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Salutació de l’Alcalde
Josep Abad

B

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

Ja tenim aquí la nostra celebració per excellència, la nostra festa gran, la Festa Major del
Pilar, festa en la qual honorem a la Mare de Déu
del Pilar. És el moment d’obrir les nostres portes
de bat a bat amb una gran il·lusió, alegria, implicació i civisme.
Ara fa més d’un any que vàrem patir l’esfondrament del nostre campanar, gener del 2016, sens
dubte un símbol del nostre municipi. Com sabeu
tots, han començat les obres de reconstrucció del
temple, el qual podrem tornar a utilitzar i gaudir
de nou al voltant de les festes de Nadal. Com a
mediador entre les diferents parts he hagut de
dedicar molts esforços i molta implicació personal per poder aconseguir el finançament de l’obra
i fer realitat aquesta primera fase que és el tancament i utilització del temple. Després tindrem el
gran repte de fer realitat la segona fase, la reconstrucció del campanar. Ha estat un gran desgast, no he tingut
massa ajuda, sinó més aviat tot el contrari, fre i pals a les rodes contínuament.
Aprofito per agrair públicament les parts implicades, Departament de Cultura de la Generalitat, Diputació de
Lleida i al Bisbat, el seu compromís i bona entesa, així com pel finançament necessari, perquè la gent de Rosselló puguem gaudir de la nostra església.
Aprofito també aquestes línies per fer-vos sabedors d’una de les obres que com a alcalde tinc moltes ganes
d’efectuar durant aquesta legislatura, i és l’ampliació i adequació de l’entrada del nostre Casal municipal.
Durant el meu mandat hem anat condicionant i millorant substancialment l’interior del nostre Casal; pintura,
il·luminació led, nova calefacció i aire condicionat eficients amb una resposta rapidíssima i amb uns costos de
manteniment realment baixos. Així doncs, ara toca la part exterior; entrada i façana. Unes obres que donaran una
excel·lent imatge i presència a aquest equipament i que al mateix temps ens permetrà dotar-lo de les mesures de
seguretat adients, sobretot pel que fa al sistema d’evacuació de l’edifici. Estic convençut que serà del vostre grat.
Espero i desitjo que aquesta Festa Major sigui del grat de tots vosaltres, perquè us ho mereixeu.
Agrair-vos la vostra participació, col·laboració i compromís i al mateix temps agrair a totes les associacions, comissió de festes i voluntaris, així com a totes les persones involucrades per la seva implicació i treball en aquesta
i altres celebracions.
Rebeu aquesta invitació i salutació dins del programa de festes i el meu més sincer agraïment.
Rossellonenques i rossellonencs en el meu nom i el de tota la corporació, us desitgem una molt bona festa major
del Pilar 2017.
Moltes gràcies
Josep Abad
Alcalde de Rosselló.

Dibuix coberta: Olga Guzman Torrelles “Així és la nostra Festa Major”
(Cartell Guanyador Categoria A)
Edita: Ajuntament de Rosselló
Composició i impressió: ALFAGRAF - Tel. 973 76 03 41
Dipòsit legal: L-1.310-2017

PERRUQUERIA
Unisex

• Manicura
• Depilacions
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• Contractures
C/ Major, 95
• Problemes de columna
Tel. 973 73 03 56
• Depressió i ansietat
25124 ROSSELLÓ

Festa Major del Pilar
2017

Salutació del Regidor de Festes
Jaume Borrero

B

envolguts Rossellonencs i Rossellonenques,

Estem de Festa Major del Pilar 2017. Com cada
any i des de fa ja un bon grapat, a mitjans d’octubre
revivim la voluntat de trobar-nos per gaudir la festa.
Una festa major que no vol perdre l’esperit amb què
uns veïns de Rosselló la van pensar i iniciar, que no
para de créixer i que s’ha sabut adaptar als moments
que vivim. Igual que Rosselló, que creix i es modernitza sense perdre les arrels, la festa també ho fa.
El nostre poble dóna un valor ben especial a les festes. Es viuen moments d’alegria, cultura i celebració,
però també és un símbol d’identitat d’una comunitat que vol ser viva i activa. Fer real aquesta voluntat compartida és possible gràcies al treball de la comissió de festes, de la pròpia regidoria i de les persones que hi participen
activament.
Des de fa mesos treballem per tenir una bona festa. Tot s’ha posat a punt. I es fa des de la il·lusió, amb el convenciment que passarem bons moments tots plegats; veïns, veïnes, pubilles, hereus, juntament amb el Jaume
Gorgues, pregoner d’enguany.
Des del goig que tinc de ser el regidor de festes, un sincer agraïment, doncs, a totes les persones i col·lectius
que han treballat per a què tinguem una molt bona Festa Major 2017 en honor a la nostra patrona la mare de
Déu del Pilar.
Vull convidar-vos a tots. La vostra participació l’enriqueix, és un valor que s’agraeix.
Bona Festa Major!
Jaume Borrero Montijano
Regidor de Festes

Queviures

M��

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

La nova botiga de la
Cooperativa Fru-Rose
Servei de comanda
i repartiment a domicili

El vostre SUPER de confiança!

