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A tots els socis i veïns de Rosselló
us desitgem bona Festa Major
BENZINERA AUTOSERVEI 24 HORES
OBERT A TOTHOM!!!!
ESTACIÓ DE SERVEI
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Si reposteu per valor de 25 € una
ﬁtxa per l’auto-rentat de franc!
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Segueix-nos a

@cooperativarossello

Festa Major del Pilar
2016

Salutació de l’Alcalde
Josep Abad

B

envolguts ciutadans de Rosselló, companys i
companyes, amics i amigues,

Un cop més tinc el gran honor de dirigir-me a tots
vosaltres com a alcalde, en motiu de la celebració
de la Festa Major de la Mare de Deu del Pilar, és
la nostra festa gran que honora a la nostra patrona.
Ha estat un any farcit d’esdeveniments, com ara el
primer any d’un nou mandat, el primer de quatre
anys més com a alcalde vostre. Els quatre primers
anys de legislatura varen ser molt complicats. Dins
un marc econòmic desastrós, vàrem haver de gestionar la misèria i la dificultat dels moments i dotar
el municipi d’infraestructures i equipaments que
faltaven i eren d’imperiosa necessitat. Vàrem haver
d’invertir esforços i diners com mai s’havia fet, i si
amb això no n’hi havia prou, ens vam haver d’enfrontar a dues inundacions, en les quals els carrers
del nostre poble quedaren enfangats i inundats.
Vam patir una gran nevada i també un tornado, tot
i això crec que vam fer front a les diferents situacions molt dignament, amb implicació i rapidesa.
Un dels grans esdeveniments d’aquest any ha estat
l’esfondrament del nostre campanar, sens dubte un símbol del nostre municipi. Ha estat un cop molt dur veure,
en ple directe, com es desplomava el campanar i no poder fer res, mai oblidaré aquell moment. Per sort, no hi
va haver cap dany personal, fet que cal valorar molt positivament.
Ara, més que buscar responsabilitats, ens hauríem de desplaçar molts anys enrere, ja sigui per la mala qualitat
dels materials, ja sigui per les grans humitats, per la falta de manteniment, etc. El que tinc molt clar és que el
campanar ha caigut essent jo l’alcalde, dins de la meva legislatura, i és per això que és responsabilitat meva que
Rosselló tingui i pugui utilitzar el seu temple al més aviat possible i estic convençut que així serà.
Fa un any deia, mig en broma, que no sabia que més em podia passar, dues inundacions, un tornado, nevada i
ara cau el campanar! A més de tota la dificultat de la gestió del dia a dia del propi ajuntament.
És evident que el fet de no poder utilitzar l’església marca, i fa que aquesta celebració tingui un caire i circumstàncies diferents.
Tanmateix, tenim l’obligació de treballar perquè la nostra Festa Major esdevingui un acte i una festa amb tot el
que es mereix, amb tot el que us mereixeu.
Només em queda dir-vos que gaudiu amb la família i amb les amistats de la Festa Major, esperant i desitjant
que sigui del vostre grat.
Agrair-vos la vostra participació, col·laboració i compromís, i aprofitar per fer un reconeixement a totes les associacions, comissió de festes, voluntàries, etc. per la seva implicació i treball.
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
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Salutació del Regidor de Festes
Jaume Borrero

B

envolguts rossellonenques i rossellonencs,

Mirem endarrere i sí, ja fa un any de la
nostra última Festa Major de Pilar… i
del primer que me n’he adonat és que al
2015 ens va quedar una cosa per dir-vos:
GRÀCIES!!!
Gràcies perquè ni la Festa Major, ni cap
altra festa hagués estat possible sense la
participació de tots els veïns i veïnes de la
vila. Per tot això gràcies!
I aquest any, què? Doncs aquest any tenim preparada una gran Festa Major, perquè la gaudeixi tothom: per a
tots els gustos i per a totes les edats.
En aquests temps que corren i amb algun que altre esdeveniment inoportú al nostre municipi, desitjo que
aquests dies de Festa Major siguin l’excusa perfecta per deixar endarrere els problemes i els maldecaps. És l’hora
de centrar-nos en passar grans moments en bona companyia.
Així doncs, és el moment de fruir d’un bon àpat tot fent-la petar amb familiars i amics. És moment de ballar,
d’escoltar un bon concert, en definitiva, gaudir d’aquests actes que hem preparat un cop més des de la regidoria
i la comissió de festes. També vull agrair a totes les associacions que hi participen.
De vegades ignorem les coses bones que tenim a prop de casa. És per això que aquest any des de la Comissió
s’han volgut potenciar els talents locals, com el grup local De la Torre que ens delectaran amb un concert; el grup
de teatre Desgavell amb l’obra Sister Act; el grup de grallers i tabalers A tok de Repik que ens acompanyaran
durant les cercaviles; la Coral Flor d’Espígol amb els seus concerts, entre d’altres.
I ara sí, només ens queda animar-vos a venir, a participar i a gaudir com mai de la nostra Festa Major del Pilar
que s’iniciarà amb el tradicional pregó de festes, del qual serà l’encarregada la Sra. Noemí Bañeres Porta, a la
qual voldria agrair-li l’acceptació d’aquest compromís.
BONA FESTA MAJOR!!!
Jaume Borrero
Regidor de Festes

FUNERÀRIA
SERVEIS FUNERARIS PERMANENTS
• Tanatori
• Sales de vetlla
• Incineracions
• Assistència Funerària 24 hores
• Pressupostos econòmics
• Serveis i trasllats a totes
les companyies
d’assegurances
i assistència
Oficines i Tanatori
Camí de Montcada, s/n
25196 LLEIDA

Tel. 973 23 72 06
Fax 973 23 73 21

LA LLEIDATANA, S.L.
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA NIT
• Venda de làpides,
flors,
gestió de cementiris,
cambres frigorífiques
• Prestació de serveis funeraris
a municipis
• Cotxes de luxe
• Atenció personalitzada

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

Us desitja
bona
Festa Major
Passeu
a conèixer-nos
pels matins

Merceria Creativa
Inici de classes de Patchwork, Crocher, Punt… a l’octubre
Oferim:
- Teles de Patchwork
- Material de patinatge Intermezzo
- Bates i Xandalls escolars
- Treballs de Modista
- …i moltes coses més!!!!

