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 Veïns i veïnes, companys i com-
panyes de Rosselló,

Un cop més tornem a tenir la nos-
tra Festa Gran trucant a les nos-
tres portes. Com a veïns i veïnes 
de Rosselló obrirem aquestes por-
tes de bat a bat amb una gran il-
lusió, alegria i implicació, ja que 
és la festa en la qual honorem a 
la nostra patrona, la Mare de Déu 
del Pilar.

Des de l’Ajuntament volem que tots vosaltres sentiu les festes com a pròpies, que en gaudiu amb la 
família i amb les vostres amistats. 

És per això que us portem una Festa Major amb una gran diversitat d’actes i activitats adreçades a 
tothom, desitjant i esperant que sigui del vostre grat. 

Aprofi tar per agrair-vos la vostra participació, col·laboració i compromís demostrats i constatats en 
altres celebracions. Agrair a les associacions, entitats, comissió i regidoria de festes, grups de volun-
tàries, treballadors de l’Ajuntament, etc., la seva implicació i compromís. 

Rebeu aquesta invitació i salutació dins del programa de festes i el meu més sincer agraïment. 

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 Fernandez
Alcalde de Rosselló

S
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Festa Major del Pilar
2015

Salutació del Regidor de Festes
Jaume Borrero

Benvolguts rossellonencs i rossellonenques,

Ja és un clàssic que el regidor de festes es di-
rigeixi als veïns, veïnes i visitants cada vegada 
que arriba la nostra Festa Major, en honor de 
la Mare de Déu del Pilar, la nostra patrona.

Aquests dies els viurem intensament i gaudi-
rem de la companyia dels amics, dels famili-
ars i dels que ens visitaran. Aquesta convivèn-
cia és molt important ja que el retrobament 
en moments feliços acosta a les persones i 
permet conciliar i vèncer difi cultats confron-
tades.

Aquest any la festa es perllonga un dia més, 
per això tindrem més temps de ballar, de can-
tar, de riure, de descansar. Serà moment de 

fer un parèntesi a la rutina diària, d’ajornar les responsabilitats i, en defi nitiva, de passar-s’ho bé.

Perquè això sigui així, la Regidoria i Comissió de festes treballem amb gran il·lusió des de l’inici de l’estiu, cui-
dant fi ns el més mínim detall, de la mateixa manera que ho vam fer a la Festa Major de Sant Antolí, en la qual 
la diada de les cassoles i la trobada del pubillatge van tenir un gran èxit.

Treballem perquè tots tinguem els serveis adients i hi hagi activitats per a tots els gustos: perquè els nens gaudei-
xin dels jocs d’animació i d’unes atraccions interessants, perquè els grans tinguin el seu reconeixement i perquè 
els joves i no tan joves ballin als concerts. Sempre corregint i millorant els errors de l’any anterior, i tenint present 
que en poden ocórrer d’altres, ja que és molt difícil que tot surti perfecte.

En defi nitiva, perquè tots els Rossellonencs segueixin presumint de tenir el millor poble de la comarca.

També aprofi to aquestes línies per fer un reconeixement molt especial al nostre pregoner, el Pol Alcalde, que de 
ben segur ens deixarà amb un bon record, juntament amb la pubilla, les seves dames, l’hereu i els cabalers. Tots 
aquests són una ferma representació del jovent del nostre municipi.

No voldria acabar sense mencionar els que ja no hi són o no poden assistir-hi per causes diverses. Per a tots ells, 
el millor dels records, del seu poble.

Gaudim i visquem intensament aquesta Festa Major del Pilar 2015 preparada per a tots i totes amb gran il·lusió. 

Visca la Mare de Déu del Pilar, Visca Rosselló i Visca Catalunya!

Jaume Borrero
Regidor de Festes



FUNERÀRIA
SERVEIS FUNERARIS PERMANENTS

Tel. 973 23 72 06
Fax 973 23 73 21

Oficines i Tanatori
Camí de Montcada, s/n

25196 LLEIDA



LA  LLEIDATANA, S.L.
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA NIT

Representant a Rosselló:
Ramon Martí

Tel. 973 73 00 46
Mòbil 675 31 39 07

Servei d’assistència nit
Tel. 973 23 98 09
Tel. 639 36 93 76



C/ Gravé de Baix, 13 - Tel. 973 73 01 82 - 25124 ROSSELLÓ

Us desitja bona Festa Major
Maribel

PERRUQUERIA BELLESA
HOME - DONA



ARROCERIAS

FABRICACIÓ DE:
- CARROSSERIES EN GENERAL
- PISOS MÒBILS
- CAIXES BASCULANTS
- CARROSSERIES DE LONA
- CAIXES TANCADES
- FURGONS 

MUNTATGE DE:
- GRUES
- TRAPES ELEVADORES
- I ALTRES ACCESSORIS
  PER L’AUTOMOCIÓ

REPARACIÓ EN GENERAL: XAPA, PINTURA, I HIDRÀULICA
REMOLCS I TENDES DE CÀMPING PER A TURISMES MARCA “COMANCHE”

BONA FESTA MAJOR!

Ctra. Vall d’Aran N-230, km. 10’7 - Tel./Fax 973 73 04 84 - 25124 ROSSELLÓ

VISITI’NS

Adaptats a les seves necessitats. Més de 30 models

Hiper del Remolc
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Bona Festa M
ajor

PERRUQUERIA
Unisex

C/ Major, 95
Tel. 973 73 03 56

25124 ROSSELLÓ



Camí la Fàbrica, s/n
25125 ALGUAIRE (Lleida)

ilermac@gmail.com
Ofi cina i Fax: 973 756 185

Jordi: 610 214 312

- Servei camió grua
- Venda i transport de tot tipus d’àrids
- Venda i transport de formigó
- Materials de construcció a preus competitius
- Pressupostos sense compromís

ALGU    IRE
ILE    MAC

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Us desitgem bona Festa Major



C/ Comerç, 2  -  25007 LLEIDA
Tel. 973 22 89 60

www.gruporomeropolo.com
E-mail: romeropolo@gruporomeropolo.com



Tel./Fax 973 73 15 66
Mòbil 609 74 10 82

Bona Festa Major!