A Queviures MEB

On hi podeu fer tota la vostra compra diària amb tot
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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

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

PERRUQUERIA BELLESA
HOME - DONA
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• 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

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

Promoció d’habitatges
Us desitgem bona Festa Major
Rehabilitació i restauració
Edificació d’obra nova
Manteniment de comunitats
Reformes integrals
C/ Segrià, 14 - 25124 Rosselló (Lleida)
www.grupguillaumet.com · info@grupguillaumet.com
Tels. 973 730 268 - 620 33 65 62

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
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Tractaments facials
Tractaments corporals
Massatges
Manicura
Pedicura
Aromateràpia
Maquillatge
Tint i permanent de pestanyes
Teràpia ayurveda
Depilació laser medic
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Tractaments aprimament
Aparatologia
LPG,
ULTRATONE FUTURA
PRO
PRESOTERÀPIA,
MANTA SUDACIÓ
ELECTROESTIMULACIÓ
ULTRASONS
BODYTEC…
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Teràpia floral
Teràpia emocional
Reiki
Flors de Bach

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

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
del Blau
Us desitja bona
Festa Major
C/ Verge del Blau, 3, baixos
25005 LLEIDA
Tels. 973 103 070 - 673 904 569

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

- POLLASTRE amb guarnició 9’50 €
- CONILL
- CANELONS
- ALTRES…

Obert de
9:00 a 15:00

ROSTISSERIA
L’Autèntica

Fes la teva comanda al 973 10 24 55
C/ Major, 76 Rosselló (Lleida)
Dissabtes, diumenges i festius
Us desitja una bona Festa Major!

Us desitja
Molt Bona
FESTA MAJOR!!!!

BOUTIQUE LA PETITETA
• Roba infantil de 0 a 24 mesos
• Articles de regal
• Pijames home, dona i nens
• Roba de la llar
• Venda i confecció de cortines, etc.
C/ GRAVER DE DALT,6 - TEL. 973 730 326
25124 ROSSELLÓ (LLEIDA)
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Categoria,

Concurs de Cartells

A

/ Majors de 15 anys
1r premi
Olga Guzman Torrelles
“Així és la nostra Festa Major”
2n premi
Sandra Gràcia Luna
“Vivint, revivint i convivint 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
“Sense música no hi ha Festa
Major”
2n premi
Teresa Biosca Seuma
“Festa Major als núvols!”

Categoria,

/ de 4 a 8 anys

C

1r premi
Núria Pifarré Porta
“Cada punt, un desig positiu per
la festa”
2n premi
Cristina Pifarré Porta
“L’arbre de la Festa Major”

Us desitja
Bona
Festa Major

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

LaurA CasaDo CuCó
Despatx AdvocadA
Solucions Jurídiques
US DESITJA
BONA
FESTA MAJOR!

ÀREA JURÍDICA
• Dret Civil: Impagaments, reclamacions de quantitat, redacció i negociació
en l’àmbit d’obligacions i contractes, responsabilitat civil, assessorament…
• Dret de Família: separacions i divorcis, nul·litat matrimonial, modificacions
de mesures divorci, parelles de fet, guàrdia i custòdia de fills, procediments d’incapacitat, tutela i curatela...
• Dret de Successions: tramitació herències, assessorament i gestió en tot
el procés…
• Dret Laboral: conciliacions, reclamacions per quantitat, sancions, assetjament laboral, procediment d’execució i tramitació davant Fogasa, incapacitats i altres prestacions.
• Dret Penal: impagaments de pensions, violència de gènere, denúncies.
• Dret de menors.
• Dret Administratiu…

ÀREA EMPRESARIAL
• Fiscal, comptable i financera, mercantil i societats.

C/ Barranc, 5 - Altell 1r · 25120 Alfarràs (Lleida) · Tel. 619 025 144
casado.laura@advocatslleida.org

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

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

Av. Catalunya núm. 11,
Baixos / 25124 Rosselló (Lleida)

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

Festa Major del Pilar
2017

Les nostres Pubilles i Hereus

HEREU:
Marcel Casanovas Esteve

PUBILLA:
Estel Torrelles Justícia

1r CABALER:
Jaume Ferragut Casanovas

1a DAMA:
Aida Seira Arroyo

2n CABALER:
Blai Garcia Roma

2a DAMA:
Sònia Llobet Farreres

Us desitja una molt bona Festa Major!

www.hostelsatindustrial.com

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

- 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

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

TALONARIS
REVISTES . CATÀLEGS
TARGETES
idea

IMPRESSIÓ DIGITAL
LLIBRES . CARTELLS
SOBRES . CARTES

Travessia General Prim, 10 · 25120 Alfarràs · Tel./Fax 973 76 03 41 · alfagraf@cmail.cat

Stat. Coop. Cat. Ltda.
Av. Fruita, 11 - 25124 ROSSELLÓ - Tel. 973 73 00 67
cooperativa@fru-rose.com

A tots els socis i veïns de Rosselló
us desitgem bona Festa Major
BENZINERA AUTOSERVEI 24 HORES
OBERT A TOTHOM!!!!