Av. Jaume Nadal, 6 - ALGUAIRE
Tel. 677 491 665
filigranaalguaire@gmail.com
Facebook: filigrana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tractaments facials
Tractaments corporals
Massatges
Manicura
Pedicura
Aromateràpia
Maquillatge
Tint i permanent de pestanyes
Teràpia ayurveda
Depilació laser medic

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tractaments aprimament
Aparatologia
LPG,
ULTRATONE FUTURA
PRO
PRESOTERÀPIA,
MANTA SUDACIÓ
ELECTROESTIMULACIÓ
ULTRASONS
BODYTEC…

•
•
•
•

Teràpia floral
Teràpia emocional
Reiki
Flors de Bach

Us desitja bona Festa Major
Av. Ponent, 4, baixos - 25124 Rosselló - Tel. 973 730 409

Us desitgem bona
Festa Major

CENTRE VETERINARI
MÉXICO
10% de descompte en totes les vacunes per a la teva mascota.
Continuem amb la campanya d’identificació i esterilització de gats i gossos.
(Oferta vàlida del 15 d’agost al 31 d’octubre de 2016)

C/ Escoles, 7 baixos
Tel. 973 77 11 08
25126 ALMENAR

HORARI: DILLUNS - DIVENDRES
Matí: 9:30 a 13:30 h. - Tarda: 17:00 a 20:00 h.
DISSABTES: 10:30 - 13:30 h.

US DESITGEM BONA FESTA MAJOR

Art Brodats
Delfina
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)
artsbrodatsdelfina@hotmail.com

SARROCA - FONOLL S.C.P.

Us desitja una Gran i
Bona Festa Major!
ROSSELLÓ
C/Escoles, 1
Tel. 973 73 01 06

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

A M B I
J a r d i n s

Muntatge i manteniment de jar dins

Us desitgem
bona
Festa Major

Urbanització “La Fontana”, 10
Tels. 973 777 246 - 695 572 439
25132 BENAVENT DE SEGRIÀ

joier

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

Us desitja bona Festa Major

• Fiscal
• Laboral
• Assegurances
•Administració ﬁnques
• Comptabilitat
• Assessoria Jurídica

S
B

Us desitgem bona
Festa Major

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

Sánchez - Bonilla

AssessorS

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

C/ Comerç, 2 - 25007 LLEIDA
Tel. 973 22 89 60
www.gruporomeropolo.com
E-mail: romeropolo@gruporomeropolo.com

Us desitja
Bona
Festa Major

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

PERRUQUERIA
Unisex

• Manicura
• Depilacions
• Tenyit de pestanyes
• Permanents de pestanyes
• Tractaments capil·lars
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• Podologia
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• Tractaments d’obesitat Ce
• Massatges
• Raig Uva vertical
• Recuperació Esportiva
• Permanents
• Medicina tradicional xinesa
• Moldejats
• Patologia de la 3a edat
• Metges
• Dolors Musculars
• Lumbàlgies
• Ciàtica
r
o
j
a
• Cervicals
M
a
t
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• Contractures
C/ Major, 95
• Problemes de columna
Tel. 973 73 03 56
• Depressió i ansietat
25124 ROSSELLÓ
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Categoria,

Concurs de Cartells

A

/ Majors de 15 anys
1r premi
Àngels Sentenach Filella
“Alegria, és Festa Major”
2n premi
Sandra Gràcia Luna
“Llum i il·lusió a la Festa Major”

Categoria,

Categoria A / 1r premi

Categoria A / 2n premi

Categoria B / 1r premi

Categoria B / 2n premi

Categoria C / 1r premi

Categoria C / 2n premi

B

/ de 9 a 14 anys

1r premi
Júlia Biosca Seuma
“Fent pinya entre tots ho
aconseguirem”
2n premi
Blau Contreras Perpiña
“Nit de Focs artificials”

Categoria,

/ de 4 a 8 anys

C

1r premi
Teresa Biosca Seuma
“La Festa Major de tots”
2n premi
Cristina Pifarré Porta
“Tothom vol anar a la Festa”

Veniu a gaudir de la millor
aventura a la Vall d’Àger.
Àger Aventura’t
655 657 565
ageraventurat@gmail.com
www.ageraventurat.com

Ens trobareu a:
Avda. Alcalde Porqueres, 109
Lleida - 25005

Especialistes en maquinària d’hostaleria
Jose Mª 671 556 046 – Carlos 671 556 051

…
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- Assistència Funerària 24 hores
- Servei de Vetllatori a Rosselló
- Trasllats Nacionals i Internacionals
- Incineracions
- Servei a totes les companyies d’assegurances
- Servei de ﬂoristeria
- Esqueles, làpides, etc.

☎ 973 337 285
C/ Sant Jordi, s/n

☎ 973 337 285

25124 ROSSELLÓ

Us desitgem bona Festa Major
Representant a Rosselló:
MARIO CASALS FARRÉS
C/ Major, 62

☎ 679 976 161 - 73 337 285

25124 ROSSELLÓ

Excavacions

CASANOVAS S.L.

