La Publicació va anunciar el retorn de la Festa
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Dissabte passat 25 de juny es va materialitzar el retorn de les Festes de Moros i Cristians
de Cocentaina
, després de la pandèmia, amb l'esperat acte de la
Publicació
. La
cerimònia va arrancar en la Plaça de la Vila a les 19:00h amb el
res de l' àngelus
i
una solta de coloms
en record de tots els qui ens han deixat en aquests últims temps a causa de la crisi sanitària del
Coronavirus. També
va sonar amb força l'Himne de Festes
, amb lletra de Gerard Mur i Pérez i música de José Insa Martínez, mentre que
la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet
es va encarregar d'obrir la desfilada dels publicadors. Quant als adults cal destacar que
Graciela Llorens
, acompanyada del Ateneu Musical, va guiar als cristians en representació de la Filà
Contrabandistes perquè aquesta formació és la que ostenta enguany el càrrec de capità de les
tropes de la creu. Per la seua part
Miguel Palac
í, dels Bequeteros i sota les notes de la Unió Musical Contestana, va acompanyar al bàndol
moro en ser aquesta Filà la que assumeix la capitania de les forces de la mitja lluna. Els
publicadors infantils
també van tindre un paper destacat i van realitzar
una ofrena floral en el monument dedicat a Sant Hipòlit
sent aquesta vegada
Isabel Jordà
(Filà Contrabandistes) i
Lucía Agulló
(Filà Bequeteros) les formadores. Adults i infantils van confluir en el Passeig del Comtat i van
desfilar fins a la Plaça Alcalde de Reig on va concloure el pregó fester. A la nit
les primeres "Voltetes"
van omplir els carrers contestans de música i festa.
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