Dimarts, 6 d’abril

Divendres, 9 d’abril

Dissabte, 10 d’abril

A les 8 del vespre
Al Teatre L’Amistat

A les 12 del migdia
A l’Ajuntament

Pregó de festes

Lliurament del Premi
Literari de Novel·la
Breu “Ciutat de
Mollerussa”
33a convocatòria.

Lliurament del Didal
d’or i diamants

A càrrec de Josep Montserrat
Capdevila , metge i fill
de Mollerussa.
Amb l’acompanyament
musical de l’Escola Municipal de
Música de Mollerussa.
Aquest acte serà retransmés per:

youtube.mollerussa.cat
Per assistir a l’acte, cal
inscriure’s en aquest formulari

Cliqueu aquí:

Dimecres, 7 d’abril
A 1/4 de 9 del vespre
Al Teatre L’Amistat

Conferència:

En ple segle XXI, té sentit
encomanar-se a un sant?
A càrrec de Mn. Marc Majà,
llicenciat en Ciències Bíbliques
i vicari general del Bisbat
de Solsona.

Presentarà l’acte
Anna Sàez, periodista
El jurat està format per Josep
Borrell i Figuera, Pep Coll, Albert
Villaró i Diana Solé.
Amb l’acompanyament
musical de PolarSoft.
Aquest acte serà retransmés per:

youtube.mollerussa.cat
Per assistir a l’acte, cal
inscriure’s en aquest formulari

Reconeixement a la trajectòria
en el Concurs de Vestits de Paper
Concedit a títol pòstum al
Sr. Josep Maria Ezquer Ibañez.
(Per garantir les mesures de prevenció
de la COVID-19, l’acte estarà restringit
a la família)

A les 6 de la tarda
A la plaça de l’Ajuntament

12a Tarda bastonera
de Mollerussa
Ho organitza: Casal Popular l’Arreu
(Per garantir les mesures de prevenció
de la COVID-19, l’acte serà perimetrat
i amb el públic assegut)

A les 8 del vespre
Al Teatre L’Amistat
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A les 8 el vespre
Al Teatre L’Amistat

Hotel Cochambre
[Ex-cupidos]

T’imagines contactar amb Cupido
en aquests temps de tinder?
Això és el que fan Beni i Diego,
els protagonistes d’aquesta obra,
que es proposen invocar a través
d’un teclat a un Cupido oblidat
per culpa de les xarxes socials.
Aconseguiran el seu objectiu?
Serà tal com s’ho esperaven?
Descobreix-ho en aquesta obra amb
el segell d’aquests dos components
de l’Hotel Cochambre on les
rialles i les cançons s’uneixen en
un xou improvisat i hilarant.
“Cochambrosisme” en estat pur!
Entrades a
Cliqueu aquí:

Cliqueu aquí:

A 2/4 de 8 del vespre
Església parroquial

Missa de Vot
de Poble en honor
a Sant Isidori

Diumenge, 11 d’abril
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A 2/4 de 8 de la tarda
Al cinema
Centre Cultural

El proxeneta

Un documental de Mabel Lozano
Projecció i col·loqui
amb Mabel Lozano
Reserva la teva entrada invitació a:
Cliqueu aquí:

A les 7 de la tarda
Teatre L’Amistat

Concert de Sant Isidori
A càrrec de Quartet Teixidor.
Ho organitza: Associació de la Música
Entrades a
Cliqueu aquí:

Horari de misses

Església del Carme
Eucaristia en honor a Sant Isidori.
A 2/4 de 8 del vespre
Dimarts, dimecres i dijous
La capella estarà oberta cada dia per
poder fer la visita de devoció al sant.

