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FESTA
MAJOR
ROSSELLÓ

dimarts, 11 d’octubre

dimecres, 12 d’octubre

firetes.

19.00 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.

07.30 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.

19.30 Ball amb Banda Sonora i
durant el ball exhibició de balls
de Saló amb Wonder Dance.

divendres, 14 d’octubre

21.00 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.

09.00 Esmorzar popular a
l’Escorxador, a càrrec de la
Societat de Caçadors Sant Pere.

11.30 Al casal Rossellonès,
espectacle infantil amb el grup
Jim i Sue.

11.30 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”.

17.30 Animació Infantil amb
Sac espectacles. A la plaça del
darrera de l’Ajuntament.

21.30 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 Noemi
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 Bibliopiscines.

18.00 Concert amb l’orquestra
Selvatana.
20.00 Sessió llarga de Ball del
Pilar amb l’orquestra Selvatana.

dijous, 13 d’octubre
11.30 Al casal Rossellonès,
animació infantil amb el grup El
Sidral, Sarau i Saragates Teatrals.
17.00 Preus populars a les

20.00 Audiència i-Real amb Toni
Albà. Al Casal de Rosselló.
00.00 A la zona penyes, Festa
Jove amb l’actuació de Los
Pachucos.

dissabte, 15 d’octubre
11.00 Davant l´Ajuntament, des
dels més menuts fins als més
grans, XVI Pedalada popular
organitzada pel Club ciclista de
Rosselló.
En acabar la Pedalada, davant
l’Ajuntament, Animació infantil
amb el grup La Cremallera teatre.

12.00 Final del torneig de pàdel
de Rosselló.
17.30 Taller de circ infantil La
Berta, a la plaça del darrera de
l’Ajuntament.
18.30 Concert amb La Nueva
Etapa.
20.00 Ball de tarda amb La
Nueva Etapa.
23.30 Ball de nit amb La Nueva
Etapa.

actes

12.00 Missa de diumenge.

16.15 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).
19.00 Teatre per part del Grup
Desgavell amb l’obra musical
Sister Act.

00.30 Zona Penyes, Festa Jove
amb l’actuació del grup local De
La Torre i “Tremendos”.

22.00 Castell de focs per
finalitzar les festes al C/ Carrasco
i Formiguera. (Es podrà observar
des de darrera l’Església; Secla
del Cap o a l’Av. Lluís Companys).

diumenge, 16 d’octubre

exposicions

09.00 Tirada de bitlles
d’invitació. Club de bitlles
Rosselló. A l’antic camp de
futbol.

Exposició de fotografies Història
de Rosselló. Organitzat per
l’associació Mariana. Es durà
a terme al consultori mèdic i
romandrà oberta els dies 12, 13,
14 i 15 d’octubre, de les 17.00
hores a les 20.00 hores. A més,
també obrirà el dia 16 d’octubre
de les 12.00 hores fins les 14.00
hores i de les 17.00 hores fins les
20.00 hores.

09.00 A l’Av. Lluis Companys,
exposició de cotxes d’època.
Romandrà oberta fins les 14.00
hores.
11.00 Animació infantil davant
l’Ajuntament amb Disco Pimky de
Campi Qui Pugui.

L’acte acabarà amb l’actuació
de la Coral Flor d’Espígol de
Rosselló i com a cloenda,
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.
00.30 Festa al Casal Rossellonès
amb el grup All Covers + Dj.

“El conocimiento es un bien que crece cuando más se comparte”
Sabemos, que para estar actualizados
en el mercado actual no debemos parar
de buscar conocimiento de calidad y no
abandonar nunca un estado de permanente
aprendizaje y reciclaje profesional para
estar atento a los cambios y tendencias
que llegan y a la forma en que pueden
afectarnos.
La formación es básica para asegurar el éxito de los proyectos.

