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COMUNICAT OFICIAL 

 

ASSOCIACIÓ DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS D’AIELO DE MALFERIT, 
ASSOCIACIÓ FESTERES’09, PENYA TAURINA, PARRÒQUIA SANT PERE 
APÒSTOL I AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT  

  

Aielo de Malferit, 21 d’abril de 2020.  

 

Atès l’actual crisi sanitària provocada pel COVID-19, ens trobem davant una 
situació extraordinària i totalment atípica. La seua evolució tan dinàmica ens està 
obligant a avançar possibles escenaris, per tal de planificar amb seguretat i 
avançar en les gestions prèvies als actes festius. Però la imprecisió en el seu 
curs no ens permet marcar els terminis que garantisquen que les Festes de 
Moros i Cristians d'Aielo de Malferit puguen celebrar-se amb les degudes 
garanties.  
 
Es presenta una situació social i econòmica especialment preocupant en els 
pròxims mesos, i comparses, càrrecs festers i altres institucions i associacions 
vinculades a la festa, mostren la seua preocupació per saber com serà l'escenari 
al juliol i agost. Per aquest motiu el món de les festes s'ha vist obligat a posar fre 
en els mesos més importants per a la preparació de les Festes de Moros i 
Cristians 2020, amb la finalitat d’analitzar la situació i prendre la decisió més 
responsable. 

Donades les circumstàncies, l’Associació de Festes de Moros i Cristians d’Aielo 
de Malferit, L’Associació Festeres’09, la Penya Taurina, La Parròquia Sant Pere 
Apòstol i l’Ajuntament d’Aielo de Malferit,  

 

COMUNIQUEM 

 
PRIMER.- La suspensió dels actes festius de les Festes de Moros i Cristians 
d'Aielo de Malferit 2020.   
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SEGON.- La suspensió dels actes taurins celebrats durant els mesos de juliol i 
agost, que formen part dels els actes culturals de les Festes de Moros i 
Cristians.  

TERCER.- Mantenir els càrrecs festers de l’any 2020 per a les Festes Patronals 
i de Moros i Cristians de l’any 2021: Capitans, Ambaixadors, Reina de les Festes, 
Fester Major i Festers i Festeres municipals.  

QUART.- No realitzar el Llibre, ni el programa de les Festes de Moros i Cristians 
d’Aielo de Malferit per a l’any 2020 Per tant, agraïm a totes eixes persones que 
de manera desinteressada volien col·laborar en la redacció d‘articles i altres 
publicacions, que aquest any malauradament no van a poder ser publicats. 

CINQUÈ.- Els actes religiosos es realitzaran seguint les indicacions establertes 
pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat, bé siga de manera presencial 
o telemàtica.  

Finalitzat l’estat d’alarma, atenent a les mesures establertes per l’Administració 
Central i Autonòmica, i davant les prescripcions de les autoritats sanitàries, si hi 
ha alguna possibilitat de realitzar determinats actes festius, buscaríem el màxim 
consens i acceptació de tots, per a portar-los a terme. 

Lamentem haver de comunicar aquesta difícil decisió, però donades les 
circumstàncies extraordinàries per les quals estem travessant, considerem que 
és la més responsable.  

Tot seguit, volem expressar nostre més profund dolor davant cada una de les 
víctimes que deixa aquesta pandèmia i transmetre el nostre més sincer condol a 
les famílies que estan patint un procés de dol. També desitgem la ràpida 
recuperació de tots els afectats al més prompte possible. 

 
Així mateix, agraïm la gran predisposició de tots els estaments de la festa, 
especialment a tots els càrrecs festers, en donar suport de forma unànime 
aquesta decisió. 

 

 

 

 

 