EXCAVACIONS
TRANSPORTS
SERVEI DE CONTENIDORS

Pol. Ind. Camí de Benavent, s/n
25124 ROSSELLÓ (Lleida)
Tel. 973 73 01 60 - Fax 973 73 16 49

PLANTA RECICLATGE RUNES

Us desitgem bona Festa Major
SUBMINISTRAMENT D’ÀRIDS
GRAVERA:

Ptda. el Pla, s/n - 25124 ROSSELLÓ
☎ 667 55 19 45

TOT PINTURA
ROSSELLÓ
Us desitja bona Festa Major

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

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

☎ 699 92 33 29

– Pintura i decoració en general

Amb tu

S

construïm
un món millor
Descobreix els projectes
socials que impulsem a

Lleida

“la Caixa” de Rosselló
us desitja una
bona Festa Major

Festa Major del Pilar
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HEREU:
Biel Bullich Fontanet

Les nostres Pubilles i Hereus

1r CABALER:
Jesús Alcalde Fontanet

2n CABALER:
Gerard Gonzalez Gorgues

3r CABALER:
Marc Cercos Damian

PUBILLA:
Meritxell Artero Olmo

1a DAMA:
Merli Seuma Guardia

2a DAMA:
Yanira Martinez Jimenez

3a DAMA:
Ariadna Monjo Miñano

mobles

US DESITGEM BONA
FESTA MAJOR

projectes i dissenys a mida

polígon industrial al-kanis, nau 12 1C

25124 rosselló (lleida)

tel. 973 73 27 79 • fax 973 73 27 16

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

EC-1369/03

QUÍMICA SERÓ, S. L.
• Laboratori d’anàlisi d’aigua
• Tractaments integrals d’aigües potables i industrials
• Fabricacions de productes químics
• Lluita integrada contra plagues urbanes

Us desitgem
bona Festa Major

Políg. Industrial de Rosselló
Ctra. Benavent, s/n
Tel. 973 73 27 95
Fax 973 73 27 96
25124 ROSSELLÓ

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
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El Pregoner

N

oemí Bañeres i Porta nasqué a Rosselló el juny de 1978.

Filla dels Rossellonencs Robert Bañeres i
Dolors Porta, viu amb la seva parella, l’Albert Fernández i és mare de dos fills, el Jan
i la Laia. N’espera un tercer per principis
d’any.
Va estudiar al poble fins als 8 anys, després
va continuar els seus estudis al Col·legi
Claver de Raïmat, acabant COU a l’institut
Joan Oró de Lleida. Cursà Estudis d’Arquitecte Superior en l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de la UPC de Barcelona, obtenint el títol el 31 de juliol de 2003.
Durant els pròxims anys realitza diferents cursos de formació i especialització, consistents en l’eficiència energètica dels edificis i l’arquitectura sostenible, de pèrit judicial, d’urbanisme i de patologies en els edificis.
Enamorada de la seva professió, des del primer any de carrera, realitza pràctiques a diferents despatxos professionals, cosa que li permetrà tenir el seu propi despatx i poder exercir la lliure professió des del setembre de 2003
fins l’actualitat, realitzant obres de rehabilitació i obra nova a la província de Lleida, Barcelona, Osca i guanyant
diferents concursos.
Prestà serveis tècnics en l’Ajuntament de Rosselló des de maig 2005 fins l’octubre 2006 i des de desembre
2012 fins al maig de 2016. Durant aquest període projecta i dirigeix diferents obres al poble com són la remodelació de la Plaça de l’Església, ampliació dels nínxols del cementiri municipal, l’Escola Bressol Pas a Pas i les
Sales de Vetlla.
Presta serveis tècnics en l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell des de l’agost de 2011 fins l’actualitat, a l’Ajuntament
de Seròs des del febrer de 2008 fins l’actualitat i en L’Ajuntament de Golmés des del desembre de 2007 fins
l’abril 2011. Esporàdicament realitza tasques formatives per aturats a l’Institut Municipal d’Ocupació de Lleida.
Compaginant amb la seva tasca d’arquitecte, va ser la propietària d’una botiga de moda a Lleida durant 5 anys.
Forma part i exerceix com a Pèrit judicial de la província de Lleida.
Membre de l’Associació Arquitectes sense Fronteres, Espanya.
Membre de l’Associació d’Arquitectes al servei de l’Administració Pública de Catalunya.
Per tot això l’Ajuntament de Rosselló la nomena, Pregonera de la Festa Major del Pilar 2016.

Festa Major del Pilar
2016

PROGRAMA D’ACTES
Rosselló

Dimarts 11
19 h / Inauguració de l’Exposició de fotografies, HISTÒRIA DE ROSSELLÓ, a càrrec de l’Alcalde de Rosselló,
Josep Abad. A la sala annexa del nou consultori mèdic.
21 h / El coet llençat des de l’Ajuntament pel Sr. Alcalde, acompanyat per la pregonera Noemí Bañeres Porta, les
Pubilles i els Hereus, marcarà oficialment l’inici de la Festa Major. Tot seguit, cercavila fins al casal acompanyats
pel grup local de grallers i tabalers “A tok de repik”.
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 de la Noemí Bañeres Porta.
En acabar, es farà el lliurament dels 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.
Tot seguit, 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.
00:30 h / Festa al Casal Rossellonès amb el grup All Covers + Dj.

Dimecres 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 h / Esmorzar popular a l’Escorxador, a càrrec de la Societat de Caçadors Sant Pere.
11:30 h / Processó de Pa beneït en honor a la Mare de Déu del Pilar, ofrena floral 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 “Selvatana”.
18 h / Concert amb l’orquestra “Selvatana”.
20 h / Sessió llarga de Ball del Pilar amb l’orquestra Selvatana.

