
 
Comunicat de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins 
 
L'Ajuntament de Fontanars dels Alforins es va reunir ahir, 23 de desembre, amb els              
responsables de Salut Pública per traslladar i conéixer de primera mà l'estat actual de la               
pandèmia al nostre poble i a l'àrea de salut Xàtiva-Ontinyent, de la que formem part. 
 
És ben sabut que en les darreres setmanes, el nombre de contagis que han aparegut al nostre                 
poble s'han disparat de manera preocupant. Des de Salut Pública se'ns ha traslladat la              
preocupació per aquesta situació. 
 
Segons ens han informat, la situació de l'area de Salut Xàtiva-Ontinyent travessa moments molt              
difícils, amb les infraestructures sanitàries prop del col·lapse per l'augment desmesurat           
d'ingressos hospitalaris. Segons acabem de conèixer, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut             
pública ha registrat sòls en el dia d'ahir, 2.494 contagis nous a tot el País Valencià, 1.461 d'ells                  
a la província de València. 
 
Dins del Pla d'actuació per fer front a la Covid-19, a Fontanars dels Alforins ens trobem ara                 
mateix en nivell 4, nivell de risc màxim amb una situació epidemiològica molt greu. L'últim brot                
aparegut al nostre poble compta ja amb un total de 36 casos positius, dels quals 18 continuen                 
actius. Donat el nombre d'habitants, la incidència acumulada és molt elevada. 
 
Afrontem l'inici de les festes de Nadal amb una situació molt crítica que fa necessari complir                
amb les mesures establertes de forma contundent. 
 
Volem recordar que l'entrada i eixida de la Comunitat Valenciana sols està permesa per a               
desplaçaments degudament justificats, i que en cap cas estaran permesos els desplaçaments            
per a visitar familiars o persones properes. 
 
El Toc de Queda està fixat a les 23:00 h, excepte les nits del 24 al 25 de desembre i del 31 de                      
desembre a l'1 de gener, en les que es limitaran els moviments a partir de les 00:00 h. 
 
Respecte a les reunions socials o familiars, quedaran limitades a un màxim de 6 persones,               
excepte els grups convivents. Aquesta mesura és clau per controlar l'expansió de la Covid-19, i               
és per això que volem incidir en la importància de complir-ho, pel que aconsellem a més que                 
les celebracions nadalenques es realitzen sols amb les persones convivents. 
 
Totes aquestes mesures són d'obligat compliment, i les infraccions se sancionen segons les             
disposicions establertes. Però lluny d'aquest fet, volem apel·lar a la responsabilitat individual            
com a motor principal per complir amb el que les institucions sanitàries ens demanen. 
 
No volem acabar sense desitjar de nou unes bones festes de Nadal a tots els veïns i veïnes de                   
Fontanars dels Alforins i fer una crida a la responsabilitat. Tenim a les nostres mans posar fi a                  
aquesta pandèmia i que les properes festes ens puguem reunir i gaudir de tota la família i                 
amics al complet. 
 

Fontanars dels Alforins, 24 de desembre de 2020.  


