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Mollerussa torna a estar de Festa Major i en aquesta ocasió amb l’estrena 
de nous escenaris per acollir les activitats programades a l’aire lliure. I és 
que la remodelació del centre de la ciutat, amb la renovació de les quatre 
places principals, ja està fi nalitzada per a gaudi de la ciutadania. Per això, 
des de la Regidoria de Festes hem preparat un extens programa perquè la 
diversió estigui assegurada per a tots els públics. 

Itaca Band, Marc Marzenit, Zoo, Allioli i The Aquateques són alguns dels 
noms propis d’aquesta Festa Major pel que fa als concerts de nit. Dos 
d’aquestes propostes,  Itaca Band i Zoo,  han sorgit de la votació popular 
dinamitzada per la Comissió de Festes a través de les xarxes socials i en 

la que van participar unes 400 persones. En aquests concerts estrenarem la campanya que hem 
impulsat des de la Regidoria d’Igualtat i l’Ofi cina Jove sota el nom Mollerussa contra el sexisme i 
la discriminació. Una vintena de joves de la ciutat i la comarca hi ha posat la cara amb l’objectiu 
comú de contribuir a sensibilitzar la ciutadania i prevenir actituds d’aquesta mena. 

L’humor d’Ylliana Teatro amb The Primitals, la música de la Sant Andreu Jazz Band, coordinada 
per Joan Chamorro, i el tradicional concert d’havaneres enguany amb Les Anxovetes seran pro-
postes a gaudir al Teatre L’Amistat. A banda de les havaneres, la cultura tradicional catalana és 
molt present en el ventall d’activitats programades amb la Trobada Gegantera i Grallera, la Diada 
Castellera i les ballades de sardanes habituals, entre altres propostes.  

Pel que fa al públic infantil i familiar, el seu cap de cartell és l’espectacle La gran festa d’El Pot 
Petit, tot i que també tindran teatre i animació infantil cada dia a la tarda.  A més, enguany, com 
a novetat,  també hem volgut donar entrada al circ amb una activitat programada.

Cal destacar també la gran oferta d’activitats esportives i d’exhibició que tenen lloc  aquests dies 
de la mà del teixit associatiu. Aprofi ten la festa i l’aparador que els brinda fer gaudir la ciutada-
nia amb un tast de la seva activitat habitual. Per tot això, acabo agraint la implicació de totes les 
entitats i col·lectius que aporten el seu granet de sorra perquè aquests quatres dies tinguin tots 
els ingredients necessaris per al gaudi. 

Bona Festa Major!

Marc Solsona

Alcalde de Mollerussa

Salutacio
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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 · paviments
parquets · portes

cuines 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 #FestaMajorMollerussa2019  #igerslleida. 
La fotografi a participant ha de refl ectir algun dels actes de la programació de la Festa Major de Mollerussa d’aquest any 2019.
2. El concurs comença el 16 de maig de 2019 a les 18.00h i es podran penjar les fotografi es fi ns divendres 24 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 #FestaMajorMollerussa2019  #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 #FestaMajorMollerussa2019  #igerslleida signifi ca l’acceptació d’aquestes bases.
Ús de les dades
1. Pujar les fotografi es a Instagram amb l’etiqueta #FestaMajorMollerussa2019  #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 31 de maig de 2019. Els noms dels guanyadors també es faran públics als comptes de 
Facebook 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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pinturas

C/ Tarragona 1, Pol. Ind. Colomers

Golmés (Lleida)  Tel. 973 60 41 74

info@pintalia.net

www.pintalia.net
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Dijous 16 de maigDijous 16 de maig
TARDA

A les 18 h
Al Teatre L’Amistat
CONCERT

“L’orquestra està de festa”
A càrrec de 
Conjunt Instrumental de Corda de l´Orquestra Infantil 
Conjunt Instrumental de Vent de l´Orquestra Infantil
Orquestra Infantil de l´EMMMollerussa
Conjunt Instrumental de Corda de la Jove Orquestra de l´EMMMollerussa
Conjunt Instrumental de Vent de la Jove Orquestra de l´EMMMollerussa
Jove Orquestra de l´EMMMollerussa
Ho organitza: Escola Municipal de Música