C/ Major, 52-54
25124 ROSSELLÓ (Lleida)

INSTAL·LACIONS ALBIR
AIGUA - GAS - CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR
SISTEMA D’ASPIRACIÓ CENTRALITZADA

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES D’ÚS PROPI

r.albir@hotmail.com



MUDANCES
      JUANJO

• MUDANCES D’HABITATGES I OFICINES
• GRUA ELEVA MOBLES
• PERSONAL ESPECIALITZAT I QUALIFICAT

Tel. 629 608 842
www.mudanzasjuanjo.es

Us desitgem bona Festa Major
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El Pregoner

Pol Alcalde Fontanet va néixer a Ros-
selló el 5 de setembre de 1995. Fill 

de Jes ús Alcalde i Olga Fontanet, és el 
gran de dos germans.

Va estudiar al poble, al Col·legi la Ro-
sella fi ns als 12 anys, quan va comen-
çar els Estudis d’Educació Secundària 
Obligatòria al Col·legi Claver, Raïmat. 
4 anys després, va realitzar el Batxi-
llerat a l’Institut Manuel de Montsuar. 
Actualment està cursant tercer curs de 
doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de Lleida i alhora treballa 
com a repartidor en una Pizzeria de Torrefarrera i fa classes particulars de repàs.

Dins de l’àmbit associatiu del poble, forma part del Grup de Joves de l’Esbart Rossellonès, a més a 
més, sempre està disposat a participar en totes aquelles activitats municipals en el qual se’l necessita 
o se li demana.

El 2012, va ser proclamat Hereu de Rosselló, cosa que li va permetre un any després ser escollit Hereu 
de les Comarques Lleidatanes 2013 i quart fadrí d’honor de Catalunya, sent així el representant de les 
terres de ponent arreu del territori català durant tot un any, en el que va portar el nom de Rosselló més 
enllà de l’àmbit local. Experiència que per altra banda no l’ha deixat indiferent.

Per tot això l’ajuntament de Rosselló el nomena, Pregoner de la Festa Major del Pilar 2015.



A M B I
J a r d i n s

Muntatge i manteniment de jardins

Urbanització “La Fontana”, 10
Tels. 973 777 246 - 695 572 439

25132 BENAVENT DE SEGRIÀ

Us desitgem 

bona

Festa Major
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Concurs de Cartells

Categoria, A
/ Majors de 15 anys

1r premi
Gustavo Moreno Berenguer
“Sopa de Festa Major”

2n premi
Ginesta Jové Gimeno
“Lo Sorro”

Categoria, B
/ de 9 a 14 anys

1r premi
Blau Contreras Perpinyà
“Comença la Festa Major”

2n premi
Mariona Torrelles Aguilà
“Alegria i diversió a Rosselló”

Categoria, C
/ de 4 a 8 anys

1r premi 
Teresa Biosca Seuma
“Setmana divertida a Rosselló”

2n premi
Cèlia Torrelles Aguilà
“L’alegria de la Festa Major”

Categoria A / 1r premi Categoria A / 2n premi

Categoria B / 1r premi

Categoria C / 1r premi

Categoria B / 2n premi

Categoria C / 2n premi





TOT PINTURA
ROSSELLÓ

Camí d’Albelda, 3 - 25124 Rosselló
totpinturarossello@gmail.com

☎ 699 92 33 29

– Manteniment de pintura de:
• Pàrquings
• Comunitats de veïns
• Pisos de lloguer

– Pintura i decoració en general

Us desitja bona Festa Major

TALLER ECOP

Ctra. Vall d’Aran, 29
25125 Alguaire

T. 973 75 69 26 - 973 75 68 68
F. (+34) 973 75 67 09

M. 696 58 54 43
www.copuno.com

• Reparacions de mecànica de 
l’automòbil

• Pneumàtics de totes les marques
• Alineats de direccions en 3D

Servei obert 
a tothom

Us desitgem bona Festa Major

NOVA

OBERTURA



C/ Verge de Montser rat, 12
25123 Torrefarrera (L leida)

T. 973 75 12 00
www.clini cadtorrefar rera.com
info@clinicadtorrefar rera.com

Truca’ns i te n’informarem

 

ESPECIALISTES EN:

 

Implants i dents el mateix dia

Estètica dental

Blanquejament dental

Ortodòncia

Periodòncia

Làser dental

Tractament de remodelació

del control labial, arrugues i

hidratació perioral.

NOU

NOU

FESTA 
MAJOR



Políg. Industrial de Rosselló
Ctra. Benavent, s/n

Tel. 973 73 27 95
Fax 973 73 27 96

25124 ROSSELLÓ

Us desitgem 
bona Festa Major

QUÍMICA SERÓ, S. L.

EC-1369/03

ON ENS POTS TROBAR? ESTEM AL CLUB ESPORTIU ALMENAR, 
PERÒ TAMBÉ ENS PODEM DESPLAÇAR A DOMICILI.

FACEBOOK: LES MEUES TERÀPIES.
E-MAIL: lesmeuesterapies@yahoo.es
MÒBIL: 638615960 (també Wathssap)

ENS PODEU TRUCAR SENSE COMPROMÍS.

• FORMADORA I TERAPEUTA DE REIKI USUI, MÈTODE TRADICIONAL.

• TERAPEUTA PROFESSIONAL DE FLORS DE BACH.
 Tipologia oral (gotes), tipologia transpersonal (cremes).

• REFLEXÒLOGA PODAL.

Us desitja bona Festa Major

Val descompte de 5€ 
en qualsevol tractament
menys al tractament de TIPOLOGIA 

TRANSPERSONAL DE FLORS 
DE BACH (CREMES)



ESTACIÓ DE SERVEI

BENZINERA AUTOSERVEI 24 HORES
OBERT A TOTHOM!!!!

GASOIL “A”  -  GASOIL “B”  -  GASOLINA S/P 95

Stat. Coop. Cat. Ltda.