Dijous 13
11:30 h / Al casal Rossellonès, animació infantil amb el grup El Sidral, Sarau i Saragates Teatrals.
A partir de les 17:00 h / preus populars a les firetes.
19:30 h / Ball amb Banda Sonora i durant el ball exhibició de balls de Saló amb Wonder Dance.

Festa Major del Pilar Rosselló. 11, 12, 13, 14, 15 i 16 d’octubre

Divendres 14
11:30 h / Al casal Rossellonès, espectacle infantil amb el grup Jim i Sue.
17:30 h / Animació Infantil amb Sac espectacles. A la plaça del darrera de l’Ajuntament.
20 h / Audiència i-Real amb Toni Albà. Al Casal de Rosselló.
24 h / A la zona penyes, Festa Jove amb l’actuació de Los Pachucos.

Dissabte 15
11:00 h / Davant de l’Ajuntament, des dels més menuts fins als més grans, XVI
Pedalada popular organitzada pel Club ciclista de Rosselló.
En acabar la Pedalada, davant de l’Ajuntament, Animació infantil amb el grup La
Cremallera teatre.
12 h / Final del torneig de pàdel de Rosselló.
17:30 h / Taller de circ infantil La Berta, a la plaça del darrere de l’Ajuntament.
18:30 h / Concert amb La Nueva Etapa.
20 h / Ball de tarda amb La Nueva Etapa.
23:30 h / Ball de nit amb La Nueva Etapa.
00:30 h / ZONA PENYES, Festa Jove amb l’actuació del grup local De La Torre i
“Tremendos”.

Diumenge 16
9:00 h / Tirada de bitlles d’invitació. Club de bitlles Rosselló. A l’antic camp de futbol.
De 9 a 14 h / A l’Av. Lluís Companys, exposició de cotxes d’època.
11 h / Animació infantil davant l’Ajuntament amb Disco Pimky de Campi Qui Pugui.
12 h / Missa de diumenge.
16:15 h / Partit de futbol, pertanyent a la 7a jornada, entre els equips C.F. Rosselló i el Térmens al Camp municipal de Rosselló (Trofeu de Festa Major).
20:30 h / Teatre per part del Grup Desgavell amb l’obra musical Sister Act.
22 h / Castell de focs per finalitzar les festes al C/ Carrasco i Formiguera. (Es podrà observar des de darrere l’Església; Segla del Cap o a l’Av. Lluís Companys).
*Al consultori mèdic, exposició de fotografies; HISTÒRIA DE ROSSELLÓ.
Organitzat per l’Associació Mariana.
Del 12 al 15 d’octubre: obert de 17 h. a 20 h.
16 d’octubre: obert de 12 h. a 14 h. i de 17 h. a 20 h.

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 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.
-L’ajuntament es reserva el dret de modificar horaris i/o ubicació per raons logístiques, climatològiques, etc.
S’informa que tots els actes de la Festa Major seran gratuïts,
excepte el ball del dia 12 a la tarda que serà de pagament per
totes aquelles persones que no siguin veïnes del municipi i no
vinguin acompanyants d’algun veí.

bar
restaurant

Us desitgem bona Festa Major
C/ Major, 23 - Tel. 973 73 00 04 - 25124 ROSSELLÓ

Pregó 2015
Pol Alcalde Fontanet

E

xcel·lentíssim Alcalde, Representant del Consell Comarcal, Senyors Regidors, Alcaldes i
regidors de pobles veïns, Pubilles i Hereus, Veïns,
familiars i amics, molt bona nit a tothom.
Em preguntava com s’encetaria el dia avui. Si el
sol il·luminaria fins el racó més fosc del poble, si
un ruixat d’aigua emplenaria la Segla fins dalt de
tot, o si el vent cargolaria les banderes penjades
impedint veure l’escut que tots portem al cor; fos
com fos, avui la gent d’un poble situat al bell mig
del Segrià, emmagatzemava dins seu les sensacions i esperances d’una Festa Major que acaba de
començar, i alhora, retreia els records i imatges
del segon cap de setmana d’octubre d’altres anys.
Records i imatges, que m’han estat venint al cap
des del dia que se’m va oferir fer el pregó d’enguany, i acompanyat d’aquests, se’m va repetint
una pregunta que encara no us sabria respondre:
Per què jo?
Dubto que m’equivoqui si molts dels aquí presents també us ho vau preguntar al veure la meua
foto al llibret de Festa Major. El perquè no us el
sabria respondre. Això sí, vaig acceptar, i vaig ferho perquè quan algú té l’oportunitat per fer alguna
cosa pel seu poble ho hauria de fer. Vaig acceptar perquè no podia negar-me a una proposta del
poble que m’ha vist néixer i créixer, i que un cop
més havia confiat en mi. I Potser també perquè no
vaig tenir en compte que dilluns em tocaria anar a
missa, però no em vindrà d’un any més.
Recordo pregons passats, anys en els que esperava avorrit a que acabessin per poder pujar a recollir el premi del concurs de Cartells, anys que no
sabia ni qui eren els que estaven parlant a dalt
de l’escenari, i no sabia ben bé que és el que se
suposava que havia de dir, i em poso a pensar en
el que la gent vol escoltar de la persona que està
aquí a dalt. Imagino que la majoria voldríeu que la
pròxima frase que digués fos “Bon Profit i anem a
per l’aperitiu tots” , però com que encara queda
la Coral i alguna història més ens tocarà esperar.
De fet, la funció del pregoner, ve a ser anunciar la
Festa Major. Tampoc tinc la intenció de llegir-vos
el programa de festes, però potser sí que el que
vull, és fotografiar-vos des d’una altra perspectiva
el que simbolitza aquesta festa, la nostra festa:
Aneu al carrer. Observeu les senyeres que pengen
dels balcons i les faroles. Ara em direu que és

