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La Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina ha rendit aquest cap de
setmana un senzill homenatge a les filaes que van ostentar els càrrecs d'abanderat durant
la passada trilogia festera en honor a Sant Hipòlit Màrtir. L'entitat, presidida per
Hipòlit Borràs
, va visitar el dissabte 21 d'octubre a migdia a
la Llana i la Cavalleria Ministerial
per fer-los entrega d'un detall de record amb el qual, la Junta de Festes, vol agrair
l'esforç, el seu bon fer i la seua entrega
a l'hora de portar endavant els esmentats càrrecs. L'acte va comptar també amb la presència
de l'alcaldessa,
Mireia Estepa
, i de la regidora de Festes a l'Ajuntament de Cocentaina,
Susana Reig
.

La primera parada d'aquesta visita va tenir lloc a la seu de la Llana, situada a l'Avinguda del
Ferrocarril número 18, per fer entrega d'un quadre a
Christian Molines Castellà
, abanderat moro d'aquest any. Seguidament els components de la Junta de Festes es van
desplaçar al carrer Roig de Corella número 4, seu de la
Filà Cavalleria Ministerial
, per repetir el mateix ritual amb
Sergio Navarro Cantó
; abanderat cristià de 2017.

El pròxim dissabte 18 de novembre, una vegada passe la Fira de Tots Sants, serà el torn de
les filaes que van portar endavant
les capitanies en les
últimes Festes de Moros i Cristians. D'aquesta forma la Junta de Festes visitarà,
la filà Gentils i la Guàrdia Jalifiana 'Sahorins'
; per lliurar aquests detalls commemoratius a
Sergio Moncho Moya
(capità cristià) i
Jaume Pérez Cardona
(capità moro).
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