
MASQUEFA 2021

14|15|16
MAIG

FESTA MAJOR PETITA

SANT
ISIDRE



A 2/4 de 7 del vespre – 
Biblioteca 
LECTURA DRAMATITZADA “LES 
CARTES DE LA MARGARIDA 
XIRGU”, A CÀRREC DE L’ACTRIU 
I ESCRIPTORA ÀNGELS BASSAS 
AMB ACOMPANYAMENT 
MUSICAL EN DIRECTE DE LA 
VIOLONCEL·LISTA ESTHER VILA

Inscripcions prèvies a recepció de la 
Biblioteca o al tel. 93 772 78 73. 
Aforament limitat.

Organitza: Biblioteca de Masquefa – 
Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya



• 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 reserva prèvia 
d’entrades des del 7 al 13 de maig a través de masquefa.cat/santisidre2021. 
Per accedir a l’acte caldrà portar el resguard de la reserva.

• Les persones grans que no puguin fer la reserva, podran fer les inscripcions als estudis de Ràdio Masquefa:              
Divendres 7: de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 del vespre. 
Dissabte 8: de 10 a 1 del migdia.

• És obligatori assistir amb mascareta.
• Cal mantenir la distància de seguretat.
• El públic haurà d’estar assegut.
• És recomanable assistir amb el temps suficient per evitar aglomeracions.
• Es demana un compromís d’assistència a l’hora de fer les reserves.
• No poden entrar persones amb símptomes de la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o que hagin 
estat en contacte directe amb un malalt 10 dies anteriors a la realització de l’activitat.

• En cas de pluja les actuacions s’anul·laran. 

Tota la informació la trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament i a les xarxes socials

Des de l’Ajuntament es vol donar el més sincer agraïment a tothom que ha 
col·laborat en la festa: ADF, Casal de Joves, Colla de Ball de Bastons de Masquefa, 
Colla Gegantera de Masquefa, la Coraleta, Club Petanca Masquefa, Club de Tir 
Masquefa, Institut de Masquefa, L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural, 
Parròquia de Sant Pere de Masquefa, Pixafocs i Cagaspurnes Colla de Diables 
de Masquefa, Protecció Civil, Ràdio Masquefa, Societat de caçadors l’Esquirol 
de Masquefa. I a tots els voluntaris que han col.laborat pel desenvolupament 
de la festa.

No en passem ni una

NOTES:

PER UN SANT ISIDRE LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS

Ni siguis còmplice de cap agressió sexista. Si et 
mantens neutral no ajudes a qui les pateix i et 

posiciones al costat de la persona agressora. 
Actua! 

• Ni mirades sexuades no desitjades i continuades
• Ni comentaris masclistes, lesbofòbics, gaifòbics i transfòbics
• Ni invasió continuada de l’espai vital
• Ni tocaments puntuals o continus no desitjats
• Ni acorralaments 
• Ni violació amb intimidació i/o amb violència física


