
  

FESTA MAJOR DEL PILAR 2017 
 

11 d’octubre 

A partir de les 17:00h/ preus populars a les firetes. 

19h/ Inauguració de l’exposició de joguines antigues a càrrec de l’alcalde de 

Rosselló, Josep Abad, a la planta baixa de l’Ajuntament.  

21h/ El coet llençat des de l’Ajuntament pel Sr. Alcalde, acompanyat pel 

pregoner Jaume Gorgues Mayench, 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”.   

21:30h/ 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 Jaume Gorgues 

Mayench. 

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. 

 

00:30h/ A la zona penyes Festa Jove amb l’actuació de La Cosa Nostra i Dj 

Nard6 Sound. 

 



  

 

 

12 d’octubre 

07:30h/ 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. 

9h/ Esmorzar popular a l’Escorxador, a càrrec de la Societat de Caçadors 

Sant Pere. 

11:30h/ 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”.   

18h/ Concert amb l’orquestra “Selvatana”.    

20h/ Sessió llarga de Ball amb l’orquestra Selvatana. (De pagament). 

 

13 d’octubre 

11:30h/ Al casal Rossellonès, espectacle infantil amb el grup Campi qui 

pugui. 

17:30h/ Animació Infantil amb Cia Passabarret. A la plaça del darrera de 

l’Ajuntament.  

20:30h/ “Una nit amb el Mag Lari”. Al Casal de Rosselló. 

24h/ A la zona penyes, Festa Jove amb els grups locals Blue Rain, De la 

Torre i Fox System. 

 



  

14 d’octubre 

De 10 a 14h/ A l’Av. Lluis Companys, VI Concentració de cotxes antics i 

clàssics.  

11:00h/ Davant l´Ajuntament, des dels més menuts fins als més grans, XVIII 

Pedalada popular organitzada pel Club ciclista de Rosselló.  

En acabar la Pedalada, davant l’Ajuntament, Animació infantil amb el grup 

La Cremallera. 

17:30h/ Animació infantil Família Torelli. A la plaça del darrera l’Ajuntament. 

18:30h/ Concert amb l’Orquestra Maravella. 

20h/ Ball de tarda amb l’Orquestra Maravella. 

23:30h/ Ball de nit amb l’Orquestra Maravella.  

00:30h/ ZONA PENYES, Festa Jove amb La Loca Histeria. 

 

15 d’octubre 

XXIII Trobada de Motoristes. 

9h/ Benvinguda i esmorzar popular davant l’Ajuntament. 

11h/ Ruta turística i a l’arribar sorteig de regals. 

11h/ Al casal, animació infantil amb Pep Callau i Els Pepsicolen.  

12h/ Missa de diumenge. 

16:15h/ Partit de futbol, pertanyent a la 7a jornada, entre els equips C.F. 

Rosselló i Vilanova de la Barca al Camp municipal de Rosselló (Trofeu de 

Festa Major).  

18h/ Show time amb el grup Rat Pack Tribut. Swing, Jazz, mambo, foxtrot, ... 

Al casal municipal. 

20h/ Ball de fi de festa amb el grup Quartz. 

22h/ 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). 

 

Als baixos de l’Ajuntament, exposició de Joguines antigues. 

Organitzat per l’Associació Mariana. 

Del 12 al 14 d’octubre: obert de 17h a 20h 

El 15 d’octubre: obert de 10h a 13h i de 17h a 20h. 


