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Salutació de l’Alcalde
Josep Abad

Benvolguts ciutadans de Rosselló, un cop més estem a les portes de la nostra Festa Major per excel·lència, la
nostra Festa Major més representativa, la nostra Festa Gran. En la qual honorem a la nostra patrona, la Mare de
Déu del Pilar.
En aquests moments actuals, és necessari tenir uns dies d’il·lusió, alegria i de convivència i també mantenir i
ajudar a perpetuar la nostra identitat històrica, i tot això ho farem celebrant la nostra esperada Festa Major.
Us presentem un programa d’actes amb una gran diversitat d’activitats adreçades als més menuts, jovent i als
més grans, esperant i desitjant que siguin plenament del vostre grat. Quedeu tots convidats als diferents actes.
Igualment aprofitar i agrair-vos la vostra participació, col·laboració i compromís demostrats en anteriors celebracions. El més sincer agraïment a les associacions, entitats, comissió de festes, grup de voluntaris…, perquè
sense tots ells no hauria estat possible tot plegat.
Rebeu per part meva aquesta ferma i humil salutació dins del programa de festes.
Des de l’Ajuntament us insto a gaudir d’aquesta Festa Major amb els vostres familiars i amics. Que aquests dies
de festa siguem un poble obert a tothom, respectuós i cívic. Finalment, demanar-vos que participeu als diferents
actes programats, ajudeu-nos a fer el nostre estimat poble més gran.
Rossellonenques i Rossellonencs, en el meu nom i de tota la corporació, us desitgem una molt bona Festa Major
del Pilar
Moltes Gracies,
Josep Abad Fernandez

Dibuix coberta: Aleix Mauleon Naté. “Simbologia, culte al sentit de l’expressió moral humana”
(Cartell Guanyador Categoria A)
Edita: Ajuntament de Rosselló
Composició i impressió: ALFAGRAF - Tel. 973 76 03 41
Dipòsit legal: L-1.209-2012
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Salutació del Regidor de Festes
Jaume Borrero

Benvolguts veïns i veïnes,
Arriben els primers dies d’octubre i els rossellonins i rossellonines ens vestim de festa per celebrar uns dies de
gran joia, activitats per gaudir del nostre poble, de la família i dels amics i de la nostra Festa Major en honor a
la mare de Déu del Pilar, la nostra festa gran.
Són moments difícils i a ningú se li escapa que estem en una època de gran complexitat econòmica i social.
Davant la manca de recursos econòmics cal apel·lar a la col·laboració de les entitats locals i els particulars,
recuperant l’esperit altruista i de col·laboració per la nostra comunitat. Cal tornar a fomentar la cultura, l’esforç
i les idees.
Per aquest motiu vull agrair a tots aquells que fan possible que aquesta festa sigui, any rere any, un dels referents
culturals i lúdics més important de la nostra vila. El meu agraïment més sincer al Club de Futbol Rosselló, que
enguany seran els nostres pregoners, a la pubilla i les seves dames d’honor, a l’hereu, a totes les associacions
i a tots aquells que d’una manera o altra esteu fent que la nostra Festa Major estigui plena de llum i color. Cal
no oblidar a la comissió de festes, un dels puntals més importants d’aquesta regidoria. És amb aquest esperit
d’esforç i dedicació que us desitjo a tots i a totes molt bona Festa Major.
Jaume Borrero
Regidor de festes.
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- Servei camió grua
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PROGRAMA D’ACTES
Rosselló

Dijous 10
De 16:00 a 19:00 h / Emissió en directe des dels estudis de ràdio Rosselló (Emun. Fm) del programa
“La Tarda”. Emès diàriament des de Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local a Barcelona. Amb
les periodistes Marina Romero i Laura Alcalde.
Durant l’emissió es podrà visitar els estudis de Ràdio Rosselló (Emun. Fm) i veure en directe el programa.
De 17:00 a 21:00 h / A les firetes, preus populars (1 € dos viatges).
21:00 h / El coet llençat des de l’ajuntament pel Sr. Alcalde, acompanyat pels Pregoners C.F. Rosselló, les Pubilles i l’Hereu, marcarà oficialment l’inici de la Festa Major. Tot seguit, cercavila fins al
casal acompanyats pel grup de grallers i tabalers “Lol’s” de la població.
21:30 h / Al casal, l’acte presentat per Marina Romero del programa “La tarda” de la xarxa i d’Emun
Fm ràdio, proclamació de la Pubilla, Dames d’Honor i l’Hereu.
Tot seguit, tindrà lloc el Pregó de Festes a càrrec del C.F. Rosselló.
En acabar, es farà el lliurament de premis del Concurs de Cartells de la Festa Major.
També es lliurarà un obsequi per als millors lectors, els que més han utilitzat el servei de bibliopiscines.
Finalitzarem l’acte amb l’actuació de la Coral Flor d’Espígol de Rosselló i com a cloenda gaudirem
del tradicional aperitiu de Festa Major.
24:00 h / A la Rotonda, inici del Correfoc a càrrec dels Dimonis de Rosselló que juntament amb Lo
Sorro recorreran els carrers del poble. Recordem que no s’ha d’atansar ningú als diables, que no vagi
ben equipat.
En acabar els Correfocs, continuarem la festa al Casal Rossellonès.

