Iª Trobada del Pubillatge de Catalunya a Rosselló

Els nostre gegants; Antolí i Pilareta i la colla de Grallers A Tok de Repik

2014

PROGRAMA DE festa major
Sant antolí 2014
DIA 30 D’AGOST
10:00h/ Davant l´Ajuntament, des dels més menuts fins als més grans, XIV pedalada popular organitzada
pel Club ciclista de Rosselló. Tot seguit animació infantil amb la Cremallera; Pallassos.
16:00h/ Futbol amb fang al costat del Pont del Morer i en acabar corre-aigua i canó d’escuma a la Plaça

Veïns i veïnes de Rosselló,

de l’Aviador. Organitza el Grup de Joves de Rosselló.
24:00/ Concert Rock amb els grups, Neutrones, Oriol Foll i Big Mouthers, a la pista poliesportiva.

Un cop més aquest setembre celebrem la Festa Major en

(consumició gratuïta als 50 primers assistents al concert)

honor a Sant Antolí, una festa arrelada al nostre municipi. No

DIA 31 D’AGOST

obstant això, estic segur que molts rossellonins us pregunteu:

Primera trobada gegantera, a les 10:00h davant l’ajuntament, plantada dels gegants.

per què aquesta festa tan a prop de la Festa Major del Pilar?

11:00h/ Davant l’Ajuntament, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya, les Pubilles i els Hereus de títol Nacional

En resposta, crec que tenim l’obligació de perpetuar les

juntament amb les Pubilles i els Hereus de Rosselló i les autoritats, cercavila fins a la Plaça de l’església

nostres arrels i tradicions, doncs, és l’essència de la nostra

amb els gegants Antolí i Pilareta, i el grup de grallers i tabalers “A toc de repic” acompanyats per la resta de

identitat, de la nostra cultura i de la nostra fermesa com a

gegants i grallers de la trobada.

poble.

12:00h/ Processó en honor a Sant Antolí i missa, oficiada per Mn. Carles Martí i cantada per la Coral Flor

Donar les gràcies a la Regidoria i a la comissió de Festes,
així com al voluntariat que fan possible l’organització
d’aquestes celebracions i molts altres esdeveniments que
duen a terme durant tot l’any.

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, tapes d’aperitiu. 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.

Vull demanar-vos la màxima participació i que aprofiteu aquests moments de festa per poder tenir

18:00h/ Al Casal Rossellonès, Concert de Festa Major amb l’assistència de les autoritats i el pubillatge

una estona reconfortant i alegre al costat de la família i dels amics.

de Catalunya amb la cobla orquestra Rosaleda i presentat per Claudia Morancho pubilla de Rosselló 2013 i
l’Elisa Vives, Pubilla de Rosselló 2012 i Pubilla de les Comarques Lleidatanes 2013.

Desitjar-vos una molt bona Festa Major de Sant Antolí i rebeu una forta salutació de tot l’equip de
govern de l’ajuntament de Rosselló.

20:00h/ Sessió llarga de ball amb l’orquestra Rosaleda, al Casal Rossellonès.
DIA 1 DE SETEMBRE
11:00h/ Al Casal, animació infantil amb la Cremallera.
17:00 a 22:00 h/ Preus populars a les firetes, un viatge 50 cèntims (1€ 2 viatges)
21:15h/ A la plaça de l’església, concert de cobla amb temes de pel·lícules, cobla contemporània.
DIA 2 DE SETEMBRE
12:30h/ Missa en honor a Sant Antolí oficiada per Mn. Carles Martí.
14:00h/ Dinar de l’Associació de Jubilats de Sant Antolí en honor al seu patró i havent dinat, ball per a

Josep Abad Fernandez

tothom amb el duo musical Fox-Trot per a tota la població, al Casal Rossellonès.

Alcalde de Rosselló

16:00h/ i fins les 20:00h/ Festa aquàtica amb Diver-Parks a les piscines municipals. Entrada gratuïta.
21:15h/ A la plaça de l’església, concert de Sant Antolí; cançons d’una vida, amb el grup Trams.
L’associació de jubilats Sant Antolí durant els dies de Festa Major, organitza al consultori mèdic una
exposició de treballs manuals realitzats des de l’associació.