A les 20 h
Al Centre Cultural
CONCERT
CUARTETO PIANÍSTICO IN CRESCENDO
In crescendo és un grup de pianistes format per Clara Sosa, Mónica López, Isabel Cazorla i Esther Bosch. Totes 
elles són alumnes del professor Juan Fernando Moreno Gistaín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. 
Ens oferiran un repertori ben variat des de Bach fi ns a compositors contemporanis com Antón García Abril. També 
volen donar a conéixer obres escrites per compositores com Cécile Chaminade i Clara Schumann. 

antil 
ntil

Escape room “Lo parrot el bandoler”Lloc: Sala 1 Pavelló fi ral Mollerussa.Dia 17 maig de 17 a 21Dia 18 maig de 11 a 14 i de 17 a 21Dia 19 maig de 11 a 14 i de 17 a 21Organitza: Omnium Lleida Ponent amb el suport de l’Ajuntament de MollerussaActivitat: Al centre d’interpretació de Lo Parrot es necessita un grup  de 4 a 8 intrèpids investigadors,  per tal de seguir 
amb la descoberta dels secrets de Lo Parrot el Bandoler, supera les proves i sigues el grup escollit. 
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NIT

A les 21 h
REPIC DE CAMPANES “INICI DE LA FESTA MAJOR”
I a continuació
A la plaça de Manuel Bertrand
LLANGONISSADA POPULAR a càrrec del Jovent de Mollerussa 
(Venda anticipada de tiquets a Pastisseria Guiu del 2 al 15 de maig (650 tiquets) No hi 
haurà venda de tiquets el mateix dia
Hi ha opció d’entrepà vegetarià (formatge, 30 tiquets) 
Preu 5€ (inclou entrepà i refresc)

A les 22 h
A la plaça de l’Ajuntament
ESPECTACLE DE FOC
A càrrec de l’ARF DIABLES DE MOLLERUSSA 

i, seguidament, a la plaça de Manuel Bertrand CONCERT amb 

l’ORQUESTRA THE AGUATEQUES
*En cas de pluja l’acte es realitzarà al pavelló Pla d’Urgell
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Divendres 17 de maigDivendres 17 de maig
MATÍ

A les 9.30 h 
Al camp de futbol municipal
Trobada Escolar de Futbol 7
Organitzat conjuntament amb el Consell Esportiu del Pla d’Urgell i el CFJ Mollerussa

A les 12 h
A la plaça de Manuel Bertrand
Concert
EL POT PETIT
Amb l’espectacle LA GRAN FESTA!

A les 13 h
Al carrer Ciutat de Lleida
BALLADA DE SARDANES
a càrrec de la Cobla-Orquestra MARAVELLA
* En cas de pluja les sardanes es faran a l’envelat del Pavelló Pla d’Urgell

A les 13 h 
A la pista exterior de bàsquet al Parc Municipal  

FESTA HOLI
FESTIVAL DE COLORS
És la festa dels colors on es celebra que totes les persones 
som iguals

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

 i
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TARDA

A les 16.30 h
A les piscines municipals i al parc municipal
JOCS AQUÀTICS amb castells, inflables, piragües 
i molta escuma.
Amb la col·laboració de: Talent Esports i Club Natació Mollerussa

A les 17.30 h 
A l’envelat del pavelló Pla d’Urgell
CONCERT DE FESTA MAJOR

a càrrec de l’orquestra MARAVELLA
Entrada gratuïta

A les 19 h 
A l’envelat del pavelló Pla d’Urgell
SESSIÓ LLARGA DE BALL   
Ball a càrrec de l’orquestra   MARAVELLA
Entrada gratuïta

A les 20 h
A la sala de ball de L’Amistat
AIXOPLUC 
Espai musical per a nois i noies de 6è de primària fins a 4t d’ESO. 
Ho organitza el Consell de Participació Adolescent de Mollerussa
Entrada gratuïta 
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Ctra. Nacional II, km 486 - 25241 Golmés

Telèfon  973 711 080

resquitx@resquitx.com  -  www.resquitx.com

Bona 

Festa Major!