Divendres 11
11:30 h / Al casal Rossellonès, animació infantil amb el grup “Pepsicolen Trio”.
De 16:00 h a 17:30 h/ A les escoles, l’associació FUD THERAPY, associació sense ànim de lucre,
que es dedica a l’assistència a persones amb els gossos, faran activitats i tallers per tots els nens i
nenes amb l’objectiu de conscienciar als més menuts la responsabilitat de tenir animals de companyia a casa. Organitza l’AMPA la Rosella.
20:00 h / Sessió de ball de tarda amb l’orquestra “Banda Sonora”
23:00 h / Revista de varietats presentat pel Showman i cantant Ulises, màgia amb Giro-Gina, la Vedette Sonia Lorente, l’Humorista Paco Calonge i el Ballet de Javier Jurado.
01:30 h / A la zona penyes, festa jove amb el grup local “Roots the cool” i tot seguit TREMENDOS.

Dissabte 12
07:30 h / Rosari de l’Aurora en honor de la Mare de Déu del Pilar.
En acabar, xocolata amb xurros per gentilesa de la xurreria Toni i Nati, al local parroquial.
09:00 h / Esmorzar popular a l’escorxador (nova seu de la societat), ofert per la Societat de Caçadors
Sant Pere.
10:30 h / Cercavila de la Banda i Majorettes pels carrers de la població i exhibició al finalitzar a la
plaça de l’església.
11:30 h / Processó de Pa beneït en honor a la Mare de Déu del Pilar, ofrena floral i Missa, oficiada
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per Mn. Carles Martí i cantada per la Coral Flor d’Espígol. En acabar la missa, ballada de sardanes
amb la reconeguda cobla “Costa Brava”.
18:00 h / Concert amb l’orquestra “Costa Brava”.
20:00 h / Ball de tarda a càrrec de l’orquestra “Costa Brava”.
22:00 h / Sopar del jovent a la Zona Penyes. Els tiquets del sopar del Grup de Joves els posaran a la
venda al Bar Retoc, Pastisseries Giribet i Marquès. Preu: 8 €
23:00 h / Sessió de ball a càrrec de la mateixa orquestra “Costa Brava”
01:00 h / A la zona penyes, festa jove amb el grup de versions Loca Histeria.

DIUMENGE 13
XVIII Trobada de Motoristes
09:00 h / Benvinguda i esmorzar popular davant de l’Ajuntament.
11:00 h / Ruta turística. Rosselló-Àger, Àger-Rosselló.
13:30 h / Arribada, aperitiu i sorteig de regals.
De 9 a 14 h / A l’Av. Lluís Companys, exposició de cotxes marca Seat, col·labora Lubrilleida.
11:00 h / Missa de Diumenge oficiada per Mn. Carles Martí.
11:30 h / Al casal Rossellonès, espectable infantil “La maleta màgica” amb el grup de teatre “la
Cremallera”
16:00 h / Al Poliesportiu, diversió infantil “La gran sabata” amb el grup Plou i Fa Sol.
16:15 h / Partit de futbol, pertanyent a la 6a jornada, entre els equips Club de Futbol Rosselló i Alcoletge, al camp municipal de Rosselló (Trofeu Festa Major).
18:30 h / Concert de tarda amb l’orquestra “Nueva Alaska”.
20:00 h / Sessió llarga de ball de fi de festa amb l’orquestra Nueva Alaska i els tradicionals entrepans
i cava.
L’Associació de Dones Al-Kaníssia durant els dies de Festa Major, organitza al local de l’ajuntament
una exposició de Manualitats; Patch Work, Punta Coixí, Taller Costura, Complements fets de llana i
fotografies de manicura.
Horari: de 17h a 20h.

Recomanacions.

Fruïm d’una molt bona Festa Major, amb seny i respecte.