decoració? Jo ho veig més com orgull de poble.
Al passejar, no us guieu només per la vista, tingueu tots els sentits alerta. Notareu l’olor a xurros
que ve de la parada del començament del passeig.
Més tard, aquesta es barrejarà amb l’olor a pólvora
que portaran els dimonis, que un any més trauran
lo Sorro al carrer, i faran que el poble estigui illuminat només per la llum de la lluna i el foc. Durant una estona, no es val queixar-se de la calor.
Pareu oïda, i no us limiteu a sentir-vos angoixats
per la música de les firetes. Escolteu molt més
endins, i sentireu les rialles dels més petits, que
gaudeixen d’un dels millors cap de setmana de
tot l’any. Les padrines ja llueixen els seus millors
vestits, miren el rellotge per no fer tard a cap acte,
i xiuxiuegen a cau d’orella les novetats del cap de
setmana. Els més joves, tenim ganes de gaudir
d’una nit amb els amics de tota la vida, celebrant
un any més, l’amistat que ha creat el fet de ser
d’aquest poble. Al tornar cap a casa, ja ben d’hora, n’hi haurà que es creuaran amb les mateixes
padrines que van a comprar el pa, i alguna encara
tindrà el valor de pensar-se que el jovent del poble
matina molt.
Fa un moment hem sentit un esclat important,
parlo del coet que ha anunciat l’inici de la Festa Major. Ep, però no només això. El coet és un
avís per a tots. Un avís que ens diu que deixem
aparcats els mòbils. Per a què? Si durant quatre
dies no ens hem de separar dels nostres. El coet
ens demana que gaudim de les petites coses. Parlo de l’abraçada amb aquells amics que fa temps
que no veus, parlo de l’encaixada de mans que fas
amb aquell veí per ballar una sardana, parlo dels
dinars familiars acompanyat d’un brindis amb els
de casa, parlo de l’ambient que veiem a qualsevol
hora pel nostre poble, i perquè no dir-ho, parlo
també de la millor migdiada de tot l’any. És el
moment en el que el calendari esclata d’alegria,
que trenca el monòton curs de l’any. És el moment
d’honrar no només a la nostra patrona, sinó també
als de casa, veïns i forasters, del plaer d’uns dies
festius que tots ens hem guanyat a pols després
de tantes hores de feina.
No puc evitar fer el pregó sense mencionar als
6 joves que han tingut la sort de representar el
nostre poble durant un any. I creieu-me, no us
enganyo quan dic que és sort. Us miro i recordo

aquell any en el que cap de setmana rere cap de
setmana, agafava el cotxe per anar a una punta o
altre de Catalunya amb el vestit tradicional, per representar el nostre poble i les nostres comarques.
I quan em pregunten si va valer la pena, callo.
Recordo cada indret i poble que vaig visitar, callo
i recordo cada cop que defensava el nostre parlar,
les nostres costums i tradicions, cosa que per altra
banda em va fer estimar molt més el nostre poble.
Callo i recordo cada polca que vaig ballar, cada
abraçada que vaig donar, cada ressaca que vaig
aguantar. Callo i recordo persones que m’estimo,
persones amb les que vaig gaudir moments, festes, i que em van impregnar de tradició, i que avui
han portat un trosset de la Terra Alta, el Priorat, el
Solsonès, el Maresme, el Gironès o l’Alt Empordà
al nostre poble. Persones que avui dic amics i que
no hauria pogut conèixer si no hagués set pels que
vau confiar en mi al fer-me hereu de Rosselló. I
quan he de respondre si va valer la pena, callo, i
al recordar tot això, i mentre se’m posa la pell de
gallina, contesto amb un somriure, sense dir res, i
alhora dient-ho tot.
Veïns, ara us diré una cosa que us agradarà. Ja
acabo. Però abans, vull tornar a la pregunta que
em feia al començament, però formulada ara
d’una altra manera:
Per què jo quan aquí hi podria estar qualsevol de

vosaltres…? Si per un moment ens posem a pensar quin és el perfil que ha de tenir un pregoner,
potser el primer que ens imaginem són polítics,
gent del poble que ha aconseguit cert prestigi,
que ha aconseguit tenir un treball important, algun que altre mestre… No ho sé com ho veieu
vosaltres, però no és el meu cas.
En cap discurs falta que el pregoner digui que
s’estima molt Rosselló. Exactament igual que
tots els que hi vivim, perquè hi tenim els nostres
records, perquè tenim les nostres vivències, els
nostres racons, i perquè tots hem aportat el nostre gra de sorra en fer de Rosselló un poble petit,
familiar i especial. I és que, us imagineu el nostre
poble sense la Plaça de l’Aviador amb aquelles
dues pedres al mig, sense la plaça de l’Església
plena de gom a gom cada 12 d’octubre o sense
la segla i canalla tirant-hi pedres de tant en tant?
Us imagineu Rosselló sense la Nòria, la Roca fumada, el passeig i el mercat que s’hi forma cada
dimarts, la panoràmica que podem veure des del
pla, els pregons de cada migdia, La Pilareta i l’Antolí, o inclús la rotonda envoltada dels més joves?
No, veritat? I No us ho imagineu perquè no és
possible. De la mateixa manera que no es possible imaginar-se Rosselló sense tots i cadascun de
vosaltres.
Veins, tingueu molt bona festa major.

BONA FESTA MAJOR!

