
 
 

 
COMUNICAT OFICIAL 

 
Davant l’evolució de la situació sanitària actual, hui s’han reunit els representants de l’Ajuntament, 

de la Parròquia, de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai i de les les 9 filaes, per avaluar el 
context i la repercussió en els actes de les pròximes setmanes. 

 
Els acords adoptats unànimement són els següents: 
 

1) Mantindre la inauguració del nou Castell de festes i la celebració de la presentació del cartell- 
programa de les festes de 2022 i representació del sainet fester (8 de gener de 2022).(*) 

2) Mantindre la celebració del concert fester al pavelló municipal d’esports (15 de gener de 2022).(*) 
3) No celebrar la Publicació i l’Acapte els dies prevists inicialment (9 i 16 de gener de 2022, 

respectivament). 
4) Mantindre la celebració del novenari a Sant Blai en les dates previstes (del 23 al 31 de gener de 

2022).(*) 
5) Convocar una assemblea extraordinària per al proper 21 de gener de 2022 per a decidir entre una 

de les següents opcions, prèvia consulta a les assembles de cada filà: 
a. La celebració de les festes en les dates previstes inicialment. 
b. L’ajornament de les festes per a final del mes de març o principi del mes d’abril. 
c. La suspensió de les festes de 2022. 

 
Confiem que la situació millore poc a poc i que les festes puguen dur-se a terme en tot el seu 

esplendor. 
 
(*) Amb el compliment de la normativa sanitària vigent en cada moment 

 

Bocairent, 29 de desembre de 2021 
 

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI! 
 

Xavier Molina Martí, alcalde de l’Ajuntament de Bocairent 
Ximo Carbonell Sirera, president de l’Associació Festes de Moros i Cristians a Sant Blai de Bocairent 
Vicent Femenia Ribes, rector de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora 
Mª Purificación Sanchis Sala, presidenta de la filà d’Espanyoletos 
Juan Vañó Vañó, president de la filà de Granaders 
Ricardo Reig Molina, president de la filà de Contrabandistes 
Júlia Molina Casanova, presidenta de la filà de Terç de Suavos 
Juan Mestre Navarro, president de la filà d’Estudiants 
Mª José Belda Andrés, presidenta de la filà de Moros Vells 
Montserrat Ferre Beneyto, presidenta de la filà de Marrocs 
Pau Verdú Navarro, president de la filà de Moros Marins 
Mati Ferre Sanvíctor, presidenta de la filà de Mosqueters 