Per tal que tots puguem gaudir d’una millor Festa Major, us preguem que tingueu en compte el següent:
-Durant els dies de Festa Major engalaneu els balcons o finestres
amb la senyera o amb la bandera de Rosselló.
-Sigueu prudents en el Correfocs. Cal portar roba de cotó, barret,
un mocador i sabates tancades.
-No estacioneu vehicles el dia 12, de les 10:00 a les 13:00 h, als
carrers del recorregut de la processó: C/ Socós, Pl. Sant Antolí,
C/ Sitges, C/ Major fins a la Pl. Nova, C/ Jaume I, C/ Raval fins
Jaume I i Pl. Església.
-Així mateix, no estacioneu els vehicles el dia 13 al matí al llarg

del Carrer Major, des de l’Ajuntament fins a la plaça Nova (rotonda) per donar cabuda a les motos de la Trobada Motard.
-Es recorda que els dies de pagament s’ha de dur la targeta d’esdeveniments culturals i festius per poder accedir gratuïtament
amb els convidats.
Durant els dies de la Festa Major es podran adquirir al bar del
Casal els tiquets dels entrepans i cava per al ball de fi de festes.
S’informa que el ball dels dies 12 i 13 a la tarda seran de pagament.
Exceptuant tots aquells veïns i convidats d’aquests, que portin la targeta d’esdeveniments culturals i Festius.
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Concurs de Fotografia
“Fes fotos de la Festa” a Rosselló
Bases

Participants

Acceptació bases

1. Podran participar tos i totes els/les habitants
de Rosselló que estiguin empadronats al municipi.

La participació en el concurs suposa l’acceptació
de totes i cadascuna de les bases del concurs i de
la resolució inapel·lable del jurat.

2. Només es podran enviar tres fotografies per
persona. Les fotografies presentades no es tornaran als participants.

Drets d’explotació

3. Les fotografies s’han de presentar en format digital, preses amb qualsevol tipus de càmera, fins i
tot les dels telèfons mòbils.
4. Les fotografies presentades s’han d’haver fet
en qualsevol dels actes o dies de la Festa Major
del Pilar 2013, al municipi de Rosselló

Enviar fotografies
1. Per enviar les fotografifes; directament per correu electrònic a joventut@rossello.cat
2. Els formats de les fotografies han de ser en
format digital (JPG, GIF, PNG o BMP)
3. Les fotografies s’han de fer arribar amb el títol corresponent i amb les dades de la persona
participant (nom, edat, adreça, correu electrònic
i telèfon de contacte).

Calendari
Període d’admissió de fotografies: del 14 al 21
d’octubre, ambdós inclosos.
Exposició de fotografies a l’Ajuntament: del 25
d’octubre al 17 de novembre de 2013.		

Els autors de les fotografies enviades cedeixen a
l’Ajuntament de Rosselló la potestat d’ús, difusió,
distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i culturals.

Jurat
L’Organització pot decidir eliminar una fotografia
en cas que no la consideri adequada.
Les fotografies seran exposades a la planta baixa
de l’Ajuntament.

Festa Major del Pilar
2013

Els Pregoners

El club de futbol Rosselló es va fundar l’any 1925, i va ser la unió de dos equips existents en aquell
moment a la població. Així van jugar fins l’any 1936, on la guerra civil suposa la dissolució del club.
En els anys quaranta torna a reviscolar amb força i aconsegueix gran renom entre els contrincants de
les diferents categories, arribant a ser campió provincial.
Després de molts anys sense aquest esport, l’any 1975 comença una nova etapa amb un equip
format per jugadors, tots del poble, on predomina el pundonor i el compromís per damunt de tot. Des
d’aquest any sempre ha estat una referència a la població amb una afició sempre lliurada i nombrosa
que segueixen l’equip allà on va.
Després d’una etapa amb molt d’èxit, on arriba a jugar a primera regional, el club torna a desaparèixer
fins a la temporada 2011-2012 on retorna amb il·lusió i amb una afició molt jove i entregada,
aconseguint en la seva segona temporada, quedar campions, l’ascens a la tercera catalana, on milita
avui en dia amb els mateixos principis i virtuts que sempre han caracteritzat l’equip: pundonor i
compromís.
Per l’honor, compromís i dedicació al nostre poble, l’Ajuntament ens nomena pregoners de la Festa Major
del Pilar 2013.
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Categoria,

Concurs de Cartells

A

/ Majors de 15 anys
1r premi
Aleix Mauleon Naté
“Simbologia, culte al sentit de
l’expressió moral humana”
2n premi
Albert Carrillo i Aliana
“Disfrutem de la festa, de la
festa. Disfrutem de la festa de
Rosselló.”