NIT

A les 23 h  
Teatre L’Amistat
HAVANERES
A càrrec del grup LES ANXOVETES
Hi haurà rom cremat
Entrada gratuïta 

A partir de les 00.00 h 
Al pavelló Pla d’Urgell
CONCERT JOVE 

             ZOO I ALLiOLI
Entrada gratuïta



14

  Dissabte 18 de maigDissabte 18 de maig
MATÍ

A les 9 h
A la plaça de Manuel Bertrand 26è MERCAT DE FESTA MAJOR 
Ho organitza: Cambra de Comerç i Mollerussa Comercial

A les 9.30 h
A l’Aula Magna de l’institut Terres de Ponent
TORNEIG DE TENNIS TAULA DE FESTA MAJOR
Organitzat pel Club Tennis Taula Mollerussa
Places limitades. Inscripcions fins a les 9.15 del mateix dia o a cttmollerussa@gmail.com

A les 10 h
A la pista de bitlles municipal (av. del Canal)  21a. TIRADA DE BITLLES
Organitzat pel Club Bitlles Mollerussa

A les 10 h
A la sala de ball de L’Amistat
21è. TORNEIG ESCOLAR D’ESCACS - MEMORIAL IGOR FLOREZ
Organitzat pel Club Escacs Mollerussa

A les 10 h
Al circuit d’autocròs de la Serra
DIADA OFF-ROAD MOLLERUSSA. Campionat de Catalunya d’Autocròs i Copa Catalana de Resistència
Organitzat per l’Escuderia Mollerussa
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De les 10 a les 12.30 h
Al carrer de la Ciutat de Lleida
BALLADA DE COUNTRY
A càrrec dels alumnes del Big Ben Country

A partir de les 10.30 h
Al parc municipal
TALLERS DE CIRC 
La companyia de circ de Lleida Trapetelando us ofereix l’oportunitat d’iniciar-vos en el món del circ. 
Durant el matí els infants podran experimentar la sensació de treballar amb la seva pròpia força, equilibri 
i fl exibilitat a través de les tècniques aèries, malabars, acrosport i acroioga. No t’ho perdis!!!!

A les 11 h
A la plaça de l’Ajuntament
MARATÓ ESPORTIVA I MASTERCLASS D’SPINNING
Organitzat per Gimnàs Campillo Sport

A les 12 h
A l’avinguda d’Ermengol V
XTREME ACTION MOLLERUSSA
Si tens més de 12 anys i vols passar-t’ho bé vine a la Mollefangada, un conjunt de proves 
per equips que requereixen esforç, força, cooperació, fang i diversió. Cal inscripció prèvia a 
www.mollerussa.cat
Ho organitza el Consell de Participació Adolescent de Mollerussa.

A les 13 h
Al carrer de la Ciutat de Lleida
BALLADA DE SARDANES
Cobla- Orquestra MONTGRINS 
* En cas de pluja les sardanes es faran a l’envelat del Pavelló Pla d’Urgell

Enllaç Autovia L-200, s/n · 25230 Mollerussa

Paprinsa: 
Tel. 973 60 00 50

paprinsa@paprinsa.com
www.paprinsa.es

Ondupacart: 
Tel. 973 60 10 00

ondupacart@ondupacart.com
www.ondupacart.com

FABRICACIÓ DE CARTÓ ONDULAT
i CAIXES D’EMBALATGEFABRICACIÓ DE CARTONETS
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TARDA

A les 17.30 h 
A l’envelat
CONCERT DE FESTA MAJOR  a càrrec de l’orquestra MONTGRINS
Entrada gratuïta

A les 17.30 h
A la plaça Major
Espectacle familiar i circ   TENTEMPIÉ
De la Cia. Lince
Espectacle familiar, en el qual els grans s’ho passen com a nens i els nens s’ho passen en gran.

De les 18 a les 23 h
Al pati de l’Escola Municipal de Música  V JOVE FEST!!
Festa que enguany serà de km0, amb les actuacions de 
“La Reixa”, “Tabalats” i un grup sorpresa!
Hi haurà servei de bar i menjar  i un molt bon ambient obert a tots els públics.
Aquest any es deixarà un espai a la campanya contra les agressions sexistes 
organitzada des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament amb un mural en què podràs 
dir la teva. 
Ho organitza Jovent de Mollerussa  