A tots els socis i veïns de Rosselló
us desitgem bona Festa Major

Av. Fruita, 11
25124 ROSSELLÓ

Secció Fruitera: 973 73 00 67
Secció Consum: 973 73 03 13

Fax: 973 73 04 48

AUTO-RENTAT
PRODUCTE

C/ Sant Jordi, 15 - ROSSELLÓ

PREU



Festa Major del Pilar
2015

Les nostres Pubilles i Hereus



PUBILLA: 
Núria Baró Vila

1a DAMA: 
Clara Torrelles Justicia

2a DAMA: 
Laia Torrelles Castells

HEREU: 
Àlex Abad Gorgues

1r CABALER: 
Ferran Albir Jordana

2n CABALER: 
Aleix Ramis Visa



formació de conductors

C/ Príncep de Viana, 96 - Lleida  - 973 22 24 17
Rbla. Catalunya, 40 - Almacelles - 973 74 00 22

C/ Espadós, 24 - Almenar - 973 77 14 73

www.aesegria.com
autoescolasegria@gmail.com

Us desitgem Bona Festa Major



C/ Paer Casanovas 12, Altell, Of. 1 - 25004 LLEIDA

Tl. 973 248 925 - 973 248 938 - Fax 973 230 476

www.latracaespectacles.com     info@latracaespectacles.com

Espectacles La Traca us desitja que passeu una bona Festa Major

Els hi produïm, organitzem i gestionem la seva Festa Major

Estem a la vostra disposició per a:

Organització de Festes Majors

Festes d’Àguedes, de Quintos

d’aniversaris, comunions

comiats de solters/eres

Producció de Concerts

Infraestructures

Orquestres

Animació

Teatre



US DESITGEM BONA
FESTA MAJOR

mobles

projectes i dissenys a mida 

NETEGESEGRIÀ S.L.

ELS NOSTRES SERVEIS:
Serveis de neteja i manteniment

 ✓ Ofi cines
 ✓ Comunitats de propietaris
 ✓ Grans superfícies comercials
 ✓ Locals de restauració
 ✓ Institucions de l’àmbit local
 ✓ Escoles (reforç en manteniment, substitució en vacances)
 ✓ Particulars

Serveis de neteja a gran escala

 ✓ Edifi cis de nova construcció
 ✓ Naus industrials
 ✓ Servei de neteja de grans edifi cacions de nova 

construcció
 ✓ Serveis de neteja en esdeveniments públics o 

privats
 ✓ Servei de neteja de tot tipus de vidres
 ✓ Neteja de garatges
 ✓ Assessorament i neteja en tractament de super-

fícies especials

Altres serveis
 ✓ Servei de substitució de personal intern de neteja
 ✓ Neteja de tapisseries

(Sofàs, cadires, vehicles, etc.)
 ✓ Servei de desinfecció
 ✓ Abrillantament de superfícies

✆ 973 07 07 04
636 00 84 56

Us desitja bona Festa Major



“la Caixa” de Rosselló 
us desitja una 

bona Festa Major

Amb tu
construïm
un món millor

Descobreix els projectes 
socials que impulsem a

Lleida



Dissabte 3
II trobada gegantera. A les 17:00 hores davant l’ajuntament, plantada dels gegants i benvinguda a les colles geganteres. 
18:00 h / Inici de la cercavila gegantera fi ns a la plaça de l’església on es farà la tradicional ballada de les colles.
22:00 h / Inici de la festa per tota la població i les colles convidades. A càrrec de la Disco Tete Productions. Al casal 
Rossellonès. Organitza la Regidoria de Cultura.

Diumenge 4
18:00 h / Concert de Segrià Corals a l’església Sant Pere Ad-Víndula. 
El 150è aniversari del naixement del músic i impulsor del cant coral a Catalunya, Enric Morera i Viura, és l’element 
central d’aquesta nova edició del cicle de cant coral. Amb l’objectiu de donar a conèixer l’obra i la fi gura del compositor 
i de dotar al cicle d’un component singular a través de la cultura popular. Amb la participació de les corals: Cor Etosca 
d’Aitona, Coral La Palometa de Puigverd de Lleida i el Petit Cantàtor de Torrefarrera i amb la col·laboració de la Coral Flor 
d’Espígol de Rosselló. Organitza la Regidoria de Cultura.

Dilluns 5
21:00 h / Actuació al Casal d’Eva Llorens & Manu Moreno Quartet amb el projecte: Jazz Standards Old Style. El nou 
projecte consisteix en la interpretació d’estàndards de jazz en la forma que s’interpretaven els anys 30-40. La increïble 
veu d’Eva Llorens, juntament amb una banda excepcional, ens transportarà a la viva essència del Jazz.

Dimarts 6
21:00 h / Al Casal, obra de teatre Petita mort de David Plana. Mostra la trobada de dos personatges en un dels pitjors 
moments de la seva vida. I com, en una situació així, pot aparèixer la passió més desesperada i profunda. I tot això en 
clau de comèdia. Organitza la Regidoria de Cultura.

Dimecres 7
21:00 h / Concert al Casal de Marremango. Orquestrina popular. Ens presenta un repertori de cançons populars i 
tradicionals catalanes, combinat amb el llenguatge cantautor i aportant una personalitat vibrant i diferent a la música 
popular i tradicional catalana.

Dijous 8
17:00 h / A les fi retes, preus populars, 1€ viatge.

Divendres 9
11:00 h / Animació infantil “CIRC HULA.” al Casal de Rosselló. 
17:00 h / Al Casal de Rosselló, Titelles amb l’obra el Conte del Drac. 
18:00 h / A la sala annexa al consultori mèdic. Inauguració de l’exposició de fotografi es antigues “una mirada al passat” 
organitzat per la Congregació Mariana. Romandrà oberta tots els dies de la Festa Major de 18:00 a 20:00 h. 
21:00 h / El coet llençat des de l’ajuntament pel Sr. Alcalde, acompanyat pel pregoner Pol Alcalde Fontanet, les Pubilles 
i els Hereus, marcarà ofi cialment l’inici de la Festa Major. Tot seguit, cercavila fi ns al casal acompanyats pel grup de 
grallers i tabalers “A tok de repik” de la població.  
21:30 h / Al casal, presentat per Judit Teixiné i 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’en Pol Alcalde Fontanet.
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.
Recordem que no s’ha d’atansar ningú als diables, que no vagi ben equipat.
En acabar el Correfoc, continuarà la festa al recinte de les penyes.

Festa Major del Pilar
2015

PROGRAMA D’ACTES
Rosselló



Festa Major del Pilar Rosselló. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 d’octubre 2015 

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 fi nestres 
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 estacionar vehicles al 
recorregut del Correfocs i tapar portes i fi nestres.
-No estacioneu els vehicles el dia 11 d’octubre al matí al llarg del 
Carrer Major, des de l’Ajuntament fi ns 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 fi ns a la Pl. Nova , C/ Jaume I, C/ 
Raval fi ns Jaume I i Pl. Església. 
-L’Ajuntament es reserva el dret de modifi car horaris i/o ubicació 
per raons logístiques, climatològiques, etc. 

S’informa que el ball del dia 12 a la tarda serà de pagament. 
Exceptuant tots els veïns i convidats d’aquests.

