PROGRAMA DE FESTA MAJOR
SANT ANTOLÍ 2013
DIA 30 D’AGOST
11:00 h/ Al Casal Rossellonès, espectacle infantil de mode teatral i musical; “Llegendes tradicionals catalanes”
amb el grup “Rovell d’ou”.
17:00 a 22:00 h/ Preus populars a les firetes, un viatge 50 cèntims (1€ 2 viatges).
24:00 h/ Al Casal Rossellonès, concerts amb els grups de versions “Band’d’Festa” i “Zapping” i tot seguit
música de Dj.
DIA 31 D’AGOST
10:00h/ Davant l´Ajuntament, des dels més menuts fins als més grans, XIII pedalada popular organitzada pel
Club ciclista de Rosselló. Tot seguit animació infantil amb danses i balls de tot tipus amb el grup “Rovell d’ou”.
16:00h/ Futbol amb fang al costat del Pont del Morer i en acabar corre-aigua i canó d’escuma a la Plaça de
l’Aviador. Organitza el Grup de Joves de Rosselló.
Veïns i veïnes de Rosselló,
És per mi un gran orgull dirigir-me a tots vosaltres en aquesta Festa Major en honor de
Sant Antolí.
Aquest va ser un compromís en el qual jo, personalment, m’hi vaig comprometre, com
a rossellonenc i com a persona que vol continuar amb aquestes festes tan arrelades al
nostre poble. Celebrem Sant Antolí al Setembre, que és quan toca.
Estem en una situació difícil, tant en l’àmbit social com econòmic, és per això que hem
d’aprofitar aquests moments de festa per a poder desconnectar un xic i tenir una
estona reconfortant, distreta i agradable en companyia de tota la família i amics.
Vull donar les gràcies, una vegada més, a la Regidoria i la comissió de festes, també a
tot el voluntariat que fan possible l’organització d’aquestes celebracions.
Desitjar-vos una molt bona festa major de San Antolí i rebeu una cordial salutació de
tot l’ equip de govern de l’ajuntament de Rosselló.

20:00h/ Sessió de ball de tarda amb l’orquestra “L’Anònima” al Casal Rossellonès.
23:00h/ Ball de nit amb l’orquestra “L’Anònima” i tot seguit les millors versions amb el grup “Mala Fama”.
DIA 1 DE SETEMBRE
11:30/ Davant l’Ajuntament, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya, les Pubilles i els Hereus de títol Nacional
juntament amb les Pubilles i els Hereus de Rosselló i les autoritats, cercavila fins a la Plaça de l’Església amb
els gegants Antolí i Pilareta, acompanyats pel grup de grallers i tabalers “Lol’s de la població”.
12:00h/ Processó en honor a Sant Antolí i missa, oficiada per Mn. Carles Martí i cantada per la Coral Flor
d’Espígol.
En acabar la missa, ballada de sardanes amb la reconeguda cobla orquestra “Rosaleda” i al local parroquial
organitzat per l’associació de dones AL-KANÍSSIA, concurs de plats d’elaboració lliure. Al finalitzar, degustació
dels mateixos per a tothom.
17:45h/ Els grallers i gegants, autoritats i el Pubillatge de Catalunya faran la cercavila fins al Casal Rossellonès
des de l’Ajuntament de Rosselló.
18:00h/ Parlaments i concert en honor al pubillatge amb la cobla orquestra “Rosaleda”.
20:00h/ Sessió llarga de ball de fi de festa amb l’orquestra “Rosaleda”, al Casal Rossellonès.
DIA 2 DE SETEMBRE
16:00h i fins les 20:00h/ Festa aquàtica amb Diver-Parks a les piscines municipals amb entrada gratuïta.
21:15/ A la plaça de l’església, concert de Sant Antolí a càrrec de la banda musical “Roig Tardà” d’Alfarràs i
amb la participació de l’Escola Municipal de Música de Rosselló.


Josep Abad Fernandez
Alcalde de Rosselló

L’Associació de Dones Al-Kaníssia durant els dies de Festa Major, organitza al consultori
mèdic una exposició de làmpades elaborades amb pedres artesanals i centres amb
productes del camp, a càrrec de Lídia Camins.
Horari: d’11h a 14h i de 17h a 21h.