Categoria,

Categoria A / 1r premi

Categoria A / 2n premi

B

/ de 9 a 14 anys

1r premi
Estel Torrelles Justícia
“Una mica de tot a la festa
major de Rosselló”
2n premi
Ona Baradad Rius
“Festa Major, la millor de
Rosselló”
Categoria B / 1r premi

Categoria,

/ de 4 a 8 anys

Categoria B / 2n premi

C

1r premi
Cristina Pifarré Porta
“Ha arribat la Festa major
2n premi
Teresa Biosca Seuma
“Festa Major Animada de
Rosselló”
Categoria C / 1r premi

Categoria C / 2n premi

51

anys d’experiència
al seu servei

www.aloy.es
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ELS DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR
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• Depilació elèctrica (definitiva)
• Depilació freda o calenta
• Maquillatges
• Manicures

• Tractaments facials i corporals
• També Fotodepilació, Tractaments
de Rejoveniment, Acne i Despigmentació
C/ Gravé de Baix, 13 - Tel. 973 73 01 82 - 25124 ROSSELLÓ
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PEIXATERIA
NOEMÍ
VARIETAT DE PEIX DE PLATJA
MARISC
BACALLÀ
GRAN ASSORTIT DE CONGELATS
ES FAN REPARTIMENTS DE COMANDES A CASA
Plaça Nova, 7
Tel. 973 73 05 31
25124 ROSSELLÓ
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Les nostres Pubilles i Hereu

HEREU:
Oriol Iglesias Pinyol

PUBILLA:
Irene Rocaspana Garcia

1a DAMA:
Júlia Marin Solduga

2a DAMA:
Alba Albir Jordana
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• Fiscal
• Laboral
		 • Assegurances
			 •Administració finques
				 • Comptabilitat
					 • Assessoria Jurídica

S
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Tel. 973 73 04 01
Av. Catalunya, 11
ROSSELLÓ (Lleida)
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Més de 40 anys al vostre servei.
Ens trobareu a: Lleida i Rosselló.

Sánchez - Bonilla

AssessorS

Plaça Nova, 21 • 25124 ROSSELLÓ (Lleida) • Tel. 973 731 557 • Tel./Fax 973 730 180
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desitja
bona
Festa Major

PERRUQUERIA

JÚLIA
Us desitja
Bona Festa Major

Plaça Major, 1
Tel. 973 730 204
25124 ROSSELLÓ

HORARI:
Dimarts, dimecres i dijous
a partir de les 3 de la tarda.
Divendres i dissabte obert
a partir de les 9 del matí.
Demanar hora al tel. 973 730 204

FRUITES VERDURES
I QUEVIURES

DUNIVET
DEL CAMP A CASA

Us desitgem bona Festa Major
FRUITES, VERDURES, QUEVIURES,
FLORS COMESTIBLES, PRODUCTES
LÀCTICS ARTESANALS DE LLEIDA, VINS
I CAVES CATALANS, GRAN ASSORTIT
PASTISSERIA I GALETES INTEGRALS
SENSE SUCRE, VARIETAT EN TOTA MENA
DE FRUITS SECS A GRANEL I GRAN
VARIETAT DE SAFATES ASSORTIDES DE
FRUITA FRESCA PER ENCÀRREC I ELS
NOSTRES CARGOLS DE LLEIDA

www.dunivet.com

SERVEI A DOMICILI
973269211

C. SEGÒVIA, 16 LLEIDA
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L’Escola de Dansa comença les classes
Zumba, Fitness, Funky, Hip-Hop, Dansa del ventre, Dansa clàssica, Batuka, Country,
Manteniment, Aeròbic, Steps, Spinning
Tant per a adults com per a infants
PIlates, Tai-txí, Ioga, Estiraments, Abdominals, Hipopresius, Tonificació
Vine a fer l’activitat que vulguis a 3 € l’hora
També disposem de servei de taquilles per a tu

Disposem d’un servei d’assessor d’imatge
i també de servei de taquilles per a tu

Per a més informació: Margarita Rius
Carrer Major, 29 - Rosselló
Tel. 617 276 283 - Vina i consulta Horaris!
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Les Entitats
Us desitgen molt Bona Festa Major

EMUN FM Ràdio Rosselló, 107.5, l’emissora oficial de la Festa Major.
L’Equip d’EMUN FM Ràdio Rosselló, us desitgem bona Festa Major!

