
 



SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veïns i veïnes de Rosselló,  

Un cop més, és per mi un orgull dirigir-me a tots vosaltres com a alcalde, en aquesta Festa Major en honor a 

Sant Antolí. 

Una festa molt arrelada al nostre poble, amb una llarga tradició i estima.  

Des de fa uns anys incorporant noves celebracions, com és el cas de la diada de les Cassoles, consolidada 

amb aquesta 3a edició i amb un gran nombre de participants any rere any. Voldria aprofitar aquestes línies 

per animar a tots aquells que vulgueu gaudir d’aquesta diada a participar en el dinar popular que organitza 

l’ajuntament un cop més. 

Vull donar les gràcies a la Regidoria i Comissió de festes i a totes les persones que fan possible l’organització 

d’aquests tres dies de Festa Major al nostre municipi.   

Així doncs, és el moment d’aprofitar aquesta festa per poder desconnectar una xic i tenir una estona 

reconfortant, distreta i agradable en companyia de tota la família, amics i de tots aquells que ens visitaran 

aquests dies. 

Desitjar-vos una molt bona festa Major de Sant Antolí i rebeu una cordial salutació de tot l’equip de govern 

del nostre Ajuntament.  

 

 

 

 

Josep Abad Fernandez 

Alcalde de Rosselló 

Rosselló, setembre de 2017 

PROGRAMA. FESTA DE SANT ANTOLÍ 2017 

DIA 1 DE SETEMBRE 
 

11:00h/ Animació infantil amb la Companyia Més Tumàcat amb “la festa dels més tumàcats” A 
l’Ajuntament. 
13:00h/ Missa en honor a Sant Antolí oficiada pel Mn. Josep Maria Escorihuela. 

14:00h/ Dinar de l’Associació de Jubilats de Sant Antolí en honor al seu patró, havent dinat, ball 
per tota la població amb el grup Duo Zadit.  
16:00h i fins les 19:30h/ Festa aquàtica a les piscines municipals amb entrada gratuïta. 
21:15h/ A la plaça del darrera de l’Ajuntament. Festival Comedi Rosselló amb David Sas i Miguel 

Angel Marin. 

DIA 2 DE SETEMBRE 
 

DIADA DE CASSOLES 

11:00h/ a 14h/ Tobogan Tubby amb 25 metres baixada. Recinte de les cassoles. 
13:30h/ Dinar de germanor amb tots els “penyistes”.  
17:00h/ Cercavila amb les penyes pels carrers del poble fins a la pista poliesportiva de les piscines 
amb la Charanga Bachata (s’anima a tots els veïns a ruixar amb aigua a tots els penyistes durant 
la cercavila) 
I tot seguit, Festa Holly amb Dj Bleizy, a la pista poliesportiva de les piscines municipals. 
De 21h a 23:30h/ Sopar de germanor amb tots els penyistes i en finalitzar, continuarem la gresca 
amb Dj Bleizy al recinte de les Cassoles i “toro” mecànic. Nou camp d’esports Municipal.  

 
DIA 3 DE SETEMBRE 

 
11:15h/ Davant l’Ajuntament, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya, les Pubilles i els Hereus de Títol 
Nacional i Comarcals juntament amb les Pubilles i els Hereus de Rosselló i les autoritats, cercavila 
fins a la Plaça de l’església amb els gegants Antolí i Pilareta, i el grup de grallers i tabalers “A tok de 
repic”. 

12:00h/ Processó  en honor a  Sant Antolí 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 orquestra Montgrins.  

18:00h/ Concert de Festa Major amb l’assistència de les autoritats i el Pubillatge amb la cobla 
orquestra Montgrins.  
20:00h/ Sessió llarga de ball amb l’orquestra Montgrins, al Casal Rossellonès.  

*Al consultori mèdic, exposició de pintures a càrrec del Sr. Antonio Andrés Cañabate.  

Horaris:  

1 setembre, a les 19h. Inauguració. 

2 setembre, obert de 19h. a 21h  

3 de setembre, obert d’11h. a 14h i de 19h a 21h 

*No estacioneu vehicles el dia 3 de setembre, de les 11:00 a les 13:30 h., als carrers del recorregut de la processó: C/ 

Socos, Pl. Sant Antolí, C/ Sitges, C/ Major fins a la Pl. Nova , C/ Jaume I, C/ Raval fins Jaume I i Pl. Església. 


