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Dies 5 i 6 de Març de 2022

MOROS I CRISTIANS
MIG ANY FESTER 2022



A les 17’30h.

Es reuniran en la Plaça els festers, capitans, banderers i 
músics i tot seguit, tots junts, pujarem fins la rotonda de la 
creu des d´on començarà l’ “ENTRAETA”, continuant pel 
carrer Major i finalitzant en la Plaça.
Finalment, continuarem la festa a la Plaça on gaudirem de 
l´actuació de Cistella de mimbre.

Programa de les Festes patronals
de Moros i Cristians de
Fontanars dels Alforins

S’obri el termini de presentació d’articles per a la confecció del 
programa que anualment elabora la comissió de Festes.

Animem a tots i a totes a que participen i expressen les seues 
opinions i idees.

-TEMA: Lliure

Tots els temes seran editats respectant la voluntat dels 
autors/es - cooperadors/es

-S’EXCLOURAN.

No es publicaran tots aquells articles que:
-Continguen propaganda comercial o política, ja siga directa o 
indirectament.
-Vagen en contra de les idees expressades en la Constitució.
-Siguen difamatoris o atempten contra la llibertat respecte de 
les persones.
-La comissió es reserva el dret de publicar o no els articles 
rebuts.
-Els articles tindran un màxim de 8 pàgines (fotos incloses)

-TERMINI: Fins l’1 de maig de 2022

A les 9´00h.
Esmorzar de germanor baix-braç en la sala multiusos 
(Escoles Velles).

A les 11’00h.
MISSA a la Patrona, en sufragi a tots els festers difunts.

A continuació:
“Homenatge al fester”, que tindrà lloc en la plaça de L’Alqueria dels 
Àlbers, junt al monòlit, on es resarà un respons i es dipositaran flors 
en honor als festers difunts, disparant-se una traca a l’acabament 
de l’acte.
En acabar, s’obrirà l’exposició de dibuixos infantils a la Casa Cultura.

DISSABTE, DIA 5 DE MARÇ

DIUMENGE, DIA 6 DE MARÇ

CAPITÀ CRISTIÀ
Comparsa Almogàvers

BANDERER CRISTIÀ
Comparsa Conqueridors

CAPITÀ MORO
Javier Ferrero Sanchis

BANDERERA MORA
Silvia Ferrero Sanchis

S’agraeix de bestreta la col.laboració a tots
els possibles autors/es i cooperadors/es.