ESTACIÓ DE SERVEI

AUTO-RENTAT

Segueix-nos a

@cooperativarossello

• 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

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)
artbrodatsdelfina@hotmail.com

Festa Major del Pilar
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El Pregoner

J

aume Gorgues Mayench nasqué a Rosselló el 12
desembre del 1971.

Fill dels rossellonencs Agustí Gorgues i Rosa
Mayench, casat amb Marta Clivillé i pare de l’Anna
i del Jordi.
Va estudiar a l’escola de Rosselló fins als 9 anys,
va continuar els seus estudis al col·legi Sant Jordi i
va continuar amb el batxillerat a l’institut Joan Oró
de Lleida. Va fer cursos de Formació Professional de
Fusta a l’Escola del Treball de Lleida. Després de
treballar a diferents tallers d’ebenisteria, va passar
per l’ensenyament com a monitor de fusteria a les
Aules Taller de Lleida durant 5 anys, a l’Escola
Taller Salvador Seguí i als centres de formació de la
Generalitat de Catalunya fins a l’any 1997.
A l’any 1997 obre la seva pròpia empresa Mobles l’Ebenista juntament amb el seu germà Josep, dedicada a la
fabricació i muntatge de moble a mida, on treballa en projectes de decoració a nivell nacional i internacional,
consolidant-se com a referent en el seu camp, gràcies a la constant innovació en materials i maquinària d’última
generació, especialitzada en la fabricació de mobiliari.
Des de molt jove la seva passió per l’esport i la natura, el van portar a fer-se soci del Centre Excursionista de
Lleida, amb el qual hi participa activament en l’actualitat. Organitza i col·labora en molts actes esportius que se
celebren a la nostra localitat, va impulsar la Duatló Popular de Rosselló i les curses de Trailruning Trenkacames,
també va col·laborar en la construcció del rocòdrom i amb l’Escola d’Atletisme Bonaventura Baldomà.
L’estima i potenciació de les tradicions populars, el porta a participar amb el Grup de Joves de l’Esbart Rossellonès
per la creació de la Colla de Dimonis de Rosselló, sent durant uns anys el cap de colla i entrant posteriorment
com a President de l’Esbart Rossellonès del qual encara en forma part de la junta.
La defensa de la llengua i la cultura catalana fa que organitzi durant molts anys el Correllengua a les comarques
de ponent i en l’actualitat és membre de la Junta d’Òmnium Lleida Ponent.
Per tot això l’Ajuntament de Rosselló el nomena, Pregoner de la Festa Major del Pilar 2017.

Festa Major del Pilar
2017

PROGRAMA D’ACTES
Rosselló

Dimecres 11
A partir de les 17:00 h / Preus populars a les firetes.
19:00 h / Inauguració de l’exposició de joguines antigues a càrrec de l’alcalde de Rosselló, Josep Abad, a la planta
baixa de l’Ajuntament.
21:00 h / 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”.
21:30 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 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.
00:30 h / A la zona penyes Festa Jove amb l’actuació de La Cosa Nostra i Dj Nard6 Sound.

Dijous 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.
9:00 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 Mons. Salvador Giménez Valls,
Bisbe de Lleida, i cantada per la Coral Flor
d’Espígol. En acabar la missa, ballada de sardanes amb la reconeguda cobla “Selvatana”.
18:00 h / Concert amb l’orquestra “Selvatana”.
20:00 h / Sessió llarga de Ball amb l’orquestra Selvatana. (De pagament).

Divendres 13
11:30 h / Al casal Rossellonès, espectacle
infantil amb el grup Campi qui pugui.
17:30 h / Animació Infantil amb Cia. Passabarret. A la plaça del darrere de l’Ajuntament.
20:30 h / “Una nit amb el Mag Lari”. Al Casal de Rosselló.
24:00 h / A la zona penyes, Festa Jove amb els grups locals Blue Rain, De la Torre i Fox System.

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

Dissabte 14
De 10:00 a 14:00 h / A l’Av. Lluís Companys, VI Concentració de cotxes antics i clàssics.
11:00 h / Davant de 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.
17:30 h / Animació infantil Família
Torelli. A la plaça del darrere l’Ajuntament.
18:30 h / Concert amb l’Orquestra
Maravella.
20:00 h / Ball de tarda amb l’Orquestra Maravella.
23:30 h / Ball de nit amb l’Orquestra Maravella.
00:30 h / ZONA PENYES, Festa Jove amb La Loca Histeria.

