
36 especial Segre 
Dimarts, 11 d’octubre del 2016

| Festa Major
 1

Rosselló

Meritxell, Merli, Yanira, Ariadna, Biel, Jesús, gerard i Marc.

Dimarts 11
19.00 inauguració de l’exposició de 
fotografies Història de Rosselló, a càr-
rec de l’alcalde, Josep abad. a la sala 
annexa al nou consultori mèdic.
21.00 Llançament del coet per part 
de l’ alcalde, la pregonera, les pubilles 
i hereus. tot seguit, cercavila fins al ca-
sal acompanyats pel grup de grallers i 
tabalers a toc de tepik.

Gaudiu-la amb la família i amistats

Benvolguts ciutadans de 
Rosselló, companys i compa-
nyes, amics i amigues: 

Un cop més tinc el gran ho-
nor de dirigir-me a tots vosal-
tres com a alcalde, en motiu 
de la celebració de la Festa 
Major de la Mare de Déu del 
Pilar, la nostra festa gran que 
honora la nostra patrona. 

Ha estat un any farcit d’es-
deveniments, com ara el pri-
mer any d’un nou mandat, el 
primer de quatre anys més 
com a alcalde vostre. Els 
quatre primers anys de legis-
latura varen ser molt compli-
cats. Dins un marc econòmic 
desastrós, vàrem haver de 
gestionar la misèria i la difi-
cultat dels moments i dotar el 
municipi d’infraestructures i 
equipaments que faltaven i 
eren d’imperiosa necessitat. 
Vàrem haver d’invertir esfor-
ços i diners com mai s’havia 
fet, i si amb això no n’hi ha-
via prou, ens vam haver d’en-
frontar 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 degudament, amb impli-
cació i rapidesa. 

Un dels grans esdeveni-
ments d’aquest any ha estat 
l’esfondrament del nostre 
campanar, sens dubte un 
símbol del nostre municipi. 
Ha estat un cop molt dur de 
veure, en ple directe, com es 
desplomava el campanar i no 
poder fer-hi res, mai oblidaré 
aquell moment. Per sort, no 
hi va haver cap dany perso-
nal, fet que cal valorar molt 
positivament.  

Ara, més que buscar res-
ponsabilitats, 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 responsabi-
litat 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 bro-
ma, que no sabia què més em 
podia passar, dues inundaci-
ons, un tornado, nevada i ara 

cau el campanar! A més de 
tota la dificultat de la gestió 
del dia a dia de l’ajuntament. 

És evident que el fet de no 
poder utilitzar l’església mar-
ca, i fa que aquesta celebració 
tingui un caire i circumstàn-
cies diferents.

Tanmateix, tenim l’obliga-
ció de treballar perquè la nos-
tra 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, i espero i desitjo que 
sigui del vostre grat. 

Vull agrair-vos la vostra 
participació, col·laboració i 
compromís, i també aprofitar 
per fer un reconeixement a 
totes les associacions, comis-
sió 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 rossello-
nencs, en el meu nom i en el 
de tota la corporació, us de-
sitgem una molt bona Festa 
Major del Pilar. 

Moltes gràcies.

Josep abad fernández
alcalde de rosselló

21.30 Proclamació de la pubilla, da-
mes d’honor, hereus i caballers. al 
casal.
tot seguit, pregó a càrrec de Noemí 
Bañeres. a l’acabar, lliurament dels 
premis del concurs de cartells de la 
festa major. Lliurament d’obsequi als 
millors lectors del servei de bibliopis-
cines. actuació de la coral Flor d’Es-
pígol de rosselló. i com a clausura, 
aperitiu de festa major.

inici del correfoc a càrrec dels dimonis 
de rosselló i Lo sorro. 
00.30 Festa amb els grups all Covers i 
DJ. al Casal rossellonès.

DimECrEs 12
07.30 rosari de l’aurora en honor a la 
mare de déu del Pilar.
a l’acabar, xocolatada amb xurros. al 
local de l’ajuntament.
09.00 Esmorzar popular a l’Escorxa-
dor, a càrrec de la societat de caçadors 
sant Pere.
11.30 Processó de pa beneït en ho-
nor a la mare de déu del Pilar, ofrena 
floral i missa, oficiada pel mossèn Jo-
sep maria Escorihuela i cantada per la 
coral Flor d’Espígol.
a l’acabar, ballada de sardanes amb la 
cobla selvatana
1 8 . 0 0  Co n ce r t  d e  l ’o rq u e s t ra 
selvatana.
20.00 sessió llarga de ball del Pilar 
amb selvatana. acte de pagament.

DiJous 13
11.30 animació infantil amb el grup 

El sidral, sarau i saragates teatrals. al 
casal rossellonès.
17.00 Preus populars  a les atraccions 
de firetes.
19.30 Ball amb Banda sonora. Durant 
el ball, exhibició de balls de saló amb 
Wonder Dance.

DivENDrEs 14
11.30 Espectacle infantil a càrrec del 
grup Jim i sue. al Casal rossellonès.
17.30 animació infantil amb sac Es-
pectacles. a la plaça de darrere de 
l’ajuntament.
20.00 Audiència  i-real amb toni albà. 
al Casal rossellonès.
24.00 Festa jove amb Los Pachucos. a 
la zona de penyes.

DissaBtE 15
11.00 Xvi pedalada popular orga-
nitzada pel club ciclista. Davant de 
l’ajuntament.
a l’acabar, 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 de darrere de l’ajuntament.
18.30 Concert amb Nueva Etapa.
20.00 Ball de tarda amb Nueva Etapa.
23.30 Ball de nit amb Nueva Etapa.
00.30 Festa jove amb el grup local De 
la torre i tremendos. a la zona de les 
penyes.

DiumENgE 16
09.00 tirada de bitlles d’invitació. a 
l’antic camp de futbol.
09.00-14.00 Exposició de cotxes 
d’època. a l’avinguda Lluís Companys.
11.00 animació infantil amb Disco 
Pimky de Campi qui Pugui. Davant de 
l’ajuntament.
12.00 missa de diumenge.
16.15 Partit de futbol pertanyent a 
la setena jornada entre els equips CF 
rosselló i el térmens. al camp munici-
pal de rosselló.
19.00 teatre a càrrec del grup Desga-
vell i l’obra Sister Act.
22.00 Castell de focs d’artifici per fi-
nalitzar les festes. al carrer Carrasco i 
Formiguera.

Toni Albà, Nueva Etapa, Los Pachucos, 
musical i animació infantil, plats forts

Picant l’ullet a la història local, 
engega motors la festa del Pilar. 
La inauguració de la mostra fo-
togràfica donarà el tret de sor-
tida a sis dies ben atapeïts de 
propostes per a totes les edats. 

Com a eixos, la música, engres-
cant els joves amb All Covers, 
Los Pachucos, Tremendos o 
DJ, i els madurets de la mà de 
Selvatana, Banda Sonora o la 
Nueva Etapa. Sobresurten tam-
bé els espectacles, combinant 
l’humor de l’Audiència i-real de 
Toni Albà i el musical Sister Act, 
bastit pel grup local Desgavell, 
o l’animació infantil, amb Jim 
i Sue, el Sidral, la Cremallera, 
Campi qui Pugui o un taller de 
circ. Correfoc, pedalada, exhi-
bició de balls de saló  o els actes 
religiosos també tenen cabuda 
a l’agenda, en essència gratuïta. 

el correfoc amb Lo Sorro, avui.
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