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Benvolguts ciutadans de Ros-
selló, companys i companyes, 
amics i amigues,
Un cop més tinc el gran honor 
de dirigir-me a tots vosaltres 
com a alcalde, amb motiu de 
la celebració de la Festa Major 
de la Mare de Déu 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 man-
dat, el primer de quatre anys 
més com a alcalde vostre. Els 
quatre primers anys de legisla-
tura varen ser molt complicats. 
Dins un marc econòmic desas-
trós, vàrem haver de gestionar 
la misèria i la dificultat dels mo-
ments i dotar el municipi d’infra-
estructures i equipaments que 
faltaven i eren d’imperiosa ne-
cessitat. Vàrem haver d’invertir 
esforços i diners com mai s’ha-
via 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 que-
daren enfangats i inundats. Vam 
patir una gran nevada i també 
un tornado, tot i això crec que 
vam fer front a les diferents situ-
acions molt degudament, amb 
implicació i rapidesa.
Un dels grans esdeveniments 
d’aquest any ha estat l’esfon-
drament 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 positiva-
ment.
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Ara, més que buscar responsabi-
litats, ens hauríem de desplaçar 
molts anys enrere, ja sigui per la ma-
la 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 res-
ponsabilitat meva que Rosselló tin-
gui i pugui utilitzar el seu temple al 
més aviat possible, i estic convençut 
que així serà.
Fa un any deia, mig de broma, que 
no sabia que més em podia passar, 
dues inundacions, un tornado, ne-
vada i ara cau el campanar! A més 
de tota la dificultat de la gestió del 
dia a dia del mateix 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 tre-
ballar 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, espe-
rant i desitjant que sigui del vos-
tre grat.
Agrair-vos la vostra participació, 
col·laboració i compromís, i apro-
fitar per fer un reconeixement a 
totes les associacions, comissió 
de festes, voluntàries, etc. per la 
seva implicació i treball.
Rebeu aquesta invitació i saluta-
ció 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.