Diumenge 15
XXIII Trobada de Motoristes.
9:00 h / Benvinguda i esmorzar popular davant l’Ajuntament.
11:00 h / Ruta turística i a l’arribar sorteig de regals.
11:00 h / Al casal, animació infantil amb Pep Callau i Els Pepsicolen.
12:00 h / Missa de diumenge.
16:15 h / 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).
18:00 h / Show time amb el grup Rat Pack Tribut. Swing, Jazz, mambo, foxtrot… Al casal municipal.
20:00 h / Ball de fi de festa amb el grup Quartz.
22:00 h / Castell de focs per finalitzar les festes al C/ Carrasco i Formiguera. (Es podrà observar des de darrere
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 17:00 h a 20:00 h
El 15 d’octubre: obert de 10:00 h a 13:00 h i de 17:00 h a 20:00 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. Protegiu portes i finestres
per allà on passa el correfoc.
-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/ So-

cors, 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.

PINTURA DECORATIVA I INDUSTRIAL

RALUY PINTORS
JOSEP RAMON RALUY SUAREZ

Us desitgem bona Festa Major
Tel.: 647 91 12 51
raluypintors@yahoo.es
C/ Verge del Pilar, 11
25124 ROSSELLÓ

LAIA LÓPEZ
LOGOPÈDIA
PSICOPEDAGOGIA

LOGOPÈDIA i PSICOPEDAGOGIA

Trastorns de la parla

Trastorns de la comunicació

Trastorns de la veu i el llenguatge

• Als menuts de la casa els costa
pronunciar algun so?
• No s’entén quan parla?
• Observes problemes de lectoescriptura?

• Has patit un ictus i la parla ha
quedat afectada?
• El teu fill/a presenta dificultats per
comunicar-se?

• Et quedes sovint sense veu?
• T’han diagnosticat alguna
alteració a la veu?
• La teva veu és la teva eina de
treball i desitges tenir-ne cura?

C/ Unió, 35 - Rosselló
Us podem ajudar!

620 75 23 28
www.laialopezlogopedia.com
info@laialopezlogopedia.com

joier

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

Us desitja bona Festa Major

Distribuïdor de zona:
Lleida - Fraga - Bajo Cinca
C/ Major, 61 - ROSSELLÓ
Tel. 659 66 83 73
email: santi@lonave.com

Pregó 2016
Noemí Bañeres i Porta

E

xcel·lentíssim Alcalde, Presidenta del Consell
Comarcal, Diputat Provincial, regidors, regidores, alcaldes, representants d’altres municipis,
Pubilles, Hereus, veïns i veïnes, amics i amigues.
Bona nit Rosselló.
Que t’ofereixin ésser la pregonera del teu poble,
és un honor. I més que tinguin aquest gest amb
tu, després d’un any tremendament dur i angoixant que hem passat plegats. Alcalde, regidors…
us ho agraeixo. Tot i així, quan m’ho van demanar, vaig pensar… però que escriuré jo si sóc de
ciències! Em sento còmoda amb el llenguatge
de l’arquitectura, imaginant com voldria que fos
Rosselló… però quan es tracta de paraules… la
cosa es complica.
Permeteu-me doncs, que faci un pregó personal,
des de la meva màxima intimitat…no m’ho imagino d’un altra manera, començant per la meva
vida laboral vinculada al poble i passant per les
meves vivències de la festa Major, que de ben
segur molts de vosaltres compartireu.
Així doncs, comencem.
Fa més de 10 anys, la meva primera feina a l’administració com a arquitecte municipal, va ser en
aquest l’ajuntament. En aquell moment, recent
sortida de la carrera, era una noia innocent i amb
poca experiència. Aquí, al meu poble, vaig aprendre tot el que calia saber sobre el funcionament
dels ajuntaments. L’any 2012 vaig tornar a aterrar a Rosselló, i aquesta vegada amb molta més
experiència, il·lusió i carregada d’energia positiva, tot i que us he de confessar que el temps va
fer que m’adonés que es tremendament complicat treballar al teu i pel teu poble.
Entre Rosselló, Seròs, Ivars d’Urgell i Golmés,
porto ja uns anys treballant a l’administració pública, i si una cosa he aprés, és que les coses es
veuen de manera molt diferent depenent del costat de la taula on t’asseguis. No sempre podem
procedir com nosaltres volem. Penso que aquest
també és el cas dels alcaldes i regidors, persones com tots nosaltres que es presenten a l’ajuntament de forma voluntària per treballar pel seu
poble, aquell que volen construir amb les seves
idees i projectes.
Amb això vull dir que al final el règim local es
converteix en una feina de servei vers allò que