A les 18.30 h (plantada a les 17.30 h)
A la plaça de Manuel Bertrand
12a TROBADA GEGANTERA i GRALLERA
Cercavila 
(plaça de Manuel Bertrand, carrer d’Arbeca, av. del Canal, carrer del Molí, pl. de Sant Jaume, carrer de Balmes, carrer de 
la Verge de Montserrat, c. de Jacint Verdaguer, plaça del Pla d’Urgell, plaça de l’Ajuntament i plaça de Manuel Bertrand)
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Amb la participació de les colles geganteres Colla Gegantera i Grallera l’Arreu de Mollerussa, Colla Geganters i Grallers 
de Bellvís, Gegants de les Borges Blanques Grup Vivall, Colla Gegantera de Castellnou de Seana, Gegants i Grallers de 
l’Espluga Calba, Geganters i Grallers Ivars d’Urgell, Colla Gegantera Grallers i Comparsa de Miralcamp, Colla Gegantera 
i Grallera de Ponts, Colla Gegantera de Preixana, Colla Gegantera els Pelagalls de Sidamon i Grallers i Geganters els 
Descordats de Torregrossa 
Ho organtiza: Colla Gegantera i Grallera del Casal Popular l’Arreu de Mollerussa.

A les 19 h
A l’envelat
SESSIÓ LLARGA DE BALL   
A càrrec de l’orquestra                 MONTGRINS
Entrada gratuïta

A les 19.30 h
Al poliesportiu municipal 
EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO 
a càrrec del gimnàs SONG DUCK LEE

A les 19.45 h
Al cine Centre Cultural
Cicle de Cinema Gaudí
Projecció de la pel·lícula  SUPER LOPEZ
Protagonitzada per Dani Rovira, Alexandra Jimenez, 
Julian López i Maribel Verdú 

A les 20 h
A la plaça de Manuel Bertrand
ANIMACIÓ I EXHIBICIÓ DE BALL DE SALSA I RODA CUBANA
A càrrec dels alumnes de l’Associació Salsa Mollerussa
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NIT

A les 21 h
Teatre l’Amistat
Teatre            THE PRIMITALS
La millor comèdia del panorama escènic actual
De Yllana Teatro
Venda d’entrades anticipades 
Venda d’entrades a taquilla: dimecres 15, dijous 16,  divendres 17 de 6 a 8 de la tarda i 
dues hores abans de la representació del mateix dissabte
I a www.teatrelamistat.com

A les 22 h
NIT DELS MUSEUS DE MOLLERUSSA
Per quart any consecutiu els museus de la ciutat de Mollerussa obren les seves 
de manera gratuïta a partir de les 22.00h fi ns a les 24.00h
El Museu de Vestits de paper proposa un recorregut per descobrir, entre d’altres, 
els guanyadors del Concurs Nacional del  2018  i es podrà visitar de manera lliure.
L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell  ofereix dos visites nocturnes, a les 22.00 h i a les 23.00 h, 
que permetran descobrir la història de les nostres terres amb l’arribada del Canal d’Urgell.
(Les visites guiades a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell requereixen una inscripció 
prèvia a l’Ofi cina d’Informació de Turisme del Pla d’Urgell.)

Entrada gratuïta

A partir de les 23.30 h
Al pavelló Pla d’Urgell
CONCERT JOVE           ITACA BAND  
LA SELVA BAND + 
MARC MARZENIT
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Diumenge 19 de maigDiumenge 19 de maig
MATÍ

A les 9 h
A l’avinguda del Canal
13a. TROBADA MOTERA DE FESTA MAJOR
Organitzada per la Penya Motera 05 de Mollerussa

A les 9 h
Al circuit d’Automodelisme de la Serra
2a Prova  Campionat Provincial d’Automodelisme
Organitzada pel Club Automodelisme Mollerussa

A les 10 h
Al poliesportiu municipal. Pavelló 19 de març
10a. TROBADA GRUPS ESCOLARS – CLUBS D’ACTIVITATS AMB SUPORT MUSICAL
Organitzat pel Consell Esportiu del Pla d’Urgell

A les 10 h
A la sala de ball de l’Amistat
38è. TORNEIG D’ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES PER EQUIPS
Organitzat pel Club Escacs Mollerussa

A les 10 h
A l’av. del Canal
BICICLETADA POPULAR
Organitzat pel Club Ciclista Pla Bike Mollerussa
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A les 11.30 h
A la plaça de l’Ajuntament
DIADA CASTELLERA
Amb els Minyons de l’Arbós, Salats de Súria i Margeners de Guissona

A partir de les 12 h
A les instal·lacions del Club de Tennis Mollerussa
FINALS DE BRONZE PÀDEL CIUTAT DE MOLLERUSA
Ho organitza CT Mollerussa i Federació Catalana de Pàdel

