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RECOMANACIONS I MESURES PER LA FESTA MAJOR PETITA DE SANT 
ISIDRE 2021 
 
Enguany la Festa Major Petita de Sant Isidre torna a estar marcada per la pandèmia de la 
Covid-19. L’Ajuntament de Masquefa no celebrarà les tradicionals activitats festives ni els actes 
multitudinaris, però si diferents actes culturals i estàtics. La celebració dels actes estarà 
supeditada a l’evolució de la pandèmia i a les indicacions de les autoritats en matèria de salut. 
 

 L’assistència a tots els actes serà gratuïta i requerirà de reserva prèvia d’entrades des 
del 7 al 13 de maig a través de masquefa.cat/santisidre2021. 
 
o Tots els actes són asseguts i cadascú tindrà una localitat assignada amb distància 

entre grups de reserves. Les localitats s’assignaran per ordre de reserva. 
o Si voleu estar en grup durant l’acte (fins a un màxim de 4 persones), és 

imprescindible que feu la reserva de les entrades de tot el grup de manera 
conjunta en una mateixa operació. Si feu la reserva de les entrades per separat, no 
serà possible que estigueu junts. 

o A l’adquirir la reserva l’espectador es compromet a complir les normatives i 
mesures establertes. 

o Per accedir a l’acte caldrà portar el resguard de la reserva, si és possible millor 
porteu-la descarregada al vostre telèfon mòbil.  
 

 Els espais on es faran els actes i el seu aforament són: pista exterior de l’Institut (270 
persones assegudes) i el pati de La Fàbrica Rogelio Rojo (230 persones assegudes). 
 

 Per tal d’evitar possibles aglomeracions a les entrades dels recintes, l’obertura de 
portes es realitzarà una hora abans de l’inici. Recomanem assistir amb el temps 
suficient. 
 

 A les entrades de les instal·lacions es prendrà la temperatura i es comprovarà el 
registre d’usuaris i les inscripcions. 
 

 L’esdeveniment és amb seient. L’organització assignarà una cadira a cada espectador. 
No es podran moure les cadires de lloc, ja que es col·locaran a la distància permesa. 
 

 Tant l’entrada i la sortida del públic ha de realitzar-se de manera escalonada pels llocs 
indicats, garantint la distància entre persones i seguint les indicacions dels 
organitzadors. Cal evitar aglomeracions. Si es surt de la instal·lació ja no es pot tornar 
a entrar. 
 

 És obligatori assistir amb mascareta. 
 

 No poden entrar persones amb símptomes de Covid-19 o que hagin estat en contacte 
directe amb un malalt. 
 

 Els joves de 12 a 16 anys, podran entrar sols amb una autorització degudament 
omplerta dels progenitors o tutors legals. Els menors de 12 anys hauran d'anar 
acompanyats per un adult. 
 

 Recomanem rentar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu en el mateix 
recinte. 
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 Organització i públic hauran de seguir els protocols establerts per garantir la salut de 

tothom. 
 

 Als espectacles hi haurà WC però és recomanable no fer-los servir. Només en cas 
d'urgència. 
 

 Passat l’horari de començament de l’espectacle l'organització podrà disposar de la 
reserva en cas que sigui necessari.  
 

 En el cas que durant l’activitat aparegui el cas d’una persona amb simptomatologia 
compatible amb la Covid-19, els organitzadors es posarien en contacte amb el CAP de 
Masquefa o Martorell per tal de portar a terme el protocol que estableixi sanitat. 
 

 L’Ajuntament de Masquefa es reserva el dret d’admissió en cas que aquestes 
normatives no siguin complertes per l’espectador. I es reserva el dret a cancel·lar 
qualsevol espectacle que s'estigui realitzant si el públic no respecta les mesures de 
protecció i seguretat. 
 