estimes. Tot i que a vegades costi de creure, això
no va de colors polítics, va de l’amor pel teu poble i la seva gent. Això va d’imaginar Rosselló, de
construir i reconstruir Rosselló.
He viscut i m’he criat en un entorn rural com la
majoria de vosaltres, alimentant a la vegada les
meves inquietuds culturals i artístiques aquí i
fora, però sense oblidar el lligam amb la meva
terra, la cultura popular i les nostres tradicions. I
parlant de tradicions…
No creieu que la festa major fa una olor diferent
que la resta de l’any?
Recordo quan era petita, anàvem sempre al ball
de tarda amb l’Esther, l’Anna, la Iris i la Sara.
Amb molta sort els pares ens deixaven quedar
al ball de nit, aquell en el que repartien entrepans…. Allí teníem els nostres balladors, els nens
de la nostra escola. Anàvem totes cap al “palco”,
a esperar que ens vinguessin a buscar per ballar.
Primer el vals, després el “passo doble”.. i al final
venien les de ballar “suelto”. Ens ho passàvem
tant bé! Tot l’any esperàvem la festa Major.
De firetes no en venien gaires… els llits elàstics
i els cotxes de xoc com a molt… on mai hi faltava la cançó de la Lambada. I es clar, el dia de
la processó, com marca la tradició, anàvem tots
d’estreno, grans i petits.
Van passar els anys i vam canviar el ball de tarda
per les penyes de nit i els concerts de rock al casal. A certes hores de la matinada i com si d’un
miracle es tractés tots els joves ens convertíem
en grans amics, i abans de la cloenda acabàvem
ballant plegats l’Abeja Maya. En aquella època
els amics eren tant importants…
Seguidament vaig marxar a estudiar a Barcelona,
em volia menjar el món, tenia mil projectes al
meu cap i tota la vida per endavant. Quan ets
lluny i no pots venir sovint, encara enyores més
l’olor del teu poble, de la boira, del fum de les
estufes de llenya. És per això, que no em perdia
cap Festa Major d’octubre, perquè a la de juny
sempre m’havia de quedar estudiant.
Em venia a buscar el pare a l’estació i em feia
conduir a mi el cotxe de tornada. Jo comptava
els minuts que em faltaven per arribar. Quan entràvem a Rosselló, el carrer Major sempre estava
ple de gent que sortia del ball o que voltava per

les firetes. Quina olor de xurros i quines ganes
de festa. Cada any convidava a amics meus de la
carrera, els hi deia que a Rosselló, ens ho sabem
passar molt bé i que els acolliríem amb els braços oberts. Ho devíeu fer molt bé perquè després
sempre volien tornar…
Tampoc faltaven els dinars copiosos a casa dels
meus pares amb Gabriel i Clara, seguits de les
seves cantades.
Però no creieu que la Festa Major a vegades també fa olor de tristor? Jo enyoro a la Meri quan
escolto la Patti Smith i a la padrina Maria quan
anem a dinar a Cal Sopa, i penso com n’estarien
d’orgulloses la padrineta Anita i la padrina Ramona veient avui a la Judit presentant aquest acte, o
el Josep Maria, que des del primer instant m’estaria fent preguntes sobre el pregó. A tots nosaltres
ens falta algú, però d’alguna manera tots ells estan en cada dinar familiar i en cada record.
Ara tot això ha canviat, la meva vida i la meva festa Major. He passat de voler-me menjar el món,
a valorar les coses realment importants. He deixat de viure una vida centrada amb els projectes
laborals, per dedicar-me als projectes personals.
A viure aquesta segona vida. Ara ja m’he adonat
que sol en tenim una i que l’objectiu d’aquesta és

ser feliç i gaudir cada moment per petit que sigui
i per insignificant que sembli.
I us ho confesso, tinc tanta sort!
He tingut uns pares meravellosos que m’han inculcat l’esforç, la constància, el valor pel treball,
l’amor per les persones i l’ajuda als altres. Sempre m’han deixat prendre les meves pròpies decisions, m’hagi equivocat o no, ajudant-me de forma incondicional quan he viscut mals moments.
Gràcies a ells sóc qui sóc.
No he tingut germans, però no m’ha faltat el recolzament dels meus cosins i cosines i ara dels
meus cunyats i cunyades.
Com us deia la meva Festa Major ha canviat, i
ara fa olor de família. Fa olor de l’Albert, el meu
company de viatge, i del Jan i la Laia, dels que
cada dia aprenc tantes coses… La meva festa Major ja té poca vida nocturna, però no m’importa.
M’encanta anar als espectacles infantils i veure
com gaudeixen els més petits i els no tant petits.
Ja per acabar, us animo a que aquests dies siguem més que mai un poble unit, gaudint de la
nostra festa.
Veïns i veïnes de Rosselló, espero de tot cor que
PASSEU UNA BONA FESTA MAJOR!!!!

SARROCA - FONOLL S.C.P.

Us desitja una Gran i
Bona Festa Major!
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

ROSSELLÓ
C/Escoles, 1
Tel. 973 73 01 06

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

CENTRE VETERINARI
MÉXICO

10% de descompte en totes les vacunes per a gossos i gats.
I continuem amb la campanya d’esterilització i identificació de la teva mascota.
(Oferta vàlida fins el 31 d’octubre de 2017)

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

Us desitgem bona
Festa Major

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

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!