A les 13 h
Al carrer Ciutat de Lleida
BALLADA DE SARDANES
Cobla Orquestra    SELVATANA
* En cas de pluja les sardanes es faran a l’envelat del pavelló Pla d’Urgell

TARDA

A les 17.30 h 
A l’envelat
CONCERT DE FESTA MAJOR
a càrrec de l’orquestra        SELVATANA
Entrada gratuïta
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Vine a esmorzar amb nosaltres
Apte per a tots els públics

CAFETERIA L’AMISTAT
Local per laLocal per la

llibertatllibertat

A les 17.30 h
Plaça Major
Animació Infantil  
UN DIA GENIAL
De la Cia Alea Teatre

A les 19 h 
A l’envelat
SESSIÓ LLARGA DE BALL 
A càrrec de l’orquestra         SELVATANA
Entrada gratuïta 

A les 19 h 
Teatre L’Amistat
CONCERT DE JAZZ  SANT ANDREU JAZZ BAND
Preu entrada: 10€
Venda d’entrades anticipades 
Venda d’entrades a taquilla: dimecres 15, dijous 16,  divendres 17 de 6 a 8 de la tarda, dissabte de 7 a 9 del 
vespre i dues hores abans de la representació del mateix diumenge
I a www.teatrelamistat.com

NIT

A les 22 h
A l’avinguda Ermengol V – plaça de l’Orfeó Renaixença
CLOENDA DE LA FESTA MAJOR 2019
amb EL CASTELL DE FOC
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Divendres 17
A les 8.30 del matí, missa al convent de les Germanes Carmelites Descalces 
(convent de clausura)

A les 11 del matí, a la parròquia de Sant Jaume, missa en honor de Sant Isidori i de 
Santa Cristina, concelebrada pels mossens de l’arxiprestat

Dissabte 18
A les 8.30 del matí, missa al convent de les Germanes Carmelites Descalces 
(convent de clausura)

A les 19 de la tarda, missa a la parròquia de Sant Jaume 

Resta de misses segons costum.

Programa religiosPrograma religios
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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
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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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A. MIQUEL us desitja 
BONES FESTES!
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DL L 640-2019

Edita: Ajuntament de Mollerussa

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

Bona 

Festa Major!
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ACOSTA’T A LA BARRA 
I EXPLICA EL QUÈ HAS 
VIST O T’HA PASSAT.

Una agressió sexista o discriminatòria:

No callis, ACTUA! El teu paper també 
és important.
>  Fes saber que rebutges aquests 

comportaments.
>  Atansa’t a qui pateix l’agressió, 

demana-li com està i si necessita 
ajuda.

>  No la deixis sola si aquesta situació la 
incomoda.

>  Recorda-li que pot adreçar-se 
a la barra, on l’assessoraran i la 
informaran sobre què pot fer.

QUÈ HAS DE FER SI... 
VEUS

Una agressió sexista o discriminatòria:

•  Si pots defensa-te’n! 
NO CALLIS; qui ha de tenir vergonya 
és la persona agressora.

>
agressió verbal i/o física.

>
explica-li què t’ha passat.

•  Si NO et sents amb força per 
defensar-te:

>
explica-li què t’ha passat.

>  Adreça’t a la barra! T’informaran i 
t’assessoraran què pots fer.

QUÈ HAS DE FER SI... 
VIUS 

•  Comportar-se de manera bavosa no 
és lligar.

•  Si et diuen clar i fort que no, no 
insisteixis.

•  Si et giren l’esquena, no et segueixen 
la conversa, eviten la mirada..., 
accepta el no!

•  Fes cas del que et diuen i atura les 
conductes invasives i abusives.

SI NO ACCEPTES 
EL NO

MOLLERUSSA 
LLIURE DE SEXISME 
I DE DISCRIMINACIÓ

Amb el lema “Mollerussa lliure de sexisme i de discriminació”
de la ciutat i els cossos de seguretat apostem per unes festes lliures de sexisme i  discriminació i així, coincidint amb la Festa Major de Mollerussa, 
comptarem amb un protocol de prevenció i atenció

d’agressions.

Festa Major, en cas d’agressions sexistes, trobareu a la BARRA un punt d’informació, atenció i seguretat. Els horaris i les ubicacions seran: dijous 
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