Dissabte 10
9:00 h / Tirada de Bitlles d’invitació, Club de Bitlles de Rosselló. A l’antic Camp de Futbol.
De 9:00 a 14:00 h / A l’Av. Lluis Companys, exposició de cotxes marca Citroën i de 10:00 a 13:30 h. 1a trobada 
d’intercanvi de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Rosselló.
11:30 h / Al casal Rossellonès, animació infantil amb el grup Alea Teatre, amb l’obra “De viatge”. 
17:00 h / Actuació infantil amb Xip Xap i l’espectacle “Que peti la P  laça” A la Plaça de l’església.
En acabar, xocolatada per tota la mainada, gentilesa del Bar Classic. 
20:00 h / Ball de tarda amb Galatea.
23:30 h / Ball de nit amb Galatea.
00:30 h / ZONA PENYES, Festa Jove amb l’actuació de “La Cosa Nostra” i en acabar DJ Luxury.

Diumenge 11
XIX Trobada de Motoristes.
9:00 h / Benvinguda i esmorzar popular davant l’Ajuntament.
11:00 h / Ruta turística. 
11:00 h / Animació infantil amb “De Parranda”. Al casal Rossellonès.
12:00 h / Missa de diumenge.
13:00 h / Arribada dels motoristes i sorteig de regals.
16:15 h / Partit de futbol, pertanyent a la 6a jornada, entre els equips C.F. Rosselló i AEM al camp municipal de Rosselló. 
(Trofeu de Festa Major)                                  
17:00 h / Per als més petits; Màgia, animació i guerra de confeti amb la Cremallera. Al poliesportiu. 
18:30 h / Exhibició de Biketrial amb Àngel Batlle, campió del món. Un show atractiu i espectacular per a tots els públics. 
Al camp de futbol vell. 
20:30 h / Al Casal Rossellonès, Mali Vanili. El duet més original de la història del pop ens porta l’espectacle “Lo nostre 
no funciona”. Un espectacle trencador amb cançons originals i plenes de matisos, diàlegs ocurrents, jocs de paraules, 
lletres enginyoses i enormes dosis d’humor. Un duet irreverent i tendenciosament actual. Diverses actuacions a TV3, al 
Teatre Nacional de Catalunya, premi al millor videoclip al 2013 amb “Espanya carinyo, lo nostre no funciona” i l’estiu del 
2015 entren com a col·laboradors a formar part de la família d’El món a RAC1 amb Jordi Armenteras.
24:00 h / Concert per a tots els públics amb el grup Blue Rain a la zona de les penyes (grup de pop/rock format per joves 
entre 12 i 14 anys).
En acabar continuarà la festa per al jovent amb 7DROCK.

Dilluns 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.
9:00 h / Esmorzar popular a l’escorxador, a càrrec de la Societat de Caçadors Sant Pere.
12:00 h / Processó de Pa beneït en honor a la  Mare de Déu del Pilar, ofrena fl oral i Missa, ofi ciada per Mn. Josep Maria 
Escorihuela i cantada per la Coral Flor d’Espígol. En acabar la missa, ballada de sardanes amb la reconeguda cobla 
“Selvatana”.  
18:00 h / Concert amb l’orquestra “Selvatana”.   
20:00 h / Sessió llarga de ball de fi  de festa amb l’orquestra Selvatana. 
En acabar el ball; Castell de focs al C/ Carrasco i Formiguera (es podrà visualitzar d  es de darrere l’església; Secla del Cap 
o a l’Av. Lluís Companys).



BONA FESTA MAJOR

ROSSELLÓ
TALLERS

Reparació d’automòbils
i maquinària agrícola

C/ Verge de Montserrat, 16
Tel. 973 73 04 83
25124 ROSSELLÓ

EURO TALLER

C/ Segrià, 14 - 25124 Rosselló (Lleida)
guillaumetsl@gmail.com

Tels. 973 730 268 - 620 33 65 62

construccions

fernandez guillaumet, s.l.
Promoció de vivendes  
 Rehabilitació i restauració 
  Edifi cació d’obra nova
   Manteniment de comunitats
    Reformes integrals



Art Brodats
Delfi na

Brodats publicitaris personalitzats, 
i artesanals (dissenys propis).
Vestits regionals entre altres coses.

Us desitgem bona Festa Major

Plaça Pi i Margall, 3
Tel./Fax 973 19 05 25

25137 CORBINS (Lleida)
artsbrodatsdelfi na@hotmail.com

SB AssessorS
Sánchez - Bonilla

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

• Fiscal
 • Laboral
  • Assegurances
   •Administració fi nques
    • Comptabilitat
     • Assessoria Jurídica

Us desitgem bona 
Festa Major

Més de 40 anys al vostre servei.
Ens trobareu a: Lleida, Almenar i Rosselló.



C/ Major, 74  -  Tel. 973 731 539  -  25124 ROSSELLÓ

Us desitja
Bona

Festa Major



Pregó 2014
Ester Jové Porta

Sr. Alcalde, Sr. President del Consell Comarcal, Sr. 
Senador, Sres. i Srs. Diputats, Sres. i Srs. Regi-

dors, pubilla, dames, hereu, cabalers, veïnes i veïns 
de Rosselló, amics i familiars, molt bona nit.

Us he de dir amb sinceritat i emoció, que estic molt 
feliç d’haver rebut l’encàrrec d’ésser la pregonera de 
la Festa Major d’enguany. 

Moltes coses importants solen passar en aquests dies 
de festa Major i molt especialment quan un o una es 
jove, jo recordo: que estrenàvem vestit, teníem un bon 
dinar, molt important aleshores, els compromisos del 
ball… on fi ns hi tot podies trobar algun noviet, com 
el meu cas, que vaig conèixer al que encara avui és el 
meu marit en un ball de la festa del Pilar. Fets i coses 
que avui, encara que siguin per motius diferents con-
tinuen fent molt especials les Festes Majors.

Rosselló, és el poble on vaig néixer i que estimo, poble 
acollidor e integrador amb la gent, cultura, religió… 
com ho demostren els creixements demogràfi cs que ha 
tingut, essent els més signifi catius: el dels anys 60, on 
va venir gent d’arreu d’Espanya atrets per la indústria, 
que els donava possibilitats de treball, i el d’aquests 
darrers anys on ja no és la indústria l’atracció, ja que la 
d’aquí, malauradament, està en decadència i, els nou-
vinguts ho fan buscant la tranquil·li tat i afabilitat del 
poble juntament amb la proximitat de la capital, i tots 
s’integren convertint-se en veïns i veïnes de Rosselló 
participatius i de ple dret, de “facto”.