Continuem animant a la resta de pares i mares dels
alumnes de l’escola a incorporar-se a la Junta de l’
Ampa!
Aquest any hem col·laborat econòmicament amb l’escola amb les tires de Nadal i amb ventiladors per a
què els nostres fills i filles no pateixin tanta calor durant els mesos de maig i juny… i conjuntament amb
l’Ajuntament hem incorporat una tela ombrejadora al
pati de l’escola que ha tingut molt bona acollida per
part del professorat, dels alumnes i dels pares.
Referent a les activitats extraescolars i degut a la bona
acollida que van tenir el curs passat, continuem oferint teatre musical, mecanografia i robòtica, a part
d’anglès i gimnàstica rítmica.
Enguany tornem a oferir també, amb molt bona acollida, patins i multiballs i com a novetat futbol sala,
que ha tingut molt èxit d’inscripcions per al nou curs.
El servei d’acollida el continuem oferint amb l’horari
ampliat de 7:45 a 9 amb molta afluència d’alumnes.
Estem contínuament en contacte amb l’equip directiu
de l’Escola i l’Ajuntament per aconseguir el màxim
profit per a tots els alumnes de l’escola.
La comunicació amb l’AMPA està oberta a tothom
a través de la pàgina web, del correu electrònic:
ampalarosella@gmail.com, Facebook i Whatsapp.
Des de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola La
Rosella us desitgem una molt bona Festa Major del
Pilar 2017.
JUNTA AMPA ESCOLA LA ROSELLA

Associació Dones Alkaníssia

AMPA La Rosella
Aquest any l’AMPA vol donar les
gràcies per la seva dedicació durant aquests dos anys als quatre
membres de la junta que ens han
hagut de deixar aquest pròxim
curs, però que continuaran com a
pares i mares col·laboradors per
les diferents activitats que realitza l’Ampa (Castanyada, Marató, Nadal, Sant Jordi,
Programa Nereu…).
A la vegada donem la benvinguda a dues noves incorporacions que ens ajuden a tirar endavant i així poder
continuar treballant amb il·lusió pel present i el futur
dels nostres fills i filles.

Se sent l’olor de les orelletes al carrer, les banderes
engalanen els balcons, arriben els dies de gresca, els
nens somriuen, tothom espera, és Festa Major!
La junta de l’associació de dones Al-kaníssia està arribant als seus darrers dies i es per això que volem aprofitar l’avinentesa per acomiadar-nos i fer una crida a
totes les sòcies i dones en general, per a què s’animin
a formar part de la nova junta que començarà el pro-

per any i que totes plegades lluitem per tirar endavant
l’associació amb la mateixa il·lusió amb la que vàrem
començar ja fa més de 20 anys.
Esperem que en aquest sdies de festa puguem gaudir
tots plegats del nostre poble, de la nostra gent i de la
nostra Festa Major del Pilar 2017!!!!

Societat de Caçadors
Benvolguts rossellonecs i rossellonenques, un any
més celebrem la festa major de la nostra patrona la
Verge del Pilar.
Pels caçadors és una data que significa el començament de la temporada hàbil de caça. El en nostre vedat continuem tenint una gran densitat de conills i per
tant continuarem caçant fins que l’administració ens
ho permeti.
Aquest últim any hem sortit moltes vegades al diari
per la problemàtica de les bicicletes. Gràcies a la collaboració de l’Ajuntament, els ciclistes i els caçadors
han pogut arribar a un acord per gaudir els dos col·lectius de la serra de Rosselló.
Sapigueu que esteu tots convidats a l’esmorzar popular i esperem que comencin aviat les obres de l’església parroquial per poder fer tots els actes senyalats tal
com es mereix el poble. Des de la societat de caçadors
Sant Pere de Rosselló us desitgem una molt bona festa major.

que han preparat la Comissió de Festes i la Regidoria.
Som conscients que vivim una època molt difícil, tant
a nivell polític, com social i econòmic. La crisi no s’ha
acabat, encara que ens volen fer creure el contrari.
Es per això que hem de ser optimistes, tossuts, perseverants i estar tots units.
Rosselló té una gent fantàstica a tots els nivells, estem segurs que la Festa Major del Pilar ha de ser la
bombona d’oxigen que busquem per gaudir d’aquests
dies.
No afluixeu que nosaltres no ho farem.
Visca Catalunya, Visca les Terres de Lleida i VISCA
ROSSELLÓ!

Club Futbol Rosselló
Ja ha arribat l’octubre i amb ell la nostra festa gran
“la Festa Major del Pilar”. Des del Club de Futbol Rosselló desitgem a tots els nostres socis i a tot el poble
de Rosselló una molt bona Festa Major i aprofitem
per convidar-vos cada diumenge als partits que juga
el nostre equip que porta el nom del nostre poble per
allí on va, i a qui vulgui fer-se soci del nostre club per
passar una bona estona tots junts.
Molt bona Festa Major del Pilar.

