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En primer l loc, des de l 'Associació de Festes de Moros i Crist ians de Sant Blai, vclenr expresserr e!
nostre condol a les víct imes que ens ha deixat la crisi sanitária de la COVID-L9, així com donar sLrf:rort a
totes aquelles persones que estan vivint una situació especialment complicada. Estem pat¡nt morn{lnts
molt dif íci ls, les conseqüéncies dels quals han arribat de manera transversal a tots els ámbits de la nostra
societat, entre el ls, el de la festa.

A causa de la situació d'emergéncia sanitária en qué ens trobem i de les l irnitacions que agó sl iposa,
l 'Associació Festes de Moros i Crist ians a Sant Blai de Bocairent, conjuntament amb l 'Ajuntament cle
Bocairent, han pres les decisions següents en relació amb la FESTA DEL PANELLET DE rASSOCIAC¡Ó Au¡ZCi:

1. MODIFICAR els actes següents:

- Trofeu esport iu infanti l ,  que t indrá l loc tant prompte com la normativa san jtária ho permeta.
- Cc¡ncurs de dibuix i  pintura escolar, que amplia el termini de presentació de trelcal ls f ins al 8

d'octubre de 2020.
- Concurs de fotografia de Moros i Crist ians, que amplia el termini de presentació d'obnes f ins al 1i.7

de ju l io l  de 2020.
Les exposicions dels concursos es reali tzaran de forma conjunta al l larg del mes d'octubre, lM,ris
avant s' informará del l loc i  la data.

2. SUSPENDRE els actes següents:

- Concert Fester
- Sopar i  desfi lada del Panellet de l 'Associació
- Correbar i  sopai de les paelles

3. MANTINDRE la celebració de la missa del Panellet, que t indrá l loc el dia 3 d'agost a les 20.00h, anrb
les condicions d'aforament i  les mesures de distanciament i  protecció que s'establisquen en el rnoment
oportú. Finali tzada la missa es repart iran els panellets.

AgraTm la vostra comprensió i  suport a les decisions que s'han pres. Seguirem treballarrt ¡rer tal qlte, en
el moment en qué la situació ho permeta, tornem a viure la festa de la forma que el poble de Bocairerrt t :s
mereix.
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