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Les Festes de Moros i Cristians de Cocentaina van arribar a la Seua fidel dilluns 12 d'agost
amb el
dia de l'Alardo, una jornada que va
començar a l'alba amb
les tradicionals Guerrilles
a les faldes de la Serra de Mariola. A les 11 del matí
l'Estafeta Moro
va demanar la rendició de la Vila Comtal al Capità Cristià i després de ser rebutjat va
emprendre una veloç carrera per advertir als seus que havia arribat l'hora de conquerir
aquestes fèrtils terres del Comtat. Aixi ho va expressar l'Ambaixador Moro
durante l'Ambaixada
, paper declamat per
Rubén Vilanova Domínguez
, i un parlament que va finalitzar sense cap tipus d'acord. Aquesta manca de consens va portar
als àrabs a
incendiar les muralles contestanes
abans de
la cruenta batalla d'arcabusseria
que va finalitzar amb victòria de les tropes mores, una conquesta materialitzada amb
la hissada de la bandera de la mitja lluna
a la part alta del castell situat a la cèntrica Plaça del Pla. A migdia, al solar situat a la Ronda
Sud a l'esquena del Col·legi Sant Joan Bosco,
les Filaes Bequeteros i Cavalleria Ministerial
van protagonitzar
la humorística 'Ambaixada de les Tomaques'
en lla qual la munició emprada van ser a les tomaques madures de les hortes contestanes. Ja a
la vesprada els cristians van tornar disposats a conquerir Cocentaina i després de la fallida
Estafeta;
l'Ambaixador Cristià
,
David Pascual Bonet
, va instar els moros a rendir-se i a lliurar la fortalesa. Tampoc hi va haver acord i les paraules
van donar pas a les armes,
un combat d'arcabusseria
que és va resoldre amb la lluita cos a cos entre a els Càrrecs del 2019 i que va finalitzar amb
la victòria de les tropes de la creu
. En silenciar-se a els arcabussos
és va produïr l'acte d'Acció de Gràcies a Sant Hipòlit Màrtir i a la Verge del Miracle al
Monestir de les Clarisses
al mateix temps que és va efectuar el traspàs de càrrecs. Aquests seran assumits en 2020 per
les Filaes
Contrabandistes
(Capità Cristià),
Bequeteros
(Capità Moro),
Almogàvers
(Abanderat Cristià) i
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Mudèjars
(Abanderat Moro). Finalment és va traslladar en processó
la imatge xicoteta de Sant Hipòlit Màrtir a la parròquia del Salvador
, un acte que va culminar els Festes del 2019 encara que aquestes
van acabar de forma oficial l'endemà amb la Missa Major en honor al patró de
Cocentaina
en el dia de la Seua Festivitat litúrgica.
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