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ARosselló, la festa surt a esce-
na.Tant és així que porta el te-
levisiu QuimMasferrer, amb el
seu darrer treball,Temps.Amés,
insta els nens a escoltar el con-
te del ratolí, gaudir dels pa-
llassos o bé cantar, ballar i en-
grescar-se a la crida dels Més
Tumàcat o Gil i els Ratataplam.
Mesclant teatre, ritme i humor,
saltaran a la palestra La Loca
Histeria dissabte a la nit. Com

a camp de batalla, la zona de
les penyes, que vibrarà la vi-
gília amb RootsThe Cool i La
Cosa Nostra. Destaquen tam-
bé l’exposició d’una vintena de
cotxes dels còmics deTintín, al-
hora que s’estrena un castell de
focs que posarà el colofó a la
festa.LaCosta Brava o processó
troben espai a l’agenda, gratuïta.
L’excepció, el teatre, el ball de
comiat i el sopar jove.

DIVENDRES 10
10.00 Animació infantil Més Tumà-
cat. Al casal.
17.00 Titelles amb el conte El ratolí
del castell, a càrrec del grup Plou i Fa
Sol. Al casal.
21.00 Inici de la festa amb el llança-
ment del coet, acompanyat per la
pregonera, Esther Jové, les pubilles i
els hereus. Des de l’ajuntament.
Tot seguit, cercavila fins al casal
acompanyats pel grup de grallers i
tabalers A Tok de Repik, de la pobla-
ció.
21.30 Proclamació de la pubilla, da-
mes d’honor i l’hereu i els cabalers,
presentat per Ricard Anton, de Ràdio
Rosselló. Al casal.
Tot seguit, pregó de festes a càrrec
d’Esther Jové Porta.
A l’acabar, lliurament del concurs de
cartells i obsequi per als millors lec-
tors del servei de bibliopiscines.
Finalitzarà l’acte l’actuació de la co-
ral Flor d’Espígol i tradicional aperi-
tiu de festa major.
A l’acabar a la rotonda, inici del cor-
refoc a càrrec dels Dimonis de Rosse-
lló i Lo Sorro, que recorreran els car-
rers del poble.
Tot seguit, concert dels grups Roots
The Cool i La Cosa Nostra. Al recinte
de les penyes.

DISSABTE 11
De 09.00 a 14.00 Exposició de
cotxes dels còmics de les aventures
de Tintín. A l’avinguda Lluís Com-
panys.
11.30Animació infantil amb el grup
Gil i els Ratataplam. Al casal.

16.00Taller de circ i actuació de pa-
llassos. Al camp de futbol.
16.15 Partit de futbol de la sisena
jornada entre el Rosselló i el Sudanell
disputant-se el Trofeu de Festa Ma-
jor. Al campmunicipal de Rosselló.
20.00 Teatre amb la representació
de Temps, a càrrec de QuimMasfer-
rer. Entrada: 8 euros. Al casal.
22.00 Sopar del jovent. Preu: 8 eu-
ros. A la zona de penyes.
01.00 Actuació de La Loca Histeria.
A la zona de penyes.

DIUMENGE 12
07.30 Rosari de l’aurora en honor de
la Mare de Déu del Pilar.
A l’acabar, xocolate amb xurros. Al lo-
cal parroquial.
09.00 Esmorzar popular a càrrec de
la Societat de Caçadors Sant Pere. A
l’escorxador.
11.00 Cercavila de la banda i majo-
rets pels carrers del poble i exhibició
al finalitzar. A la plaça de l’Església.
12.00 Processó del pa beneït en ho-
nor de laMare de Déu del Pilar, ofre-
na floral i missa oficiada perVíctorM.
Espinosa i cantada per la coral Flor
d’Espígol. A l’acabar la missa, sarda-
nes amb la cobla Costa Brava.
18.00 Concert amb l’orquestra Cos-
ta Brava.
20.00 Sessió llarga de ball de fi de
festes amb l’orquestra Costa Brava.
Entrada: 10 euros.
A l’acabar el ball, castell de focs d’ar-
tifici. Al carrer Carrasco i Formiguera.
** Exposició de pintura de Carme
García, organitzada per l’Associació
de Dones. Al local del nou consulto-
ri mèdic.
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Gaudiu-la!

Benvolguts ciutadans de Rosselló,
un cop més tinc el gran honor de
dirigir-me a tots vosaltres ambmo-
tiu de la celebració de la FestaMa-
jor de la Mare Déu del Pilar, una
festa molt arrelada per a tots nos-
altres, ja que honorem la nostra pa-
trona. És la nostra festa gran.
El temps passamolt ràpid, se’ns es-
capa, vola, sembla que fos ahir
quan m’adreçava a tots vosaltres
per primera vegada com a alcalde
vostre i avui és l’últim cop que ho
faig en aquest mandat; en el prò-
xim ho serà el que tan sàviament

PUBILLES I HEREUS.D’esquerra a dreta, Sara Galiano (1a dama), Lau-
ra Farran (2a dama), Roser Ferragut (pubilla), Roger Teixiné (hereu), Pere
Joan Vidal (2n cabaler) i Genís Casanovas (1r cabaler).

Lagresca surt a escena
QUIMMASFERRER, COTXES DETINTÍN I UN NOU CASTELL DE FOCS S’HI CITEN

vosaltres escollireu. He de dir que
ha estat una intensa i agradable
experiència que et canvia la vida i
que et modifica el dia a dia.
Durant aquest temps he intentat
tenir cura dels problemes, de les
intranquil·litats, dels precs de tots
vosaltres, de les necessitats del po-
ble, procurant ser un alcalde just,
pròxim i obert a tots. Tot i així, se-
gurament algú de vosaltres no
n’està prou satisfet, la meva més
sincera disculpa; però sapigueu
que és difícil fer-ho a gust de tot-
hom.
No sé què em depara el futur, pe-
rò sí que us puc dir, cridant ben
fort, que ha estat un orgull, un
gran honor i una immensa satis-
facció haver estat el vostre alcalde
durant aquest mandat, una expe-
riència quemai oblidaré.
Vull aprofitar per agrair-vos la vos-
tra participació, col·laboració i
compromís demostrats i consta-
tats en altres celebracions.

El més cordial agraïment a les as-
sociacions, entitats, comissió i re-
gidoria de festes, grups de volun-
taris, treballadors de l’ajuntament,
etc., ja que sense tots ells no hau-
ria estat possible tot plegat.
Us portem una festa major amb
una gran diversitat d’actes i activi-
tats adreçades a tots vosaltres, de-
sitjant i esperant que sigui del vos-
tre grat.
Per aquestmotiu us insto a gaudir
d’aquesta festa amb els vostres fa-
miliars i amics. Espero que durant
aquests dies siguem un poble cí-
vic, respectuós i obert a tothom.
Rebeu aquesta invitació i salutació
dins del programa de festes.
Rossellonenques i rossellonencs,
en el meu nom i en el de tota la
corporació us desitgem una molt
bona Festa Major del Pilar.
Moltes gràcies,

JOSEP ABAD FERNÁNDEZ
Alcalde de Rosselló
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Masferrer demana ‘Temps’.

A. ROSSELLÓ


