


Veïns i veïnes de Rosselló, amics i amigues:

Una vegada més, aquest setembre celebrem la Festa Major en

honor a Sant Antolí, una festa que és la mostra de les nostres

arrels i tradicions, una festa inveterada al nostre estimat poble,

ja que és l’essència de la nostra identitat, de la nostra cultura i

fermesa.

Donar les gràcies a la Regidoria i a la comissió de festes, així

com a tot el voluntariat que fan possible l’organització

d’aquestes celebracions i molts altres esdeveniments que es

duen a terme durant tot l’any.

Us demano la màxima participació i que aprofiteu aquests moments de festa per poder tenir una

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

Us desitjo molt bona Festa Major de Sant Antolí i rebeu una forta salutació de tot l’equip de govern

de l’Ajuntament de Rosselló.

Josep Abad Fernandez
Alcalde de Rosselló

Rosselló, setembre de 2015

PROGRAMA DE FESTA MAJOR
SANT ANTOLÍ 2015

DIA 2 DE SETEMBRE
11:00h/ Animació infantil amb el Trio Pepsicolen. Al Casal Rossellonès.
13:00h/ Missa en honor a Sant Antolí oficiada pel Mn. Josep Maria Escorihuela
14:00h/ Dinar de l’Associació de Jubilats de Sant Antolí en honor al seu patró i havent dinat, ball per tota
la població amb el grup Duo Alea.
16:00h i fins les 19:30h/ Festa aquàtica a les piscines municipals amb entrada gratuïta.
21:15h/ A la plaça de l’església, concert de Sant Antolí; País Petit, de Susanna Del Saz, piano i veu.

DIA 3 DE SETEMBRE
21:15h/ A la plaça de l’església, Concert de de Swing i Blues amb Le Chàteau Rouge, Giuseppe Costa i
Cecilia Mestres.

DIA 4 DE SETEMBRE
18:00h a 22:00h/ Preus populars a les firetes, un viatge 1€
21:15h/ A la plaça de l’església, concert a càrrec de la Coral Flor d’Espígol.

DIA 5 DE SETEMBRE
9:00h/ Tirada de bitlles d’invitació Club de Bitlles Sant Antolí. A l’antic camp de futbol.
10:00h/ Davant l´Ajuntament, des dels més menuts fins als més grans, XV pedalada popular organitzada
pel Club ciclista de Rosselló.

DIADA DE CASSOLES
13:30h/ Dinar de germanor amb tots els “penyistes”. Pista Poliesportiva.
17:00h/ Cercavila amb les penyes pels carrers del poble fins al Pont del Morer amb la Charanga la Bancha.
I tot seguit, Futbol amb fang al costat del Pont del Morer i en acabar corre-aigua i canó d’escuma a la
plaça de l’església. Organitza el Grup de Joves de Rosselló.
23h/ Disco New Dreams al recinte de les Cassoles (pista poliesportiva).

DIA 6 DE SETEMBRE
11:15h/ 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, i el grup de grallers i tabalers “A tok de repic”.
12:00h/ Processó en honor a Sant Antolí i missa, oficiada per Mn. Josep Maria Escorihuela 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 de cuina elaborats amb la patata
com a ingredient principal. 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/ Concert de Festa Major amb l’assistència amb l’assistència de les autoritats i el pubillatge de
Catalunya amb la cobla orquestra Rosaleda.
20:00h/ Sessió llarga de ball amb l’orquestra Rosaleda, al Casal Rossellonès.

 Al consultori mèdic, exposició de treballs manuals “ganxet i mitja” a càrrec de la Sra. Montse
Preixens. Durant els dies 2, 3, 4, 5 i 6 en horari de 18h a 21h i diumenge 6 d’11h a 14h.

Divendres 4, tothom que vulgui aprendre o perfeccionar qualsevol tècnica d’aquestes la
Montse Preixens li farà una petita demostració.


