
Acció Nº  19 .- Esdeveniments i activitats

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 

1 ECON 08

Trobar una fira/activitat pròpia de Mollerussa (a més de la 
de Sant Josep) i més generalista, enfocada al públic 
familiar (tipus Fira del Torró, de l'Oli...etc.). 
Potenciar el Mercat de Nadal fins a fer-ne una vertadera 
Fira de Nadal, més dies, més expositors, stands més 
professionalitzats. 
Els dimecres festius celebrar el mercat setmanal igualment

Portar la gent a Mollerussa en dates-clau i redoblar l’atracció ́sobre la comarca que avui tenen altres ciutats

2 CIE 01 Suport als professionals del sector cultural Reprogramació i emparament de totes les activitats culturals o cíviques suspeses per reprogramar-les sota cicles culturals a la 
tardor

3 CIE 03

Celebració d'activitats dins del possible.
En l'àmbit esportiu, els clubs hem de treballar per fer 
activitats. Insisteixo, si les autoritats sanitàries ens ho 
deixen fer, tenim l'obligació de fer-ho, com a entitats 
socials de Mollerussa. De ben segur que molts clubs tenien 
programades activitats durant la Festa Major, amb la 
convenient aportació econòmica de l'ajuntament. Fem-les, 
dins de les possibilitats i aforament permès. 

Hem de pensar dues coses: - Tota activitat que es fa a Mollerussa, sigui en temps de pandèmia o no, ha de servir en benefici de la 
gent del poble. És a dir, si aconseguim fer actes o esdeveniments i la gent s'hi gasta diners, que aquests recaiguin d'alguna forma a 
les entitats del poble. Parlo, sobretot, a l'hora de gestionar les barres. Esdevindrà una manera de fer partícip a entitats del poble a 
actes del poble i, de passada, ajudar-los econòmicament. - Quin és el futur? Els nens i nenes. Hem de fer actes per a ells i elles. 
Pensar molt amb ells. Només així els educarem en el sentit de l'autoorganització. Que per fer les coses, s'han de treballar. Després 
sembrarem fruit i seran ells els encarregats de fer-les, perquè així hauran estat educats. Si els eduquem amb el no res, mai farem 
res. 

4 CIE 19 Re empendre La Mostra d'entitats Donar a conèixer a la ciutadania les associacions i clubs de la ciutat/comarca
5 CIE 22 Recuperar la Nit de l'Esport