A.M.P.A LA ROSELLA
L’any que hem deixat enrere ha
estat difícil però ja l’hem passat
i hem pogut tirar endavant gràcies a la col·laboració de l’ajuntament, professors, grup de joves i
sobretot els pares i mares voluntaris.
Sense ells hagués estat impossible tirar endavant les diferents
activitats i els nous projectes que s’han dut a terme
durant aquest curs 2013-14 a l’escola.
Des de l’associació de mares i pares de l’escola la
Rosella volem agrair el temps i l’esforç que el grup
de pares i mares col·laboradors i el grup de joves de
Rosselló han dedicat a les festes de Nadal, extraescolars i la festa de fi de curs. I aprofitem per animar els
pares i mares a formar part de la comissió de pares
col·laboradors on tothom hi és benvingut i tota ajuda
per petita que sigui és necessària.
Aquest 2013-14 continuarem amb els projectes que
vàrem iniciar el passat curs. Diumenges al casal, sortides familiars i escola de pares.
Recordar-vos que disposem d’una plana web (www.
sites.google.com/site/ampalarosella/) on hi podreu trobar notícies, informació, formularis d’inscripció i el
calendari d’activitats que anirem realitzant durant el
curs.
Finalment, us volem animar a sortir al carrer i que
gaudiu al màxim de les activitats que es duran a terme
aquests dies, així com desitjar-vos que tingueu una
molt bona Festa Major.

Club de bitlles de Sant Antolí

Com cada any a l’arribar la Festa Major des del Club
de Bitlles Sant Antolí us volem saludar i agrair-vos a
tots i a l’Excel·lentíssim Ajuntament el recolzament
que sempre ens heu donat.
Volem recordar-vos que el Club de Bitlles Sant Antolí,
ja fa 20 anys que es va fundar, jugant a les bitlles
lleidatanes que tenen una història centenària.
Al mateix temps també animem a tothom a inscriureus al nostre club, on us assegurem que hi passareu
bones estones amb bona companyia i molta diversió
amb entrenaments i un campionat.
Volem fer especial esment que no hi ha cap límit
d’edat per jugar a les bitlles, des dels més joves als
més grans hi teniu cabuda.
Us hi esperem!!!!
Bona Festa Major!!!!
El president
Agustí Gorgues Magrí

CLUB CICLISTA DE
ROSSELLÓ
Veïnes i veïnes de Rosselló,
D’una banda voldríem agrair a tots aquells que vàreu
fer possible l’èxit de la darrera pedalada que es va realitzar dins dels Actes de la Festa Major de Sant Antolí
i que gràcies a vosaltres, al vostre suport i assistència
és possible realitzar any rere any.
Dit això, només ens queda desitjar-vos una molt bona
Festa Major del Pilar 2013. Són temps difícils però
us demanem que gaudiu al màxim de tots els actes
programats, de la família, dels amics i sobre tot, dels
desitjats àpats de la Festa Major.
I recordeu, que sempre podeu agafar la bicicleta i pedalar per les fantàstiques rutes que tenim al nostre
municipi i que, independentment de l’edat o del sexe
us podeu incorporar al Club Ciclista de Rosselló.
SALUTACIONS A TOTS I MOLT BONA FESTA MAJOR!

Les Entitats

Club de Bitlles Rosselló
Hola amics i amigues de Rosselló,
Una vegada més ens trobem a les portes de la Festa
Major del Pilar, una festa impressionant (ja que és la
nostra festa). El club de Bitlles Rosselló som gent de
totes les edats amb ganes de participar amb totes les
activitats que organitza l’Ajuntament i altres entitats
del poble.
Participem en una lliga provincial i som dels pocs pobles on hi ha dos equips de bitlles molt competitius
(hem guanyat dos cops el campionat provincial absolut). És per això que ens coneixen a tots els pobles
de la província i portem orgullosos el nom del nostre
poble, ROSSELLÓ. Convidem a tothom que gaudeixi
de la nostra Gran Festa Major del Pilar 2013.
Una abraçada, Visca Rosselló i Visca Catalunya.

En un altre aspecte, aquest any destaquem i valorem
l’esforç i la il·lusió amb què la banda de cornetes i
tambors i el grup de majorettes van amenitzar la festa
de Sant Pere l’agost passat. Quina alegria…
I parlant d’alegries, la Festa Major del Pilar, que ens
convida com cada any a gaudir amb joia dels actes
que se’ns ofereixen, i entre ells la senzilla ofrena de
flors a la Mare de Déu, a la que sou tots convidats.
Que gaudim d’una bona Festa Major, plena d’esperança, encara que com diu Martin Luther King, no ens
podem quedar quiets, sinó… plantant la nostra pomera.