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”

Hiper del Remolc

VISIT

I’NS

Adaptats a les seves necessitats. Més de 30 models
Ctra. Vall d’Aran N-230, km. 10’7 - Tel./Fax 973 73 04 84 - 25124 ROSSELLÓ

ELS NOSTRES SERVEIS:
Serveis de neteja i manteniment
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Oficines
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
✓ Edificis de nova construcció
✓ Naus industrials
✓ Servei de neteja de grans edificacions 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 superfícies especials

Us desitja bona Festa Major

NETEGE

SEGRIÀ S.L.

&

973 07 07 04
636 00 84 56

Altres serveis
✓ Servei de substitució de personal intern de neteja
✓ Neteja de tapisseries
(Sofàs, cadires, vehicles, etc.)
✓ Servei de desinfecció
✓ Abrillantament de superfícies

del Blau

C/ Verge del Blau, 3, baixos
25005 LLEIDA
Tels. 973 103 070 - 673 904 569

Us desitja bona Festa Major

Perruqueria

TALLERS

ROSSELLÓ

E URO T ALLER

Reparació d’automòbils
i maquinària agrícola
C/ Verge de Montserrat, 16
Tel. 973 73 04 83
25124 ROSSELLÓ

BONA FESTA MAJOR

PERRUQUERIA BELLESA
HOME - DONA

Maribel

Major
a
t
s
e
F
a
n
o
b
a
j
U s d e s it
• Depilació elèctrica (definitiva)
• Depilació freda o calenta
• Maquillatges
• Manicures
• Tractaments facials i corporals
• També Fotodepilació, Tractaments
de Rejoveniment, Acne i Despigmentació

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

TALLER ECOP

• 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

Ctra. Vall d’Aran, 29
25125 Alguaire
T. 973 75 69 26 - 973 75 68 68
F. 973 75 67 09
M. 696 58 54 43
www.copuno.com

Us desitgem bona Festa Major

INSTAL·LACIONS ALBIR

AIGUA - GAS - CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR
SISTEMA D’ASPIRACIÓ CENTRALITZADA
INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES D’ÚS PROPI

Us desitgem Bona Festa Major!
r.albir1961@gmail.com
C/ Major, 52-54
Tel./Fax 973 73 15 66
25124 ROSSELLÓ (Lleida)
Mòbil 609 74 10 82

Les Entitats

AMPA Escola Bressol Pas a Pas
Benvolguts veïns i veïnes de Rosselló,
Un any més ha arribat la nostra estimada Festa Major
del Pilar.
L’AMPA de l’Escola Bressol Pas a Pas us vol desitjar que passeu uns dies magnífics en companyia dels
vostres familiars, amics i molt especialment amb els
menuts de casa!
Us esperem, com sempre, amb moltes ganes i energia
en totes les activitats organitzades per als nostres petits, pares i mares.
Oblidem les presses per un moment i gaudim de la
festa fent poble entre tots.
Molt bona festa major del Pilar!

incloure la migdiada pels nens de P3 per tal que el
pas de l’escola bressol a P3 es pugui assolir millor.
Hem incorporat noves activitats extraescolars pels
alumnes de la nostra escola com Robòtica, Mecanografia i Teatre musical.
Durant aquest any hem donat suport econòmic a l’escola (jocs gegants pel pati, jocs pel sorral, llibres de
lectura, jocs pel menjador, entre d’altres).
Hem posat en marxa la nostra revista SONA LA CAMPANA.
Ens reunim trimestralment amb l’equip directiu de
l’escola i l’Ajuntament on intercanviem opinions, amb
l’objectiu d’aconseguir els reptes marcats i realitzar el
seguiment dels mateixos.
Ens comuniquem a través de la: pagina web, gmail,
faceebock i whatsapp (on podeu trobar informació,
notícies i on ens podeu fer suggeriments i deixar les
vostres opinions).
Des de l’associació de Mares i Pares de l’escola la
Rosella us animem a participar de les activitats de
la Festa i que passeu una molt bona Festa Major del
Pilar 2016.
La Junta.

Associació Dones Alkaníssia
Des de l’Associació de Dones Alkaníssia, us volem desitjar una molt bona Festa Major del Pilar 2016!
I aprofitem per convidar a totes les dones, joves i no
tan joves, a unir-se a nosaltres. Fem moltes activitats,
tradicionals i més modernes, totes divertides. Ideals
per desconnectar de la rutina i pensades per a totes
vosaltres.
Per tal de poder ampliar el ventall d’activitats, ens
agradaria que les dones d’aquest poble ens fessin arribar suggeriments i noves idees.
Gaudiu de la nostra Festa Major i us animem a que
participeu en tots els actes i així, junts, fem més gran
el poble!

AMPA La Rosella
Ja ha passat un any des de que
vam començar una nova aventura
un grup de 13 mares i pares de
l’escola la Rosella.
Ha estat un any en que hem treballat molt i continuarem fentho de forma voluntària i amb tota la nostra il·lusió.
Col·laborem activament en les activitats escolars que
organitza l’escola i l’Ajuntament ( Castanyada, Marató, Nadal, Sant Jordi, Programa Nereu….).
Ens encarreguem del servei d’acollida, que aquest any
hem ampliat i el servei de menjador on hem tornat a