També és poble que ha tingut, i té, varietat de llocs 
de culte i religions que han conviscut amb harmonia: 
catòlics, evangelistes, testimonis de Jehovà…

Aquests dies han afl orat quantitat de records i vivèn-
cies d’infància, adolescència i Joventut, que són les 
etapes que jo he viscut a Rosselló, i que fi ns ara, sem-
blaven adormits.

El primer d’aquets records, immediatament després 
d’assumir la paraula pregó, em va portar als grans 
pregoners de Rosselló. L’entranyable Quevedo, la seva 
trompeta, i els seus peculiars pregons. I a l’Enric , que 
quan s’atansava la Festa Major, venia a casa a buscar 
el disc de la Trinca”Festa Major” per posar-lo contínu-
ament pels altaveus del poble.

He anat recordant des de l’estima els mestres d’escola 
que vaig tenir: «Doña Nieves» i la seva llarga canya 
que arribava a tots els racons de la classe; La Srta. Pi-
lar, que tots els dissabtes, aleshores eren lectius, ens 
feia copiar de la pissarra l’evangeli amb el seu dibuix 
corresponent; i el Sr. Segura amb la seva “súper” ves-
pa, que carregada amb un munt de gent, ens portava 
cada dia a Torrefarrera on ell tenia la plaça de mestre 
i nosaltres preparàvem batxillerat .

O Les inoblidables i caloroses nits d’estiu, quan can-
sats de jugar i saltar trèiem les borrasses o sacs al 
carrer, on de vegades fi ns i tot fèiem el primer son, i 
compartíem allò que havia a cada casa: meló, síndria, 
ametlles, etc. etc. Tot fent agradables tertúlies.

O bé quan els diumenges en sortir de missa, anàvem 
amb les amigues a casa del “protestant”, que era el 
meu besavi, i ens ensenyava cançons de la seva reli-
gió, cançons… que no he oblidat.

I quan li robàvem els ametllons al Cisteré i ell ens 
perseguia, deixant anar totes les lletanies possibles 
per la serra del dipòsit.

Records entranyables són també les fabuloses revet-
lles de Sant Joan que s’organitzaven al Graver, on fè-
iem ballar a totes les padrines, que mostraven la seva 
part mes divertida.

I… l’aparició de les primeres “teles”? la il·lusió que 
feia anar a veure els musicals dels dissabtes, festivals 
d’Eurovisió i algun concurs a casa dels soferts veïns, 
que tingueren el privilegi d’adquirir les primeres teles 
del carrer, en el meu cas, a casa de la Magdalena del 
barranc o la Tresina del Torní.

I molts i molts records més que deixo aquí ja que 
m’estendria massa per passar a la joventut, joventut 
lligada a l’Esbart i molt especialment a les sardanes, 
i també al meu pare, ja que les nits que sortia ho feia 
quasi sempre amb ell, agafant la mateixa direcció i 
sentit.

Jo, Ester Jové com a persona física, no crec tenir ni 
més ni menys mèrits per fer aquest pregó que molts 
altres veïns i veïnes del poble, però, quan en Jaume 
Borrero hem va fer l’oferiment va dir-me que havien 
pensat amb algú de la família Jové, i vaig entendre 
que aquest era el mèrit, la memòria d’en Jové , vaig 
accedir sense pensar-ho gens i… es per això, que vol-
dria parlar una mica dels pares, el Jové i la Tresina.

Ell, el Jové, com a cap visible, i la Tresina, encara que 
a l’ombra, sempre va estar fent-li costat i aportant els 
seus savis i mesurats criteris, així com moltes dosis 
de paciència.

El Jové era persona amb fermes conviccions religio-
ses, bon amant de la família i amb dos grans passions:

Passió pel seu poble i la seva gent, Rosselló!

Passió pel seu país, Catalunya!

Sempre que en tenia oportunitat mirava de deixar 
constància d’això, com ho demostren els escrits que 
va deixar al dipòsit d’aigua i a les basses després de 
la seva construcció:

“La fe amb Déu i la voluntat d’un poble generós, han 
fet aquesta obra”.



Va esser un gran estudiós de la història del poble, 
dels seus costums, dites, tradicions, fauna, etc. Ell, 
quan sortia de casa, sempre l’acompanyava un llapis i 
una llibreta on anotava totes les coses que li cridaven 
l’atenció, també dites, expressions i frases fetes que 
les veïnes i veïns del poble li anaven dient i que ell va 
anar recopilant.
Va estar impulsor i fundador de l’Esbart Rossellonès, 
que va integrà gran part del jovent de l’època i que 
per mitjà de les seves nombroses seccions i col·la-
boradors, va portar a Rosselló al capdavant del mapa 
cultural i reivindicatiu de la província.
Des de L’Esbart i sota la presidència del Jové es va im-
pulsar la formació del grup del Segrià, on deu pobles 
es van agrupar per unifi car sentiments, interessos, 
fi nalitats, reivindicacions… vers un objectiu comú: 
identifi cació plena amb la comarca “El Segrià”.
També fou iniciativa de l’Esbart el propòsit d’aconse-
guir el Casal Rossellonès, aquest casal on ens trobem 
ara, que potser no és el més bonic, ni el més gran, 
però si el més valuós sentimentalment parlant, ja que 
quasi tot el poble va pagar per poder-lo fer, i, a més a 
més, molta gent va treballat gratuïtament en la seva 
construcció.
Esbart, que després de 46 anys veig que continua ac-
tiu, convivint amb moltes més associacions que hi ha 
al poble. Cal remarcar que darrere de cada entitat o 
associació sempre hi ha una junta de persones que 
empren temps, esforç i molta il·lusió per portar a ter-
me els projectes d’aquesta entitat. 
Aquesta refl exió em porta el record d’unes peces clau 
de l’Esbart del seus inicis, que ens van deixar molt 
prematurament, com son l’Eusebi i el Baptista, autor 
de l’anagrama que encara avui te l’Esbart.
Per acabar l’apartat família Jové Tresina, voldria fer 