ASSOCIACIÓ DE DONES
ALKANÍSSIA
CONGREGACIÓ MARIANA
“Encara si sabés que el món s’acabaria demà,
jo igual plantaria la meva pomera”.
Martin Luther King
Es compleixen 50 anys del discurs de Martin Luther
King “Jo he somniat. “
És un discurs pronunciat en la seva lluita per la igualtat entre blancs i negres als Estats Units. Avui, quasi
tothom creiem en ella, però hi ha una desigualtat que
s’està fent cada vegada més gran, la desigualtat social.
Això ho portava ben arrelat la nostra fundadora, l’estimada Carmina Alòs; i en el seu nom, la nostra associació vol agrair tothom que col·labora en els actes
que organitzem, i especialment els destinats a Mans
Unides. Igualment agraïm cada persona o entitat, que
des del seu àmbit es mou pels necessitats, en el nostre poble.

Veïns i veïnes,
Ja són aquí els dies més senyalats i estimats de l’any,
la Festa Major del Pilar. Uns dies festius i populars,
que fan la participació activa de grans i petits.
Ha arribat l’hora de la Festa Major, viviu-la amb intensitat i felicitat. Que la festa corri pels carrers i les
places amb alegria, civisme i responsabilitat. Que la
nostra vila llueixi les millors gales. Que la festa major
mostri el seu esplendor.
Per a tothom, el nostre desig és que gaudiu plegats
d’una bona Festa Major del Pilar 2013.

DIMONIS DE ROSSELLÓ
Ja fa 11 anys que es va crear el Grup de Dimonis de
Rosselló, i des de llavors ens movem amb la intenció
de fer gaudir a grans i petits de la festa del foc. El correfoc és l’espectacle per excel·lència de tota colla de
dimonis. Per nosaltres és com un joc, una interacció
entre el públic i els diables corrent pels carrers del
poble. Així que, dijous a mitjanit, convertirem el poble
en un veritable infern en el qual esperem que participeu i gaudiu com ho fem nosaltres.
Els Dimonis de Rosselló i el Sorro us desitgem molt
bona Festa Major!

a 30 anys organitzen activitats i tenen un espai propi.
La Colla de Dimonis on es recuperen les tradicions de
les nostres contrades i que porta el foc i el nom del
nostre poble a festes d’arreu.
El Grup de Teatre “Desgavell”, on tot aquell que vulgui triomfar com a actor ja sap com començar.
I un grup esportiu i de muntanya que gestiona el rocòdrom i organitza activitats a la natura.
Us animem, si encara no ho sou, a fer-vos socis de
l’Esbart Rossellonès i a gaudir-ne tots plegats.
Us desitgem una bona Festa Major del Pilar 2013.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
DE S. ANTOLÍ
A totes les Rossellonenques i Rossellonencs.
En nom de la Junta de la Llar de Jubilats Sant Antolí,
la qual des de fa poc temps m’honora presidir; i també
en nom de tots els nostres associats, desitgem a tot
el poble, que la Festa Major de la Verge del Pilar del
2013, sigui una gran festa de goig i alegria, deixant al
marge les preocupacions i les inquietuds del dia a dia,
que malauradament massa que n’hi ha.

ESBART ROSSELLONÈS
FENT ESBART FEM POBLE
Per l’Esbart Rossellonès conservar les tradicions és
molt important i per aquest motiu ens satisfà que
aquest any un grup de grallers molt eixerits passin a
formar part de la nostra associació, amb ells participarem en cercaviles i trobades de gegants ja que
amb l’Antolí i la Pilareta recent remodelats portarem
el nom del nostre poble a moltes places.
A més a més, a l’Esbart Rossellonès podeu trobar activitats a les nostres seccions:
El Grup de Joves amb molta marxa, on els socis de 16

Les Entitats

Aquests desitjos, també ens agradaria que fossin compartits amb les vostres pròpies famílies, amb els parents i amics dels pobles veïns, que de ben segur ens
visitaran.
Fem que aquest dies siguin de gran convivència; molta alegria i més germanor. Gaudim de les bones cassoles i del bon menjar que ens prepararan les nostres
mestresses i les nostres padrines.
I com és tradició, recordar als padrins i avis que es
mostrin generosos amb la paga dels nets i netes, per
que la puguin invertir a les “firetes” i comprar-ne llaminadures.
Per últim dir-vos que des de la Junta de la Llar, tenim
un gran interès en fer noves iniciatives per a què en
gaudeixin tots els associats, als que ens devem en tot
moment amb una ferma voluntat de servir-los.
Finalment, us esperono a que acudiu a totes les activitats i actes que les autoritats locals ens han preparat.
De ben segur que la nostra presència servirà per dignificar, encara més, la nostra Festa Major.
El President de la Llar,
Josep Bañeres