Club de Bitlles Rosselló
Hola amigues i amics de Rosselló,
Com sempre fem en aquestes dates, el Club de Bitlles
Rosselló, aprofita l’oportunitat que ens dona l’ajuntament de Rosselló en aquest llibre, per dirigir-nos a
tots vosaltres i desitjar-vos que passeu una molt bona
Festa Major del Pilar.
Només us demanem que durant uns dies desconnecteu de tot el que passa al nostre voltant (ja sabem que
és molt difícil), gaudiu dels amics, família i dels actes

Les Entitats

Club de bitlles de Sant Antolí
A l’arribar la Festa Major del Pilar, el Club de bitlles
Sant Antolí vol felicitar les festes a tothom. I esperant que les bitlles lleidatanes tirin, com fa molts anys
sempre endavant, us volem emplaçar a afiliar-vos al
nostre club per anar renovant el planter perquè la gent
ens anem fent grans.
Esperant que tingueu una bona Festa Major, us felicita les festes el Club de Bitlles Sant Antolí.
El seu president,
Agustí Gorgues

Colla gegantera i grallers
Des de la Colla de Gegants i Grallers de Rosselló us
volem desitjar una bona Festa Major del Pilar 2017.
Com cada any estem orgullosos del nostre poble i de
formar-hi part. És per això que ens disposem a gaudir
de les festes amb tots vosaltres.
Tal com va dir David Esterri, hem de fer gala del nostre
territori:

Regadius, hortes i terra de secà pluja quan Déu vol i
tempesta sobre el pla i la boira cobrint la vall històries
contades a la vora de la llar quan la nit és llarga i les
hores cal matar esperant l’endemà.
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.
Jeroni Xavier Garrido Contreras
Cap de Colla Gegantera de Rosselló

Congregació Mariana
“Renuevo mi esperanza
de que todos los cristianos y musulmanes
sean auténticos promotores del respeto mutuo
y la amistad”
Papa Francesc
Encara amb el record ben viu dels fets de Barcelona i
Cambrils, les paraules del Papa són sempre un bàlsam
que cura ferides i mostra camins de germanor entre la
humanitat.
Esperança i voluntat de fer coses pel poble, això és
el que ens mou, per a què junt amb Mn. Josep Ma i
l’Ajuntament, fer que la manca d’església no es noti
tant. Posant cadires, vestint taules, aportant plantes i
imaginació, aconseguim que les nostres celebracions
siguin lluïdes, com sempre.
Aquest any destaquem la Diada de record i Acció de
gràcies en l’aniversari de la caiguda del campanar
amb el suport de tothom i que des d’aquí agraïm. Vàrem iniciar també la venda de samarretes que, amb la
imatge de l’església, i el lema “De les runes renaixerà
la nostra història”, encara podeu adquirir.
Molt èxit va aconseguir l’exposició fotogràfica del poble, plena de records entranyables, com esperem ho
serà la d’aquest any dedicada a les nostres joguines,
que us convidem a visitar.
Agraïm, com sempre, totes les col·laboracions rebudes i convidem tothom a trobar-nos els dies de la

Festa Major, sigui ballant, cantant o rient…, però especialment honorant la Mare de Déu del Pilar a qui
els nostres infants regalaran les seves floretes. I, tan
de bo l’any vinent puguem ja celebrar-ho a la nostra
estimada església.
Que passem tots una molt bona festa!
Associació Mariana de Rosselló

Els Dimonis de Rosselló, juntament amb el Sorro us
volem desitjar una molt bona Festa Major del Pilar!

Coral Flor d’Espígol
Ja és aquí la festa grossa, la Festa Major del Pilar!v
La Coral Flor d’Espígol vol desitjar-vos unes bones festes a tots els vilatans de Rosselló aprofitant l’espai
que ens brinda l’Ajuntament.
Després de disset anys d’estar formada, la nostra coral
no deixa d’estar il·lusionada amb cada cantada, ho
fem amb tot el cor i tota la il·lusió, és per això que
agraïm a l’Ajuntament que conti amb nosaltres per
tots els actes que es realitzen al nostre poble.
No només ho fem a casa nostra, sinó a tots els llocs
on ens ho demanen. Portem el nom de Rosselló amb
orgull i gaudint i fent gaudir en tot moment de la nostra música.
Des de la Coral Flor d’Espígol us desitgem mot bona
FESTA MAJOR!!!!

Esbart Rossellonès
Un any més ja tenim aquí aquest
dies tan anhelats de Festa Major.
Encara amb una lleu ressaca del
gran dia de les Cassoles que vam tenir, però amb moltes ganes de gaudir de tots els actes que la Comissió
de Festes ens han preparat per poder gaudir al màxim de la festa gran!
Des de l’Esbart us animem a que en gaudiu al màxim i
no escatimeu esforços, rieu, balleu, fruïu, deliteu-vos,
celebreu, brindeu, salteu, canteu… respectant sempre a l’altre i que prengueu partit de tots els actes i
gaudiu d’aquest dies tan esperats com de ben segur
sabreu fer!
Molt bona FESTA MAJOR del PILAR!!!!
La Junta de l’Esbart Rossellonès.

