
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

MI Ajuntament de 

Beneixama     
Comissió de Festes de 

Moros i Cristians 

 

BENEIXAMA SUSPÉN PER SEGON ANY LA CELEBRACIÓ DE 

LES FESTES PATRONALS DE MOROS I CRISTIANS 2021 

 

L’acord ha estat adoptat per la Junta Directiva de la Comissió de Festes, 
de comú acord amb el MI Ajuntament de Beneixama i la Parròquia Sant 
Joan Baptista.  
 
 

Beneixama, 9 de juliol de 2021.  

En les últimes setmanes, des de la Comissió de Festes, hem intentat conéixer a través de la 

UNDEF els protocols que la Conselleria de Sanitat i Salut Pública té previst autoritzar i que 

previsiblement permetran realitzar altre tipus de festejos en la Comunitat Valenciana a partir 

de pròxim 1 de setembre, amb la finalitat de valorar si aquestes mesures eren compatibles 

amb l’organització de Moros i Cristians.  

En la vesprada d’ahir, 8 de juliol de 2021, vam mantenir una reunió telemàtica junt amb 

presidents de juntes festeres d’altres poblacions, UNDEF i la Consellera de Sanitat en què vam 

transmetre la necessitat urgent de crear un protocol específic per a les Festes de Moros i 

Cristians que permeta la seua celebració amb totes les garanties sanitàries a partir del moment 

en què les autoritats ho permeten. Dita proposta fou acceptada per la Conselleria i en les 

pròximes setmanes serà elaborat per la UNDEF un primer esborrany per a la seua valoració i 

posterior anàlisi per part dels tècnics de Salut Pública de la Conselleria.  

Tot el procediment que ara s’inicia no estarà finalitzat amb temps suficient perquè des de la 

Comissió de Festes puguem treballar en la seua aplicació per a les pròximes festes de 

setembre, i per tant, davant el seu desconeixement actual, però principalment per la incertesa 

social davant l’evolució de la pandèmia, ens veiem obligats a adoptar per unanimitat l’acord de 

suspendre per segon any consecutiu les Festes Patronals de Moros i Cristians en honor a la 

Divina Aurora 2021. Al mateix temps, també acordem programar distints actes culturals durant 

aquests dies que seran anunciats en les setmanes vinents, així com la participació dels càrrecs 

institucionals de la festa i les banderes representatives en la Missa Major que des de la 

Confraria de la Verge s’organitzarà el dia 8 de setembre.  

La celebració de les festes deu produir-se en un marc de total seguretat, i això avui dia no es 

produeix. Gràcies a tots pel vostre suport i comprensió perquè estem convençuts que junts i 

units celebrarem aviat les millors Festes de Moros i Cristians de la nostra història.  

Tornarem!  
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