ASSOCIACIÓ CORNETES,
TAMBORS I MAJORETS

Moto Club Tribu
Deskontrol
BONA FESTA MAJOR!
És el que desitgem a tots els veïns i visitants del nostre poble.
La cosa ja està prou fotuda com per donar-li protagonisme en aquests dies de festa.
Arraconem per uns dies, la crisi, l’atur, els polítics
corruptes, les històries de la monarquia que ningú ha
triat i totes les poques vergonyades d’aquesta colla de
“xupopteros”.
Gaudim de tots els actes que la comissió de festes,
l’ajuntament i les diferents associacions, ens han preparat. Que ningú es quedi a casa!!!.
Que l’esforç a l’hora de preparar els actes, tingui el
reconeixement i la resposta massiva de tots els veïns.
Des del motoclub, també hem ficat el nostre granet de
sorra. Us convidem a tots a venir a l’esmorzar motard
del diumenge dia 13, que viviu la festa amb nosaltres.
Us agradin o no les motos.
Aquest any és el XIX… Una colla d’anys!
TOTHOM A GAUDIR DE LA FESTA!

Benvolguts Rossellonins/es.
L’Associació de Cornetes, Tambors i Majorets us desitgem una bona festa major, som nous amb l’activitat
que fem, però ja mig poble ens coneix i volem animar
a tots els que vulguin formar part d’aquest grup.
Us garantim diversió, bon ambient i us ho passareu
força bé.
Fruïu al màxim de la Festa Major del Pilar.

PENYA BLAUGRANA
La Penya Blaugrana de Rosselló aprofitant l’oportunitat que ens donen aquestes línies, volem desitjar-vos
una bona Festa Major del Pilar. També volem convidar
a la gent que encara no és sòcia a conèixer el nostre
fantàstic local i aprofitar aquests anys gloriosos del
Barça en companyia de la gent culer. Aprofitem també
per anunciar-vos que tot el que vulgui fer-se soci per
la temporada 2013-2014, fins al 1 de Novembre no
serà necessari pagar la quota d’inscripció. Només ens
resta desitjar-vos de tot cor que passeu una molt bona
Festa Major.

SOCIETAT DE CAÇADORS
SANT PERE DE ROSSELLÓ
Benvolguts socis del vedat de caça “Sant Pere” de
Rosselló.
Un any més en aquestes dates, són per nosaltres benvingudes, s’obre la temporada de caça menor, la qual
gaudim més en el nostre vedat.
Tot i que el passat 15 d’agost ja comencés la mitja

veda on es pot caçar la guatlla i el tudó, aquest any
excepcionalment també es pot caçar el conill a causa
de la quantia que en tenim. Aquesta temporada, com
a conseqüència de les pluges primaverals, la perdiu
ha prosperat molt favorablement, ja que s’han pogut
veure llocades de 12, 14 i 18 cries.
Finalment, des de la junta, ens complau comunicar-vos que el pròxim dia 12 d’octubre se celebrarà
el tradicional esmorzar popular de caçadors municipal
on hi pot assistir tota la gent que ho desitgi.
Des de la junta de la societat de caçadors, us desitgem una bona Festa Major i una pròspera temporada
de caça.

CORAL FLOR D’ESPÍGOL
Benvolguts veïns i veïnes,
En primer lloc, agrair a l’Ajuntament l’espai que ens
brinda per dirigir-nos a tots vosaltres.
La Coral Flor d’Espígol us encoratja, a tots els vilatans
i vilatanes, a que participeu massivament en tots els
actes que s’organitzaran per la Festa Major, la nostra
Festa Major de la Mare de Déu del Pilar.
Ja són 14 anys que fa que ens aguanteu i esperem
que siguin molts més! La Coral se sent molt orgullosa
d’organitzar totes les cantades que fem a la nostra vila
i esperem la vostra participació i suport.
I per finalitzar us direm que gaudiu de la gresca i disbauxa d’aquesta festa i recordeu que festa passada,
festa que no torna!
Ah! Me n’oblidava… la Coral té obertes les portes a
tothom que hi vulgui cantar, no cal tenir una gran veu,
totes serveixen, la matrícula és oberta i... és gratuïta!

Pregó 2012
Francisco Gorgues Fernández

S

r. Alcalde, Sr. President del Consell Comarcal, Alcaldes i Alcaldesses, Regidors i Regidores, amics i amigues, nens i nenes, bona nit
a tothom.
Quan el Sr. Jaume Borrero va venir a dir-me si
volia fer el pregó de la Festa Major em pensava
que volia demanar-me una eina. Després d’uns
dies i una conversació amb ell li vaig dir que sí.