menció al projecte il·lusionant que en aquest moment 
està vivint Catalunya, amb la seguretat que ells com-
partirien, s’implicarien i desitjarien que arribés a bon 
port.
He llegit en algun lloc un relat, que hem sembla molt 
oportú en els temps actuals, que li va ocórrer a Mar-
tin Luther King. Diu que un dia estava en un local a 
punt de fer una conferència i va fer apagar els llums, 
va agafar el micròfon i va dir: Algú pot il·luminar?, 
ningú va fer-ho, ho va repetir fi ns a tres vegades i al 
fi nal ell va agafar l’encenedor, l’encén i diu: aquesta 
petita llum ens serveix per alguna cosa? I la gent va 
respondre que no. Doncs ara agafeu tot els vostres en-
cenedors i enceneu-los tots junts… Poc a poc la sala 
es va il·luminar.
Ara sí! Va dir.
Com a conclusió en podem treure i no podem oblidar: 
és el conjunt de llums el que ajuda a motivar i a tirar 
endavant una Festa Major, un poble i un país.
En una de les defi nicions de “pregonar”, que és la 
missió del pregoner, que he trobat al diccionari, surt: 
divulgar, esbombar, “pregonar una cosa als quatre 
vents” i això és el que voldria fer ara, pregonar als 
quatre vents que avui comença la Festa Major, que 
heu d’aprofi tar per gaudir de la família, amics, pa-
rents, de retrobar-vos amb aquells rossellonencs i ros-
sellonenques que fa temps que no veieu i aquests dies 
visiten el poble, de divertir-vos i de gaudir de la festa.
Segons el Jové, La Festa Major, es una manifestació 
popular, de la qual ningú ens hem podem desenten-
dre, ja que signifi ca l’expressió de les arrels que do-
nen caràcter i ajuden a forjar la història d’un poble.
Gràcies per deixar-me compartir aquesta vetllada amb 
tots vosaltres i… 
MOLT BONA FESTA MAJOR!!!

ROSTISSERIA
L’Autèntica

Fes la teva comanda al 973 10 24 55
C/ Major, 76   Rosselló (Lleida)
Dissabtes, diumenges i festius

Us desitja una bona Festa Major!

- POLLASTRE amb guarnició 8‛50 €
- CONILL
- CANELONS
- ALTRES…

Obert de
9:00 a 15:00



Us desitgem bona
Festa Major

HORARI HIVERN: 
De Dilluns a Dissabte: Matí de 9:00 h a 1:30 h
 Tarda de 4:30 h a 8:30 h
               Diumenge: Matí de 10:00 h a 1:30 h

HORARI ESTIU: 
De Dilluns a Dissabte: Matí de 9:00 h a 1:30 h
 Tarda de 5:00 h a 9:00 h
               Diumenge: Matí de 10:00 h a 1:30 h

Us desitja una Gran i 

Bona Festa Major!

ROSSELLÓ
C/Escoles, 1 

Tel. 973 73 01 06

SARROCA - FONOLL S.C.P.



C/ Major, 23 - Tel. 973 73 00 04 - 25124 ROSSELLÓ

bar
restaurant

Us desitgem bona Festa Major

PINTURA DECORATIVA I INDUSTRIAL

RALUY PINTORS
JOSEP RAMON RALUY SUAREZ

Tel.: 647 91 12 51
raluypintors@yahoo.es

C/ Verge del Pilar, 11
25124 ROSSELLÓ

Us desitgem bona Festa Major



C/ Escoles, 7 baixos
Tel. 973 77 11 08
25126 ALMENAR
URGÈNCIES: Tel. 627 56 46 78

HORARI: DILLUNS - DIVENDRES
Matí: 9:30 a 13:30 h. - Tarda: 17:00 a 20:00 h.

DISSABTES: 10:30 - 13:30 h.

CENTRE VETERINARI
MÉXICO

US DESITGEM BONA FESTA MAJOR

Campanya antiràbica. Preus anticrisi! 
Promoció vacuna de la ràbia.

Vàlida fins al 31 d’octubre de 2015.

Pregunta pel nostre nou servei d’iguala veterinària.



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, Hipopressius, Tonifi cació i Presoteràpia

També disposem de servei de taquilles per a tu

Per a més informació: Margarita Rius
Carrer Major, 29 - Rosselló

Tel. 617 276 283 - Vine i consulta Horaris!

Us desitgem

bona

Festa Major!

Disposem d’un servei d’assessor d’imatge

NOVETAT: 
Fit Natural Move

Un programa d’entrenament efi caç i innovador

VIDEOCLUB

• Lloguer pel·lícules
• Venda de xuxes, refrescos, 

pa i bolleria
• Recàrregues de mòbils de 

totes les marques

HORARI: De dilluns a diumenge, de 9 a 1 matí i de 5 a 9 tarda
 Dimecres matí tancat

C/ Major, 57 - 25124 ROSSELLÓ
Tels. 973 730 479 - 619 530 734

Us desitja

bona Festa Major



joier

C/ Pallars, 37 (cantonada Alcalde Porqueras) - 25004 LLEIDA
Tel. 973 247 892

Us desitja bona Festa Major

Antoni Fontova Miquel



Les Entitats

Associació Dones Alkaníssia
Amb motiu de les festes de la Mare de Déu del Pilar 
2015, l’Associació Cultural de Dones Al-Kaníssia de 
Rosselló ens plau poder fer la primera felicitació per 
aquesta festa major com a nova junta.
En aquest primer any volem agrair a totes les sòcies 
la confi ança dipositada en nosaltres i agrair la seva 
col·laboració en totes les activitats proposades. Per 
altra banda, animem a totes les dones de Rosselló a 
formar part de la nostra associació i així poder gaudir 
amb totes nosaltres.
Preparem les cassoles, els vestits de diumenge, les 
senyeres als balcons… i a gaudir d’una molt bona Fes-
ta Major!

Club Bàsquet 
Rosselló
Benvolguts veïns i veïnes de 
Rosselló:
L’onze de setembre del 2012, 
un grup de persones del poble i 
nouvinguts, vam constituir legalment el Club Bàsquet 
Rosselló. Vam començar sota mínims, amb una colla 
de nens amb ganes de jugar a bàsquet i passar-s’ho 
bé, entrenant a la pista descoberta del costat de les 
piscines. I nosaltres fent d’entrenadors i de junta i 
del que convingués. L’estiu següent vam organitzar un 
torneig al poble, en el que hi van participar més de 10 
equips, amb presència de gent d’aquí i d’altres llocs 
de la comarca.
Ja han passat 3 anys i el Club ha crescut. Tenim prop 
de 40 nens i nenes inscrits, des dels 3 anys fi ns als 
12. No competim, ja que aquestes edats són de for-
mació, d’aprenentatge de l’esport i d’adquisició de va-
lors fonamentals com l’esforç, sacrifi ci i companyonia. 
I només cal veure com ho donen tot a la pista!
Aquesta és la nostra fi losofi a: esport i valors. Anem a 
Trobades a diferents llocs de la província portant el 
nom del poble a les nostres samarretes. En alguna 

han arribat a ser més de 1.000 nens! I entre ells, els 
nostres. Els mateixos que veureu aquests dies gaudint 
de les fi retes i de la Festa Major!
 Per posar-vos en contacte amb nosaltres podeu fer-
ho via correu electrònic a clubbasquetrossello@gmail.
com. 
Us hi esperem! Bona Festa Major!
JUNTA DEL CLUB BÀSQUET ROSSELLÓ

