntament.

Convocat el VI Concurs 
de Sainet o Comèdia 
Festera

PER A CONTROLAR L’AFORAMENT DELS ACTES RELIGIOSOS DE LES FESTES 

retransmesa per TV Intercomarcal i Ràdio 
Banyeres de Mariola).

D’igual manera, el dia 25 d’abril, que és 
quan es celebra el tradicional acte del Ce-
mentiri, va haver-hi misses a les 9, 10 ‘30 
i 12 hores (aquesta última transmesa tam-
bé per TV Intercomarcal i l’emissora de 
ràdio municipal). Així mateix va haver-hi 
una altra missa a les 9:45, en aquesta oca-
sió en l’ermita del Sant Crist.

Finalment també es van haver de reti-
rar tiquets per a accedir a les misses de 
l’Octavari de Sant Jordi programat en les 
següents intencions:

Dilluns 26 d’abril, als 20.00 h, Cristians 

i Moros Vells; dimarts 27 d’abril, a les 
20:00 h, Estudiants i Moros Nous; dime-
cres 28 d’abril, a les 20.00 h, Maseros i 
Marrocs; dijous 29 d’abril, a les  20.00 
h, Contrabandistes i Pirates; divendres 30 
d’abril a les 20.00 h, Jordians i Califes; 
dissabte 1 de maig, a les 18.00 h, Societat 
Musical Banyeres de Mariola, Agrupació 
Musical “La Nova”, Colla de Dolçaines i 
Tabals “El Braçal” i Coral Mariola; diu-
menge 2 de maig a les 18.00 h, Difunts de 
Banyeres de Mariola; dilluns 3 de maig 
a les 20.00 h, Confraria de Sant Jordi; i 
dissabte 8 de maig a les 20.00 h, Missa 
“Trasllat Sant Jordi”.