No vaig acceptar l’oferta per la meva formació i
menys per ser un gran orador, sinó per la senzilla raó que m’estimo Rosselló. Com tots sabeu,
el pregoner acostuma a ser una persona que ha
deixat el poble de manera temporal, per diferents raons, i que ha viscut una sèrie d’experiències molt enriquidores. L’anhel del poble des
de la distància acostuma a evocar diferents sen-

sacions que reafirmen l’amor pel lloc on un s’ha
criat. El meu cas és diferent. He viscut sempre al
poble i considero que hi he estat vinculat sempre
d’una manera o altra. Per això, m’agradaria explicar-vos les diferents experiències i anècdotes que
recordo amb estima.
En els pregons de Festa Major és habitual recordar el passat, tant personal com del poble. És
obvi que la infantesa es un període molt especial,
i viure-la en aquest poble, considero que encara
ho és més. Recordo amb nostàlgia passejar pels
carrers i escoltar el Sr. Quevedo. Es col·locava en
llocs estratègics, feia sonar una petita trompeta i
feia les crides corresponents. En una ocasió, l’alcalde d’aleshores li va dir: “que tots els caps de
família facin cap a l’Ajuntament”. I el Sr. Quevedo, “ni corto ni perezoso” va dir: “por orden del
Sr. Alcalde, que todos los cabezas de familia hagan cabeza al ayuntamiento”. Com que va estar
tants anys al càrrec, i jo era un nen, em pensava
que el cognom Quevedo era sinònim d’agutzil.
Com també em pensava que el cognom Galán volia dir practicant.
Després d’anar un any a Torrefarrera, a l’escola
del Sr. Prim, vaig començar a anar a Lleida, al
col·legi Episcopal. Cada matí pujava al cotxe de
línia, Alzina Graells, que el conduïa el Sr. Bonet.
El Sr. Salvador Coral pare era el cobrador. Els dos
tenien cura de mi. Als quinze anys es va acabar la
meva formació i em vaig ficar a treballar a l’empresa del meu pare que, com sabeu, ha estat la
professió que he dut a terme fins a l’actualitat.
Col·laborava amb el club de futbol Rosselló. Tots
els meus amics hi jugaven però jo, com que no
tenia la tècnica necessària, em tocava fer de conductor i col·laborava amb altres tasques. El Sr.
Ramon Fontanet, que va ser president una colla
d’anys, em convidava als sopars que organitzaven
de tant en tant.
Tinc un record especial dels quintos. La nit del
27 al 28 de desembre la passàvem fent innocentades. Tocàvem les campanes de l’Església a
les 4 de la matinada i fèiem pagar la voluntat
als cotxes que passaven per la carretera, a canvi
d’un glop de barreja, que portàvem a les botes
de vi. Consistia en un “brebaje” a base d’anís

i moscatell que ens proporcionaven les botigues
del poble com la de cal Violí, cal Torní i la tenda
nova. També passàvem a demanar per les cases
i amb els diners que recollíem fèiem un sopar i
uns dies més tard un ball. Aleshores, els joves
organitzaven i finançaven la festa major llogant
l’envelat. Els de la nostra generació ens vam trobar el casal a mig construir. Llogàvem els palcos,
contractàvem les orquestres i fèiem abonaments
per a la gent que volia assistir a tots els balls. Les
tardes dels diumenges les passàvem al cine del
Carrillo. Era una cita obligada. Recordo que es
projectaven dos pel·lícules i el NO-DO. Aprofitàvem la mitja part per comprar les llaminadures, o
“gormanteries” com li dèiem nosaltres. Anàvem
a davant mateix del cine a cal José o al Sr. Poyatos “el cacauero”, que quan era el temps també
coïa castanyes. Els records del passat m’omplen
d’alegria i em fan sentir allò de “cualquier tiempo
pasado nos parece mejor”. He decidit parlar del
passat, entre altres motius, perquè el moment actual hem de reconèixer que no és gaire inspirador.
Paraules com la prima de risc, famílies al llindar
de la pobresa, condicionament dels mercats, necessitat de finançament, endeutament públic o
privat, inunden les nostres llars a l’hora de sopar.
Paraules que queden lluny de la gent senzilla,
que treballa i que no especula. Gent senzilla,
que no simple. Gent senzilla com tantes famílies d’aquest poble. Per això m’agradaria que tots
plegats féssim consciència de la delicadesa de
la situació i intentéssim recuperar valors amb els
que hem crescut, com l’esforç, la tenacitat i l’empatia. És important que els nostres fills es formin
i que lluitin per un futur millor. Avui podem fer el
primer pas. Podem fer cultura. Podem fer el contrari de guerra que és fer festa. Per acabar faig
una crida a la Festa Major. Com cada any hem de
matar el pollastre i ficar cava al porro perquè ha
arribat la Festa Major.
Visca Rosselló i visca Catalunya!