Societat de Caçadors
Benvolguts ciutadans/anes de Rosselló, un any més 
en arr ibar la tardor ens toca celebrar la nostra Festa 
Major, que és la mare de Déu del Pilar. Per al col-
lectiu de caçadors en aquesta data s’obre cada any la 
veda general, encara que fa més de 4 anys que tenim 
una invasió de conills al terme i comarca, els quals 
els caçadors no han parat de caçar-los, gràcies als 
permisos especials que ens concedeix Medi Natural.
El nostre poble està dins de la llista dels grups es-
pecials d’Agents rurals i caçadors per actuar a partir 
d’aquesta tardor contra la plaga de conills i altres ani-
mals, com ara senglars, etc.
Volem felicitar a la nova corporació municipal i en es-
pecial al nostre alcalde i regidors per la seva renovació 
i ampliació de membres i mandat.
Esperem que tots puguem gaudir d’una millor època 
per a tots els ciutadans. Tots quedeu convidats a l’es-
morzar popular de la societat de caçadors Sant Pere 
de Rosselló, que tindrà lloc a l’Escorxador Municipal a 
partir de les 9 del matí del dia 12 d’octubre. 
Bona Festa Major.

Club Futbol Rosselló
Quasi amb el començament de la lliga arriba com 
cada any la nostra Festa Major del Pilar, des del Club 
de Futbol Rosselló volem desitjar a tots els nostres 
socis i a tot el poble de Rosselló una molt bona Fes-
ta Major. També aprofi tem per convidar-vos cada diu-
menge a que gaudiu del nostre club que porta el nom 
del nostre poble allà on va, estem oberts a tota la gent 
del poble que vulgui fer-se soci i a tothom que vulgui 



gaudir de l’espectacle del futbol o, al cap i a la fi , 
passar una bona estona tots junts.
Molt bona Festa Major del Pilar!

Club de Bitlles Rosselló
Benvolguts amics i amigues,
És un plaer per a nosaltres tornar a escriure quatre 
ratlles en motiu de la Festa Major del Pilar 2015, per 
desitjar-vos que passeu bons dies de convivència, ju-
erga, sopars, dinars, etc., amb la família i els vostres 
amics estimats.
El Club de bitlles Rosselló vol agrair a tots els socis 
que porten endavant el nostre club de manera altru-
ista.
Som un club molt actiu, ens coneixen arreu i presu-
mim de poble. Col·laborem amb la Comissió de Festes 
i la regidoria corresponent i també som transversals si 
convé, el que faci falta.
Agrair a l’Ajuntament el suport incondicional que ens 
dóna, tant logísticament com econòmicament, som un 
club petit però ben parit!
També hi ha entitats i empreses que creuen i col-
laboren amb el nostre projecte.
Gràcies a tots!
Només resta desitjar-vos que passeu una molt bona 
Festa Major i aprofi teu tot el que pugueu. Com vam dir 
una altra vegada: seny, pit i collons.
Visca Catalunya, visca les Terres de Lleida i sobretot 
visca Rosselló!!! !

Colla gegantera i grallers
Aquest grup de músics es va formar fa uns quants 
anys, va començar sent una activitat ofertada per 
l’ajuntament per aprendre gralla. Aquest petit curset 
va començar amb tres de les nostres gralleres i amb 
un tabaler. Posteriorment el grup es va anar fent més 
gran, tant en número de gralleres com de tabalers, 
fi nalment anomenant-nos A Tok de Repik. Hem de dir 
que aquest grup està liderat pel nostre professor, que 
tant fa de graller com de tabaler.
Ara fa un any vam decidir treure els gegants del po-
ble, que fi ns llavors descansaven dins l’ajuntament, 
amb l’excepció de la Festa Major. La seva afi ció per 
portar-los, i la nostra per tocar, va comportar que poc 
a poc hem començat a fer algunes sortides esporà-
diques. D’aquesta manera hem creat una nova agru-
pació cultural del poble anomenada Colla Gegantera 
i Grallers de Rosselló. Finalment aquest any estem 
a la Coordinadora i intentarem començar a fer més 
sortides. Tot i que som un grup jove ens esforcem per 
millora dia i dia, i a cada sortida. 
A més a més estem oberts a noves incorporacions per 
ajudar-nos a fer créixer el grup i continuar amb aques-
ta tradició.
En nom de la nostra colla desitgem una molt bona 
Festa Major a tothom.

 Jeroni Xavier Garrido Contreras
Cap de Colla Gegantera de Rosselló

Congregació Mariana
“La tierra que no es labrada, 

llevará abrojos y espinas aunque sea fértil; 
así es el entendimiento del hombre”.

 Sta Teresa de Jesús

Es compleixen 500 anys del naixement de Sta. Teresa, 
una dona que es va avançar al seu temps, defensant 
els drets de les dones i dotant a les seves comunitats 
de lleis igualitàries. Com a persona, era devota per 



Les Entitats

igual de la Mare de Déu i de Sant Josep, reconeixent 
la importància dels dos en la vida del seu mestre i 
model, Jesús de Natzaret.
Donà gran importància a l’educació, no entesa sola-
ment com a estudis, sinó com a cultiu de la part espi-
ritual de la persona.
En aquesta formació espiritual ens pot ajudar Mn. Jo-
sep Ma Escorihuela, ordenat sacerdot el Juliol passat, 
a qui felicitem de tot cor i agraïm s’hagi quedat a Ros-
selló. Igualment agraïm Mn. Víctor Espinosa aquest 
any entre nosaltres, encara que no l’acomiadem per-
què seguirà acompanyant- nos.
Enguany, us convidem a veure l’exposició de fotos an-
tigues que hem organitzat: “Una mirada al passat”, 
 que de ben segur ens farà recordar moments i perso-
nes entranyables del poble.
De la mateixa manera ens uneix el compartir uns fets 
i llegendes, com ara la que recorda quan l’any 1885 
amb motiu d’una epidèmia de còlera, s’acordà treure 
en processó la imatge de la Verge del Pilar pels carrers 
del poble, i com els malalts en veure-la recuperaven 
la salut.
Apleguem-nos tots en la seva festa, portem-li les nos-
tres tristeses i alegries, i si podem, unes senzilles 
fl ors; i Ella ens ajudarà a compartir uns ALEGRES I 
JOIOSOS DIES DE FESTA MAJOR.

