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El Patró en la plaça Major durant el trasllat, després de la ‘volta al Castell’.

Sant Jordi ja està en la seua 
ermita fins a l’any que ve

Les festes de moros i cristians 
van acabar el dia 7 de maig, dis-
sabte, amb el Trasllat de la Imat-
ge de Sant Jordi des del Temple 
Parroquial a la seua ermita.

L’acte va congregar a autoritats, 
Confraria de Sant Jordi, Comissió 
de Festes, Capitans, Bandereres, 
Presidents i Sergents de les deu 
filaes festeres i nombrosos fidels, 
que van participar en l’acte en 
forma processó amb l’acompan-

Imatge de Sant Jordi eixint del temple parroquial.

DESPRÉS DE L’ÚLTIM ACTE DE FESTES

Concurs de 
fotografia 
digital de les 
festes de moros 
i cristians

El dia 10 de juny finalitza el ter-
mini per a poder participar en el 
XIII Concurs de Fotografia Digital 
2022 que organitza l’Ajuntament 
i la Comissió de Festes de Sant 
Jordi, en el qual poden participar 
fotògrafs, tant professionals com 
aficionats.

El tema està restringit a les festes 
de moros i cristians del poble cele-
brades entre el 21 d’abril i el 7 de 
maig d’enguany. El concurs consta 
de dues categories: color i blanc i 
negre: Les fotografies participants 
hauran de ser inèdites.

Cada autor podrà aportar fins a 
un màxim de deu fotografies per 
categoria. La grandària serà lliure 
i hauran de presentar-se munta-
des, segons es disposa en les bases 
del concurs (poden consultar-se 
completes en la pàgina web muni-
cipal).

Els premis consistiran, per a ca-
da categoria, en un primer premi 
dotat amb 250 euros, un segon de 
150 euros i un accèssit al millor 
autor local de 100 euros. Cada 
participant només podrà obtenir 
un premi per categoria.

Les fotos premiades quedaran 
en propietat de l’ajuntament, qui 
podrà destinar-les a l’ús que esti-
me convenient. La resta d’originals 
no premiats podrà retirar-se en el 
termini de trenta dies a comptar 
des del tancament de l’exposició 
que s’organitzarà amb els treballs 
participants.

yament de les bandes de la Socie-
tat Musical Banyeres de Mariola i 
l’Agrupació Musical la Nova.

Després de l’eixida de la imat-
ge de l’Església, portada per 
integrants de la filà Cristians i 
festers voluntaris d’altres filaes, 
la processó va seguir l’itinerari 
tradicional de la “volta al cas-
tell” a través dels carrers Àngel 
Torró, Sant Jaume, Felip IV i ca-
rrer Major, pas per la Plaça Ma-
jor i continuació pel carrer Sant 
Jordi, fins a arribar a l’ermita. 
Una vegada allí, en presència de 
nombrosíssim públic, es va dis-
parar un castell de focs artifi-
cials. A continuació els membres 
de la Confraria de Sant Jordi van 
col·locar la imatge del Patró en 
l’altar de l’ermita.




