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La festa grossa de Mollerussa torna amb un gran ventall d’activitats pensades perquè durant 

quatre dies la ciutadania surti de casa i gaudeixi d’una oferta cultural, esportiva, musical i 

lúdica per a tots els públics. Serà una Festa Major un tant especial perquè molts dels actes 

tindran com a escenari per darrera vegada les places i els carrers del centre abans de la re-

forma, l’objectiu de la qual és oferir un millor aparador del nucli urbà de la ciutat. 

El cartell musical serà un dels plats forts de la Festa Major amb Doctor Prats, encapçalant 

el concert nocturn de dissabte mentre que divendres serà la nit de la música electrònica 

amb una Festa Hands Up, sorgida de la votació popular que es va fer a través de les xarxes 

socials dinamitzada per la Comissió de Festes i en la qual van participar 350 persones. El 

jazz d’Andrea Motis&Joan Chamorro, les havaneres d’Els pescadors de l’Escala o el concert 

pel públic familiar en què Dàmaris Gelabert i la seva banda presentaran el seu nou disc Naturalment seran altres propostes 

interessants a tenir en compte així com també la IV Jove Fest, que combina la música i la cultura.  

Un altre dels atractius serà el Teatre de Guerrilla, amb el protagonisme de Quim Masferrer, de gira amb la seva producció Bona 
gent, inspirada en el programa televisiu El foraster. Se sumarà a les sessions de concert i de ball amb les orquestres punte-

res del moment com són la Meravella, la Selvatana i la Blanes, que incorporaran els instruments de cobla per les ballades de 

sardanes de cada dia, que canvien d’entorn per estrenar la reforma del carrer de la Ciutat de Lleida. 

Així doncs, les sardanes, juntament amb la 12a Trobada gegantera i grallera, la Diada Castellera i l’espectacle de foc a càrrec 

dels Diables de Mollerussa tornaran a ser l’aposta per promoure i difondre la cultura popular en un marc festiu. 

També tenim oferta i amb novetats pels més joves de la casa amb una altra edició de Xtreme Action Mollerussa, que baixa 

de la Serra cap a l’avinguda d’Ermengol V per potenciar la participació o la instal·lació d’un tobogan aquàtic urbà el matí de 

dissabte a l’avinguda del Canal. Així mateix, repetim, entre altres propostes, amb la Festa Holi i el concurs de pintura ràpida, 

que tan bé van funcionar l’any passat.

Tampoc no vull oblidar-me de la gran oferta d’activitats esportives i d’exhibició que tenen en aquests dies de festa un gran 

aparador per mostrar a la ciutadania la seva tasca anual i alhora fer gaudir als qui participen com a públic. 

Per presentar aquesta variada oferta, l’Ajuntament ha comptat com sempre amb la implicació i la complicitat del gran teixit 

associatiu de la nostra ciutat, implicats la majoria d’ells en la Comissió de Festes. Per això, per reconèixer aquest esforç 

col·lectiu de tothom, us convido a participar i a gaudir-ne. 

Bona Festa Major!

Marc Solsona 
Alcalde de Mollerussa  
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Servisimó, S.L.

Servisimó, S.L.
Concessionari Ofi cial
Audi

Concessionari Ofi cialConcessionari Ofi cial
VolkswagenVolkswagen

Mollerussa

25241 Golmés
Polígon Golpark
Tel. 973 60 29 63
Fax 973 60 25 51

Tàrrega

25300 Tàrrega
Av. Barcelona, 19
Tel. 973 31 34 06
Fax 973 31 34 10

Igualada

08700 Igualada
Alemania, 17
Tel. 93 805 21 17
Fax 93 805 42 31

Mollerussa

25241 Golmés
Polígon Golpark
Tel. 973 60 29 63
Fax 973 60 25 51

Tàrrega

25300 Tàrrega
Av. Barcelona, 19
Tel. 973 31 34 06
Fax 973 31 34 10

Igualada

08700 Igualada
Alemania, 17
Tel. 93 805 21 17
Fax 93 805 42 31

Vine a conèixer els nous vehicles Vine a conèixer els nous vehicles 
de la gamma Volkswagen.de la gamma Volkswagen.
Gamma Volkswagen des de 9.500€Gamma Volkswagen des de 9.500€

Vine a conèixer els nous vehicles Vine a conèixer els nous vehicles 
de la gamma Audi.de la gamma Audi.
Gamma Audi des de 17.940€Gamma Audi des de 17.940€

SERVISIMO.ESSERVISIMO.ES

SERVISIMO.ESSERVISIMO.ES

Av. del Canal, 8A baixos · Tel. 973 801 035  -  Mollerussa
info@visamat.com - www.visamat.com

mater ia ls per a la construcció

banys · cuines · reformesbanys · cuines · reformes
parquets · portesparquets · portes

banys · cuines · reformes
parquets · portes

cuines innovadorescuines innovadorescuines innovadores
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Concurs d’Instagram Festa Major de Mollerussa
1. Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotografi es penjades a Instagram amb l’etiqueta #FestaMajorMollerussa2018  #igerslleida. 
La fotografi a participant ha de refl ectir algun dels actes de la programació de la Festa Major de Mollerussa d’aquest any 2018.
2. El concurs comença el 17 de maig de 2018 a les 21.00h i es podran penjar les fotografi es fi ns divendres 25 de maig.
3. Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografi a. Els noms dels guanyadors també es faran públics als comptes 
de Facebook i Twitter de l’Ajuntament de Mollerussa. Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització a l’adreça cultura@
mollerussa.ddl.net enviant la fotografi a original amb la major resolució possible.
4. Les fotografi es hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran en el concurs.
5. Les fotos han de ser originals i es poden fer amb dispositius mòbils o amb càmeres de fotografi ar. 
Si apareixen menors d’edat a les imatges, els concursants hauran de tenir el consentiment dels tutors legals per a publicar-les. L’Ajuntament de 
Mollerussa en cap cas assumirà aquesta responsabilitat, ni les conseqüències que se’n puguin derivar.