Societat de Caçadors
Benvolguts/des rossellonencs,
Un any més el 12 d’octubre tornem a celebrar la Festa
Major gran de Rosselló, la Mare de Déu del Pilar.
Aquest any, després de sortir Rosselló per totes les televisions del món a conseqüència d’haver-se enfonsat
el campanar del poble, esperem que pugui recórrer
com cada any pels carrers del poble la nostra patrona.
És un any que per diverses circumstàncies no deixem
de sortir al diari: ensorraments, caçadors i bicicletes… Pel que als caçadors respecta, les crítiques ens
les fan els forasters.
Donat que el terme de Rosselló encara està declarat
com a plaga invasora del conill i zona d’emergència
cinegètica, continuem caçant mentre la llei ens em-

això no vol dir que no ens ho hem de passar bé. El missatge que volem transmetre des del CLUB DE BITLLES
ROSSELLÓ encara que no ho sembli, és d’optimisme i
ganes de fer coses, us demanem que no afluixeu mai i
aprofiteu la vida. Al dia a dia ja tenim prou mals de caps
i per tant en aquests dies de festa major divertiu-vos i
gaudiu dels actes que s’han programat amb molta il·lusió
des de l’Ajuntament i la Comissió de Festes de la qual en
formem part. Nomes resta dir que passeu una molt bona
FESTA MAJOR DEL PILAR i com diem cada any en boca
d’un amic nostre: SENY, PIT I CO…
Una abraçada.
VISCA ROSSELLÓ, VISCA LES TERRES DE LLEIDA I
VISCA CATALUNYA!

Club Futbol Rosselló
pari amb respecte a la fauna i la natura per defensar
els pagesos dels mals produïts per l’espècie invasora
del conill.
Gràcies al Sr. Alcalde i regidors pel suport i les mesures aprovades i pel bon funcionament entre ciclistes
i caçadors.
Després dels maldecaps que ens dóna la classe política que entre ells no s’entenen i ens fan anar a votar
tant sovint, espero que aquestes festes ens facin oblidar o relaxar-nos dels problemes adients.
Esteu convidats tots i totes a l’esmorzar popular dels
caçadors que farem com cada any a la nostra seu,
l’Escorxador municipal el dia 12 d’octubre a les 9 del
matí.
En nom de tota la junta i el meu us desitjo molt bona
Festa Major!
Marc Mena

Club de Bitlles Rosselló

Hola amigues i amics,
Mireu, tots sabem que ara estem una època “durilla”
tant políticament, econòmicament, social i mundial, però

Ja ha arribat l’octubre i amb ell la nostra festa gran, la
Festa Major del Pilar, i com diu la cançó de la Trinca
“Alegria és Festa Major”, gaudim-la tots junts, gaudim dels actes preparats per la Comissió de Festes
d’on formem part. Des del Club de Futbol Rosselló,
desitgem a tots els nostres socis i a tot el poble de
Rosselló, una molt bona Festa Major. Aprofitem, per
convidar-vos, cada diumenge, als partits que juga el
nostre equip i recordar-vos que qui vulgui fer-se soci
del nostre club, que es posi en contacte amb els membres de la junta, que passaran una bona estona. Us hi
esperem.
Molt bona Festa Major del Pilar
Club de Futbol Rosselló.

Les Entitats

Club de bitlles de Sant Antolí
Com cada any en arribar la Festa Major, des del Club
de Bitlles Sant Antolí us volem saludar i agrair-vos a
tots i a l’Excel·lentíssim Ajuntament el recolzament
que sempre ens heu donat.

Per aquest motiu no volem tancar portes, tot el contrari. Estem més que disposats a ajudar aquella gent
que vulgui viure de més a prop una de les tradicions
del nostre país, com és el món geganter.
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

Volem recordar-vos que el Club de Bitlles Sant Antolí,
ja fa més de 20 anys que es va fundar, jugant a les
bitlles lleidatanes que tenen una història centenària.
Al mateix temps, també animem tothom a inscriure’s
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 ha 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

Colla gegantera i grallers
Aquest any es compleix el tercer aniversari del naixement de la colla gegantera de Rosselló. Un any més
la Festa Major ha arribat, i per aquest motiu volem
retornar els agraïments i la col·laboració rebuda per
part del poble, associacions i Ajuntament.
En aquests temps que estem vivint, el més important
és no rendir-se, i continuar lluitant per allò que desitges.

“Lo que un segle bastí, l’altre ho aterra
mes resta sempre el monument de Déu,
i la tempesta, el torb, l’odi i la guerra
al Canigó no tiraran a terra,
no esbrancaran l’altívol Pirineu.”
Els dos campanars, del poema Canigó
Mn. Cinto Verdaguer
Impossible no parlar aquest any del dol pel campanar,
però com diu el poeta, “resta sempre el monument de
Déu”.La gent del poble som aquest monument. Les
persones que adolorides i agraïdes al mateix temps,
sabrem refer les pedres. Cap força, cap desànim ens
ho hauria d’impedir.
Mirem la foto per recuperar l’alè. Els nens plantant timons al Calvari en una d’aquestes activitats que fan
que el Cel i la terra s’atansin. Així la vida recomença…
Amb altres, com l’exposició fotogràfica, hem volgut donar un valor especial a les vivències dels veïns del poble que hem anat fent la història de Rosselló. Agraïm
les persones que van col·laborar amb les seves fotos i tothom qui es va emocionar veient-les i revivint dies passats… Per això, us convidem un any més a tornar a fruir
de valent visitant la nova exposició. “Història de Rosselló”.
Entre tots fem la festa més gran, com en la passada
Festa Major en honor de Sant Antolí, quan el Mario i
l’Albert ens van fer gaudir mostrant-nos els seu treball
de maquetes i pintures.
Hem preparat, també, les celebracions eucarístiques
a la plaça, davant la nostra església. Allí esperem
trobar-nos, gaudint de la paraula de Mn. Josep Ma,
aquest any ja confirmat com a rector, les veus de la
nostra coral i l’explosió de festa dels infants portant
els seus ramets a la Mare de Déu. Allí, i on el cor ens
dugui, compartim l‘alegria de la tan esperada Festa
Major del Pilar.