Club Excursionista
i Escalada de Rosselló
Dimonis de Rosselló

Ja arriba la Festa Major i des dels Dimonis de Rosselló volem saludar-vos i animar-vos a formar part
de la nostra colla, aquest any ja comptem amb
noves incorporacions, tant en la pirotècnia com
en la percussió, si en tens ganes, no ho dubtis!
Us esperem el dia 11, després del Pregó de Festes, a
la Plaça Nova (Rotonda) per iniciar el recorregut pel
poble. També aprofitem per recordar-vos que cal ser
prudents durant el correfoc, tant les persones que
volen participar i córrer amb nosaltres, com en els
habitatges que es troben en llocs per on passem, és
important per tal que tots puguem gaudir d’una festa
sense incidents.

Aprofitem l’avinentesa per
presentar-vos el Club de
Muntanya i Escalada de
Rosselló, un club que intentarà recuperar les antigues sortides a la muntanya, sortides on petits i
grans gaudien de la simplicitat i grandesa de les nostres muntanyes. Sortides que volien obrir les portes a
la gent que no s’atrevia a pujar a donar una volta per
algun GR, pujar algun pic o iniciar-se en el món de
l’escalada, ja sigui a la natura o bé a les instal·lacions
del Rocòdrom del poble.
Havent-nos presentat podem ja desitjar-vos una molt
bona Festa Major a tothom.
Joan Garcia Garcia.
President del Club de Muntanya i Escalada de Rosselló.

Les Entitats

Associació de Jubilats
Un any més ens retrobem en aquestes dates. Estem
de Festa, i enguany, ens omple de joia veure que es
treballa en refer l’Església i pel que ens diuen, també
es pretén rentar la cara interior i exterior del Casal,
tots dos edificis tan nostres i tan lligats al nostre lleure
i cultura.
La feina del dia a dia, sembla que no ens deixa gaire
temps lliure, treball a casa o a la feina, els estudis
dels joves i els deures dels més menuts, els padrins,
que sembla que es mereixen un descans, donen un
cop de mà (o de dues) amb els nets.
Esforcem-nos per trobar moments d’esbarjo i gaudim
dels actes que ens han programat per uns dies, deixem-nos de preocupacions, problemes i polítiques diverses, traiem profit dels nostres i del que més ens
ompli de goig. És el desig, de L’Associació de Jubilats
Sant Antolí.

Serem més bons veïns, millors conciutadans, amb
més pau i germanor.
A tots bona Festa Major!

Moto Club Tribu Deskontrol

Parròquia de Rosselló
LA FESTA DEL PILAR. BONA FESTA,
Celebrem la Mare de Déu del Pilar en la nostra Festa
Major. Tradició secular. Veneració històrica.
Afectes llargs i fondos. Pregària, protecció i empenta.
I, ben segur, molt i molt més.
Enguany, amb la restauració del temple ja iniciada,
entrem en camí de renovació. Amb els ulls posats en
la nostra església parroquial mirem què hi ha a la base
de la nostra festa major: una experiència religiosa.
Si a la renovació del nostre temple hi afegim una mirada fonda, podem recuperar l’essència de la nostra
fe històrica: l’experiència creixent de ser estimats i
l’oferta d’estimar bellament.
Que enmig de les alegries de la Festa Major hi hagi
una oportunitat per a tot el que hem dit.

Des del Motoclub Tribu Deskontrol, en primer lloc desitjar-vos
MOLT BONA FESTA MAJOR!
Per la nostra part aquest any
celebrarem la XXIII Trobada,
ja tota una tradició durant les
Festes de Pilar. Com sempre
esteu tots convidats a l’esmorzar i a gaudir de la Trobada.
També tindrà lloc l’emotiu minut de soroll dels motors
de totes les motos participants a la trobada, en memòria del nostre amic Manel. Alhora trist i alegre ja que
sabem, que ell hagués estat el primer en fer-ho per
qualsevol company.
Volem agrair, també la col·laboració incondicional en
aquesta festa, de l’Excm. Ajuntament i de tot l’equip
de govern.

Estades permanents i temporals - Centre de dia
Serveis:
- Metges, infermeria, fisioteràpia, psicologia, treballadora social, educadora social, podòloga, perruqueria.
- Cuina pròpia.
- Habitacions individuals i dobles.
- Més de 20 anys al seu servei donant qualitat de vida
a la gent gran.
- Sortides lúdiques.
Av. Esports, 27 - Tel. 973 73 03 37 - 973 73 27 98
25124 ROSSELLÓ (Lleida)

Ambrosia

Restaurant

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

CUIDEM EL SEU
SOMRIURE!

ESPECIALISTES EN:
Implants i dents el mateix dia
Estètica dental
Blanquejament dental
Ortodòncia
Odontopediatria
Periodòncia
Làser dental
Tractament de remodelació del
contron labial, arrugues i
hidratació perioral.
C/ Verge de Montserrat, 12
25123 Torrefarrera (Lleida)
www.clinicadtorrefarrera.com
info@clinicadtorrefarrera.com
Truca’ns i te n’informarem

T. 973 75 12 00
Sol·licita la teva visita online
www.clinicadtorrefarrera.com

