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L’equip de redacció ja estem treballant en la preparació del Programa de Festes de 
l’any 2021. 
Com sabeu, el programa habitualment fa una retrospecció dels esdeveniments 
festers de l’any anterior, per tal de deixar constància dels fets relacionats amb el 
món de la festa i de la societat. 
Malauradament, l’any 2020 no hem pogut gaudir de les nostres festes, però això no 
ha de ser un impediment per plasmar a les pàgines del programa el que hem viscut. 
Per tot això, fem una crida al poble de Banyeres de Mariola per a que les persones 
que ho desitgen aporten fotografies de com van viure les festes de l’any 2020, tant 
les de Sant Jordi com les de la Relíquia. 
De segur que molts xiquets i xiquetes es van posar el trage de festa a casa per 
gaudir del confeti a la carrossa, també va haver qui es va enfilar el barret fester per 
anar al mercat a fer la compra, d’altra banda, també van ser moltes les cases que es 
van engalanr amb els rodabalcons, enguany amb el propòsit de demanar que 
passara prompte aquesta pandèmia mundial… 
De segur que moltes persones tenen fotografies d’aquells moments i ens agradaria 
posar el programa de festes a disposició de qui ho desitge per tal de publicar ixes 
fotografies a mode de record. Record d’una any molt especial que esperem no es 
torne a repetir però del qual cal deixar constància per a futures generacions. 
Confiem en que aquesta iniciativa siga ben acollida per la població. 
Totes aquelles persones que vulgueu aportar les vostres fotografies festeres 
d’aquells dies podeu enviar-les per email a festes@portademariola.com, enviant els 
arxius amb bona qualitat i indicant el nom complet de la persona que cedeix les 
fotografies (cal emplenar i enviar també el formulari annex). 
Aprofitem per desitjar salut a totes les persones de la nostra població. 
 
 
 
 
 