Coral Flor d’Espígol
Ja s’ha acabat l’estiu i és temps de començar un nou curs
escolar. I, és clar, la nostra Coral també inicia la nova temporada, plena de nous reptes i amb moltes ganes de cantar, que és el nostre.
Aprofitem l’ocasió per convidar tothom que li agradi la
música a formar part de la nostra coral, estem segurs que
en gaudireu tant com nosaltres.
Ja hem passat la Festa Major de Setembre i ara ens trobem
de cap a la festa grossa, la Festa Major del Pilar, retrobament de familiars i amics, disposats a passar-ho d’allò més
bé.
La Coral Flor d’Espígol us convida a assistir a tots els actes
organitzats per la Comissió de Festes.
Us desitgem una Bona Festa Major de Pilar 2016!

Esbart
Rossellonès
Aquest any els Desgavellats prenem
la paraula a l’Esbart per desitjar-vos
una grandíssima Festa Major!
Us esperem a tots el dia 16 d’octubre a les 19:00 h
de la tarda al Casal Rossellonès, on intentarem delectar-vos amb el musical Sister Act.
Aquest any amb un canvi molt important que esperem
que no ens surti “rana”!!
Estem molt il·lusionats per tenir l’oportunitat de fervos passar una bona estona, i ja que hi som, passar-la
nosaltres també!!

Resumint, que passeu una gran Festa Major i ens veiem
en tots els actes possibles!!!!
Grup de Teatre Desgavell… en representació de l’Esbart Rossellonès.

Associació de Jubilats
Hola amics, hem arribat un any més a la Festa Major
del Pilar. Aquest any tenim la Mare de Déu fent de
“refugiada” ja que casa seva està malmesa, esperem
que, amb bona voluntat, aviat pugui tornar a protegir-nos des d’on tenim costum de veure-la.
La Junta de la Llar de Jubilats us desitja que aprofiteu
aquests dies de família i esbarjo i, amb l’avinentesa,
convidar els veterans del poble, tant si sou nascuts
aquí o nouvinguts, a què vingueu a conèixer i gaudir
la nostra Llar.
Bona Festa!

Parròquia de Rosselló
La Parròquia de Sant Pere ad Víncula us felicita.
La comunitat dels cristians de Rosselló, la parròquia
Sant Pere ad Víncula, s’uneix del tot i amb goig a la
nostra Festa Major.
Experiència humana i humanitzant, la festa. Celebració cristiana i per revifar la fe. La Mare de Déu del Pilar invocada secularment a la nostra vila. I aquest bell
nom és portat amb goig i orgull per moltes senyores i
noies del poble.
Portarem la imatge de la Mare de Déu pels carrers de
la vila. De bon matí farem el Rosari de l’Aurora tan
entranyable i de segles.
Celebrarem la Missa a la plaça, mentre esperem poder
tornar al nostre temple parroquial, amb fe o amb enyorament de nostre Senyor.
I ens serà ocasió de trobar-nos i retrobar-nos amb el
nostre present i el nostre passat i amb la nostra gent.
I que aquests dies de goig i de bellesa ens siguin crida
a ser més persones, més agermanats i més protagonistes de la nostra pròpia història com a persones individualment i comunitària.
Amics rossellonencs som-hi una altra vegada. A re-

Les Entitats

fer-nos i agafar empenta. No ens faltarà l’ajuda de
la que és PILAR DE FORTALESA i PORT DE SALVAMENT!
Joiosa Festa Major!

De La Torre
El grup local De La Torre us desitja una bona Festa
Major i esperem que vingueu a veure’ns al concert de
les penyes. No hi faltarà divertiment, bestiades, animalades i bona musica!

Queviures

M��

Moto Club Tribu
Deskontrol
Un any més ens disposem a celebrar la Festa Major del Pilar 2016.
El moto club Tribu Deskontrol
vol desitjar-vos una molt bona
Festa Major i animar-vos a tots el joves i adults moteros a formar part de la nostra associació.
Recordar-vos que el dia 9 d’octubre fem la XXII trobada i 1r Memorial del nostre company, amic i veí
“Manel Lorenzo”.

Av. de la Fruita, 11
973 730 313
25124 Rosselló

La nova botiga de la
Cooperativa Fru-Rose

El vostre SUPER de confiança!

Servei de comanda
i repartiment a domicili
A Queviures MEB

On hi podeu fer tota la vostra compra diària amb tot
hi podeu trobar els productes
tipus de fruita i verdura de proximitat, cargols del
de Cansaladeria i Xarcuteria
país, calçots al millor preu i amb ofertes setmanals de:
Puig-Gros
• Taronges
• Patates
HORARI d’hivern: De dilluns a dissabte:
• Poma golden
a
Matí: de 9 a 13 h. / Tarda: de 17 a 20 h.
sitj ajor
e
• Plàtan canari
d
HORARI d’estiu: De dilluns a dissabte:
Us sta M
• Carxofes
Matí: de 9 a 13 h. / Tarda: de 17:30 a 20:30 h.
Fe
a
n
• Maduixes
Diumenges hivern i estiu: De 10 a 13:30 h.
bo
• Etc.

MIRADOR DEL SEGRIÀ
Residència 3a edat

Av. Esports, 27
25124 ROSSELLÓ
Tel. 973 73 03 37
Mòbil 646 98 65 75
Fax 973 73 27 99

Ambrosia

Restaurant

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

ESPECIALISTES EN:

Implants i dents el mateix dia
Estètica dental
Blanquejament dental
Ortodòncia
Periodòncia
NOU Làser dental
NOU Tractament de remodelació
del control labial, arrugues i
hidratació perioral.
C/ Verge de Montser rat, 12
25123 Torrefarrera (L leida)
www.clini cadtorrefar rera.com
info@clinicadtorrefar rera.com

Truca’ns i te n’informarem

T. 973 75 12 00
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A
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A
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