
A causa de les noves restriccions de la Generalitat per fer front a la COVID-19 
ens hem vist obligats a modificar la programació. Disculpeu les molèsties.

Programació 
modificada



MODIFICAT!
(No hi haurà servei de bar)



Teniu a les mans el programa de la Festa Major de Quart d’enguany. 
Això era el més normal per aquestes dates, però la pandèmia ho 
va capgirar tot. Ara, que comencem a veure’n una mica la sortida, 
podem tornar a la Festa. Això sí, amb limitacions, precaució i 
prudència i respectant totes les mesures sanitàries.
D’aquí ve el lema escollit: “Diversió assegurada”. Diversió assegurada, 
sí, per les mesures de seguretat que obligatòriament encara s’han 
d’adoptar i perquè la Festa Major ens porta sempre gresca i diversió, 
que també toca, ho necessitem i ens ho mereixem.

Des de l’Ajuntament hem impulsat i treballat perquè s’hagi pogut 
organitzar el major nombre d’actes i activitats possibles, que 
trobareu relacionats en aquest programa. Han estat pensats en la 
diversitat i per a totes les edats, joves i grans. No serà encara una 
Festa com les d’abans, però ens hi anem acostant.

Fem una crida a la participació, que això és el més important, ja que 
la festa es fa per a tots vosaltres, veïns i veïnes, amics i amigues. 
Tornem-nos a trobar en l’espai públic, amb relacions disteses de 
veïnatge, amb actitud de celebració i de l’alegria. És temps de 
reactivació i d’encarar el futur amb una mica més optimisme.

Volem donar les gràcies a totes les persones col·laboradores que 
d’una manera o altra han fet possible que la Festa es pugui celebrar. 
Són moltes i a tots i a cadascun d’ells l’agraïment més sincer, i d’una 
manera molt especial a la Comissió de Festes i al personal de la 
Brigada Municipal.

I a tots vosaltres, convidar-vos a la festa i desitjar-vos salut i alegria.
Veïns i veïnes, amics i amigues, bona Festa Major!

TORNA LA FESTA

Carles Gutiérrez Medina 
L’Alcalde

Vanesa Larramendy
Regidora de Festes, Educació i Esports



REACTIVA´T
Aconsegueix la teva samarreta

a la barraca de la comisió de festes!

Agraïm la col·laboració de:





Acte cancel·lat

Acte cancel·lat



Acte cancel·lat

Sopar cancel·lat





Acte cancel·lat

Acte cancel·lat



Nou preu: 2 €

Esmorzar cancel·lat