Coral Flor d’Espígol
La Coral Flor d’Espígol està molt orgullosa de formar 
part de les festes del Pilar i us anima a tots a formar 
part de la Coral. Sempre són benvingudes les cares i 
veus noves. Ens ho passem molt bé i intentem fer-ho 
passar bé als que ens escolten.
No us quedeu a casa, sortiu a gaudir de tots els ac-
tes que la comissió de festes i l’ajuntament ens han 
preparat.
Aquesta és la «Festa Grossa» la festa Major del Pilar. 
Fem-la grossa de veritat.
Us desitgem una molt bona «FESTA MAJOR».

Club Ciclista de Rosselló
El club ciclista de Rosselló, aprofi tant l’oportunitat 
que ens donen aquestes línies, volem desitjar-vos una 
bona Festa Major del Pilar.
També volem convidar a tota la gent a fer esport, a 
gaudir pedalant pels voltants del nostre poble i a co-
nèixer racons fantàstics que amb la companyia del 
club ciclista de Rosselló podreu descobrir. 
Salud i pedals.

Club de bitlles de Sant Antolí
Com cada any en arribar la Festa Major, des del Club 
de Bitlles Sant Antolí, us volem saludar, agrair-vos a 
tots i a l’Excel·lentissim Ajuntament el recolzament 
que sempre ens heu donat.
Volem recordar-vos que el Club de Bitlles Sant Antolí, 
ja fa mes de 20 anys que es va fundar, jugant a les 
bitlles lleidatanes que tenen una història centenària. 
Al mateix temps també animem a tothom a inscriure-
us 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 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



Esbart 
Rossellonès
Ja ha passat un any més, tornem 
a estar de festa, de festa grossa, 
tornem a vestir-nos amb les nos-
tres millors gales per assistir a 
tots els actes que ens han preparat des de la Comisió 
de Festes.
Encara amb ressaca de la Festa Major de St. Anto-
lí però amb ganes de passar-nos-ho bé, engalaneu 
els balcons amb la nostra estimada senyera, tingueu 
l’abric preparat i a gaudir!!
Des de l’Esbart Rossellonès us animem a que en pren-
gueu part, fem del nostre poble un gran poble i gau-
dim de la Festa Major grossa com mai ho hem fet.
Molt bona FESTA MAJOR!!!!
Esbart Rossellonès. 

Dimonis de Rosselló
Ja tenim la Festa Major del Pilar aquí, un any més, els 
esperem a la Plaça Major per recórrer els carrers més 
antics de Rosselló, on gaudiran d’un bon espectacle 
de foc. 
Volem agrair a tota la gent que participa i col·labora 

amb els  dimonis per tal que aquest espectacle es pu-
gui realitzar. 
El Sorro i els Dimonis us desitgen una Bona Festa Major. 
Salut i foc!

Associació de Jubilats
Una “Festa” com el seu nom indica, ha de ser una 
diada alegre i enriquidora. La Junta de la Llar us vo-
lem acompanyar una vegada més en un any especial, 
ja que es compleixen 25 anys de la fundació de la 
Llar de Jubilats Sant Antolí. Un any també amb una 
situació diferent, de l’entorn general, d’un món i d’un 
país amb força canvis i un futur complicat, que ens 
afecta a tots.
Es per això, que creiem necessari saber gaudir de les 
coses bones, perquè ens ajuden a ser més positius 
i ens donen forces per afrontar totes les adversitats. 
Així doncs, desitgem que aquestes festes ens servei-
xin per carregar-nos d’energia, per tal d’afrontar tot el 
que esdevingui.
Des d’aquí, voldríem agrair als socis la seva compren-
sió per les nostres mancances i encoratjar als que no 
formen part del nostre col·lectiu que s’animin a fer 
més gran la nostra Associació.
I per a tothom: BONA FESTA MAJOR!

Moto Club Tribu Deskontrol
Un any més ens disposem a celebrar la Festa Major 
del Pilar.
El moto club Tribu Deskontrol vol desitjar-vos una 
bona Festa Major i animar a tots els joves i adults 
moteros a formar part de la nostra associació. 
Molt bona Festa Major 2015!



Parròquia de Rosselló
La parròquia de St. Pere ad Vincula s’alegra i festeja 
la festa del Pilar que aplega tot el nostre poble en una 
celebració de goig, de germanor i d’unitat.
Aquest any gaudirem del fet de tenir dos mossens a 
la nostra Unitat Pastoral. Desitgem que això ens faci-
liti la vida a la comunitat cristiana i també a tots els 
rossellonesos.
La Mare de Déu del Pilar recorda l’època de la cons-
trucció del nostre temple i la fi  d’una epidèmia. Tam-
bé ara necessitem refer-nos i avançar com a comunitat 
cristiana amb fermesa i audàcia. I sempre construir 
unes relacions fraternes i d’amistat entre tots els veïns 
de Rosselló.
El Pilar evoca fermesa en la fe i en la vida. I els anys 
que anem vivint van teixint una herència d’alegria i de 
proximitat. Que tots ens puguem retrobar aquests dies 
i gaudir de la festa.
Tot l’equip pastoral de la nostra Unitat: Mn. Víctor, el 
nostre animador Cèsar, Mn. Josep Maria i totes i tots 
els que participen com a catequistes, en la litúrgia, 

en la cura material 
del temple i en tot 
allò necessari per 
a la vida de la par-
ròquia desitgem a 
tots molt bona festa 
del Pilar.  

Perruqueria

del Blau

C/ Verge del Blau, 3, baixos
25005 LLEIDA

Tels. 973 103 070
673 904 569

Us desitja bona
Festa Major

Les Entitats



Av. Esports, 27
25124 ROSSELLÓ

Tel. 973 73 03 37
Mòbil 646 98 65 75

Fax 973 73 27 99

MIRADOR DEL SEGRIÀ
Residència 3a edat

mbrosiaA Restaurant

CASAMENTS
C/ Ctra. Vall d’Aran, 20 - 25124 Rosselló (Lleida)
Tel. 973 73 16 20 - www.restaurantambrosia.es
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