Ús de les imatges
1. Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #FestaMajorMollerussa2018  #igerslleida seran públiques al web mollerussa.cat i als 
seus comptes de facebook i twitter
2. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Mollerussa per a futures campanyes de promoció de la ciutat.
3. La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #FestaMajorMollerussa2018  #igerslleida signifi ca l’acceptació d’aquestes bases.

Ús de les dades
1. Pujar les fotografi es a Instagram amb l’etiqueta #FestaMajorMollerussa2018  #igerslleida implica l’autorització per contactar amb els guan-
yadors a través d’un missatge a la fotografi a. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment.
2. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guan-
yadors no s’incorporaran a cap fi txer de l’Ajuntament de Mollerussa

Premis i jurat
1. El jurat està format per:    Un tècnic de la Regidoria de Cultura

       Un periodista
       Un membre d’Igers Lleida

2. El jurat emetrà públicament el veredicte divendres 1 de juny de 2018. Els noms dels guanyadors també es faran públics als comptes de Face-
book i Twitter de l’Ajuntament de Mollerussa.
3. La decisió del jurat és defi nitiva, però es reserva el dret a modifi car-la si el/la guanyador/a no contacta amb l’organització en una setmana 
després d’haver enviat el missatge a la seva fotografi a.
En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més números de vots emesos pel jurat.
4. Els premis no es podran canviar per diners.

1r premi: 100€ 
2n premi: 50€
3r premi: 2 entrades al Teatre L’Amistat, per gaudir de qualsevol espectacle de la programació de setembre a desembre

Addicional
1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema informàtic en línia, servidor o proveïdor, equip 
informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se i de la impossibilitat de registrar i/o enviar 
una notifi cació als guanyadors derivada de problemes tècnics en el moment del registre o per errors de captura o transcripció 
de les dades personals.
2. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a https://help.
instagram.com/478745558852511. L’organització es reserva el dret de deixar els premis deserts
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PINTURES · ALTA DECORACIÓ · PARQUETS · TRACTAMENTS FUSTA · REVESTIMENTS
GESPA ARTIFICIAL · TRACTAMENTS PISCINES · MAQUINÀRIA I LÍNIA INDUSTRIAL
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Ctra. Nacional II, km 486 - 25241 Golmés

Telèfon  973 711 080

resquitx@resquitx.com  -  www.resquitx.com

Bona 

Festa Major!
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la botiga Productes gourmet
Cafeteria - Gelateria

Pernils ibèrics · formatges · fumats · conserves · cafès · foies 
patés · pastes · xocolates · bombons · vins · destil·lats i altres

Plaça Manuel Bertrand, 19 - Mollerussa - Tel. 973 80 82 30
      labotigadelpla   -    info@labotigadelpla.com

(És recomanable 
portar un flotador)
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Vine a esmorzar amb nosaltres

Wifi gratuït
Apte per a tots els públics

CAFETERIA L’AMISTAT
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Enllaç Autovia L-200, s/n
25230 Mollerussa

Paprinsa: 
Tel. 973 60 00 50 • Fax 973 60 34 31

paprinsa@paprinsa.com

Ondupacart: 
Tel. 973 60 10 00 • Fax 973 60 34 31

ondupacart@ondupacart.com
FABRICACIÓ DE CARTÓ ONDULAT

CAIXES D’EMBALATGEFABRICACIÓ DE CARTONETS
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Av. de la Pau, 18 · 25230 MOLLERUSSA
Fons: 973 71 12 74 · 973 60 25 82 · fax 973 60 38  71
e-mail: ofi centre@ofi centre.com   ·   www.ofi centre.com

Plaça la Masia, 1 - MOLLERUSSA
C/ Ramon i Cajal 14 - LLEIDA

tofona.cuina@gmail.com

Horari: 

De les 11 del matí a les 3 del migdia de dimarts a diumenge

Bona 
Festa Major!!
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Ferrer i Busquets, 88 - Tel. 973 60 03 72 
25230 MOLLERUSSA

www.serret.es    -    info@serret.es

es fan llistes de naixement

Impressió òfset i digital

Disseny i preimpressió

Fabricació de segells

Serigrafi a

Tampografi a

Regal publicitari i tèxtil

Retolació

C/ Germà Jaume Hilari, 13-15 · Polígon Ronda Ponent · Ap. correus 169 · 25230 MOLLERUSSA
Tels. 973 60 33 21 · 973 71 14 67 ·Fax 973 71 10 20 · www.molinoag.com · E-mail: grafi ques@molinoag.com
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DL L 637-2018

Disseny gràfi c i impressió: 
Arts Gràfi ques Molino, S.L.




