
COMUNICAT 

 

El passat dijous, 13 de maig, va tindre lloc una vídeo-conferència organitzada per la 

Undef per tal d’informar-nos sobre la reunió mantesa amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, 

i amb la Subdirectora general de Epidemiologia Herme Vanaclocha, en la qual es pretenia aclarir 

les informacions que han anat apareixent sobre la possibilitat de celebrar festes populars 

després de l’estiu. 

Des de Conselleria anuncien les celebracions de les festes a partir de l’1 de Setembre, 

de la següent manera: 

- En cap cas es parla d’autoritzar festes, sinó sols alguns actes en format reduït, i amb 

unes rigoroses condicions de seguretat com el control d’aforament, distanciament 

social i utilització de mascareta. 

- La possibilitat de celebrar actes estarà condicionada a l’evolució favorable de la 

pandèmia i a la normativa vigent per a cada tipus d’esdeveniment. L’autorització de 

la celebració dels actes sempre serà baix criteris sanitaris de seguretat, i evitant 

qualsevol tipus d’aglomeracions, ja siguen de festers i festeres com de públic 

assistent als actes. 

- Dins de cada entitat es crearà la figura del responsable Covid, que serà 

l’encarregat/da de coordinar i assegurar el compliment de la normativa vigent en 

eixe moment. 

- Qualsevol acte a realitzar deurà ser comunicat a Conselleria per a que aquesta done 

el vist i plau i establisca les mesures necessàries  per al seu control i bon 

desenvolupament a fi d’evitar possibles rebrots. 

Donades totes aquestes condicions, l’Associació de Festes Patronals de Moros i Cristians 

en honor a la Verge del Rosari, junt a l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins,  

ANUNCIEN: 

1. La NO CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS EN L’ANY  2021. Es 

descarta l’ajornament de les mateixes durant el mes de setembre, amb les 

condicions abans esmentades. 

2. L’AJORNAMENT DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS A L’ANY 2022, en les dates 

que habitualment es celebren, mantenint els càrrecs actuals de Capitanies i 

Banderes. 



3. No obstant, en funció de la evolució de la pandèmia en els pròxims mesos i el procés 

de vacunació, es celebraran actes puntuals de caràcter religiós o cultural que 

permeta la Normativa en el seu moment, a l’igual que es va fer l’any passat. 

Sols ens queda desitjar que tot vaja conforme la situació actual de baixa incidència i 

ritme alt de vacunacions per tal que el pròxim any puguem celebrar unes GRANS FESTES DE 

MOROS I CRISTIANS. 

 

Fontanars dels Alforins, a 15 de maig del 2021. 

 


