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EN EL DIA MÉS EMBLEMÀTIC I EMOCIONAL DE LES FESTES

Missa en el Cementeri en 
record dels difunts
E l dia 25 d’abril es va celebrar 

l’últim dia de les festes de moros 
i cristians, enguany únicament 

caracteritzat per un programa d’actes 
de caràcter religiós.

El dia més emblemàtic de les festes 
des del punt de vista emocional, en el 
que els festers disparen salves en record 
dels difunts, acte que és únic en el con-
text dels pobles que celebren festes de 
moros i cristians, va veure reduïda la 
seua programació a la realització de la 
missa que es celebra en memòria dels 
éssers volguts. No va haver-hi ni salves 
d’honor amb disparaments d’arca-
busseria, ni alçà de capitans, ni esce-
nificació de la conversió del moro al 
cristianisme ni cap altre acte més del 
programa habitual, igual que va passar 
en els dies precedents.

A causa de la massiva afluència que 
sol registrar aquest acte, Parròquia i 
Confraria de Sant Jordi van acordar la 
celebració de fins a quatre misses, te-
nint una d’elles com a escenari l’ermi-
ta del Sant Crist, on esdevé l’alçà dels 
capitans. Es va intentar donar cabuda, 
d’aquesta manera, a les múltiples peti-
cions que es van fer per a poder assistir 
a l’ofici religiós i complir, d’aquesta 
manera, els aforaments permesos.

Enguany, almenys, el personal va po-
der accedir al Camp Sant. L’any passat 
va ser molt diferent. En aquella ocasió 
la gent va haver d’estar a casa davant les 
restriccions de mobilitat que va com-
portar la situació de confinament.

Acabada la missa de les 12 del matí, 
que va ser retransmesa per la TV Inter-
comarcal i Ràdio Banyeres, la Confraria 
de Sant Jordi va fer públic el resultat del 
sorteig d’una làmina del Guió de Sant 
Jordi obra de l’artista local Manolo Gra-
nado. El confrare afortunat va ser Jorge 
Antonio Payá.

Capitans i càrrecs festers davant l’altar del Cementeri.

Perspectiva de la missa que es va oferir en record dels difunts. La Confraria va sortejar una làmina del Guió de Sant Jordi.

El banyerí va pujar al primer lloc del podi.
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Álvaro Vicedo 
guanya el VII 
Duatló de Carlet

Álvaro Vicedo Ferre, d’onze anys, militant en el Club 
Triatló Ontinyent i alumne de la Fundació Ribera, es va 
proclamar vencedor del VII Duatló Escolar Ciutat de 
Carlet celebrat el dia 19 d’abril, prova inclosa dins dels 
“Jocs Esportius Vialterra”. Aquest jove banyerí va acon-
seguir la primera plaça en la primera prova de duatló en 
la que participava. Ho va fer superant en 42 segons al 
segon classificat, un xiquet del Tricarlet, club del poble 
organitzador, i en més de minut i mig al que va ocupar 
la tercera plaça, un jove atleta del club Vialterra d’Alge-
mesí. Álvaro Vicedo és integrant del club ontinyentí des 
de fa dos anys.

Amb aquesta prova celebrada a Carlet es tornava a la 
competició després que aquesta quedara interrompuda al 
febrer de l’any passat a causa de la pandèmia. Les carreres 
es van disputar amb les màximes precaucions sanitàries i 
sota la premissa d’un triatló “segur i responsable”.




