


Dissabte 4
9:00 h i durant tot el matí, tirada de bitlles d’invitació, organitzat pel club de bitlles Rosselló. 
12:30 h / L’honorable vicepresidenta del govern de la Generalitat; Joana Ortega, inaugurarà el nou camp de futbol.
14:00 h / Dinar popular al Casal Rossellonès. Preu: 5 €. Cal apuntar-se a les oficines de l’ajuntament.
18:00 h / partit de lliga, corresponent a la 5a jornada entre el Club de Futbol Rosselló i el Juneda (Trofeu inauguració).

Diumenge 5
XVIII Trobada de Motoristes.
9:00 h / Benvinguda i esmorzar popular davant l’Ajuntament.
11:00 h / Ruta turística. Rosselló-Àger, Àger-Rosselló. 
12:00 h / Missa de diumenge. 
13:30 h / Arribada, aperitiu i sorteig de regals.

18:00 h / Musical de la Bella i Bèstia a càrrec del grup Desgavell de Rosselló.

Dilluns 6
20:30 h / al casal de Rosselló, concert de música catalana amb el cantant Jaume Oro.

Dimarts 7
20:30 h / al casal de Rosselló, Màgia i Humor per a tots els públics amb el Mag Fèlix.

Dimecres 8
20:30 h / Concert en acústic amb el grup Lexu’s (autors de cançons de la sèrie Polseres Vermelles i habituals de 

ràdios com ràdio FlaixBac, 40 Principales, RAC105, etc.) es comptarà amb la participació de l’escola Municipal 

de Música de Rosselló.

Dijous 9
17:00 h / Preus populars, 1€ el viatge.

Divendres 10
11:00 h / Animació infantil “Més Tumàcat” al Casal de Rosselló.

17:00 h / Al Casal de Rosselló, Titelles amb el conte “El ratolí del castell” a càrrec del grup Plou i Fa Sol.

21:00 h / El coet llençat des de l’ajuntament pel Sr. Alcalde, acompanyat per la Pregonera Esther Jové 
Porta, les Pubilles i els Hereus, marcarà oficialment l’inici de la Festa Major. Tot seguit, cercavila fins al 
casal acompanyats pel grup de grallers i tabalers “A tok de repik” de la població. 

21:30 h / Al casal, presentat per Ricard Anton de ràdio Rosselló, proclamació de la Pubilla, Dames d’Honor l’Hereu 
i els Cabalers.

Tot seguit, tindrà lloc el Pregó de Festes a càrrec d’Esther Jové Porta.

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 biblio-piscines.

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. 

En acabar a la Rotonda, inici del Correfoc a càrrec dels Dimonis de Rosselló que juntament amb Lo Sorro recorreran 
els carrers del poble.
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Festa Major del Pilar Rosselló. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 d’octubre 2014

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 els vehicles el dia 5 d’octubre 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.
-No estacioneu vehicles el dia 12 d’octubre, 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. 
-Es recorda que el dia de pagament s’ha de presentar la targeta 
d’esdeveniments culturals i festius per poder accedir gratuïtament 
amb els vostres convidats. 

S’informa que el ball del dia 12 a la tarda serà de pagament. 
Exceptuant tots aquells veïns i convidats d’aquests, que portin la 
targeta d’esdeveniments culturals i festius.

Recordem que no s’ha d’atansar ningú als diables, que no vagi ben equipat.

I tot seguit, a la zona penyes concerts amb els grups Roots the cool, i La cosa Nostra.

Dissabte 11
De 9 a 14 h / A l’Av. Lluis Companys, exposició de cotxes dels còmics de les aventures de Tintín. 

11:30 h / Al casal Rossellonès, animació infantil amb el grup Gil i els Ratataplam. 

16:00 h / Taller de Circ i actuació de pallassos al camp de futbol. 

16:15 h / Partit de futbol, pertanyent a la 6a jornada, entre els equips Club de Futbol Rosselló i Sudanell al camp 
municipal de Rosselló. (Trofeu de Festa Major) 

20:00 h / Quim Masferrer, el presentador del programa “El Foraster” de TV3 i fundador de la companyia “Teatre 
de Guerrilla” ens duu l’obra “Temps”.

22:00 h / Sopar del jovent a la Zona Penyes. Els tiquets del sopar del Grup de Joves es posaran a la venda al Bar 
Retoc, Pastisseria Giribet i Marqués. Preu: 8 €.
01:00 h / A la zona penyes; ritme, humor, diversió, interacció i originalitat amb esbojarrats shows on reinterpreten 
amb gran classe els hits més “trencapistes” de tots els temps. Un espectacle que sedueix des del primer 
moment al públic de totes les edats, el grup; La Loca Histeria.

Diumenge 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, a càrrec de la Societat de Caçadors Sant Pere.
11:00 h / Cercavila de la Banda i Majorettes pels carrers de la població i exhibició en finalitzar a la plaça de 
l’església. 
12:00 h / Processó de Pa beneït en honor a la Mare de Déu del Pilar, ofrena floral i Missa, oficiada per Mn. Víctor 
M. Espinosa 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 / Sessió llarga de ball de fi de festa amb l’orquestra Costa Brava.
En acabar el ball; Castell de focs al C/ Carrasco i Formiguera (es podrà visualitzar des de darrere de l’església; 
Segla del Cap o a l’Av. Lluís Companys).

L’associació cultural de dones Al-Kaníssia organitza una exposició de pintura  
a càrrec de Carmen Garcia Huertas, al local del nou consultori mèdic. Horari: de 17 h a 20 h.

L’Ajuntament es guarda l’opció de modificar algun acte per les circumstàncies del temps, a última hora.


