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Pedalada, davant l’Ajuntament,
Animació infantil amb el grup La
Cremallera.

dimecres, 11 d’octubre
17.00 Preus populars a les
firetes.

17.30 Animació infantil Família
Torelli. A la plaça del darrere de
l’Ajuntament.

19.00 Inauguració de l’exposició
de joguines antigues a càrrec de
l’alcalde de Rosselló, Josep Abad,
a la planta baixa de l’Ajuntament.

18.30 Concert amb l’Orquestra
Maravella.

21.00 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 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

20.00 Ball de tarda amb
l’Orquestra Maravella.
23.30 Ball de nit amb l’Orquestra
Maravella.
00.30 A la zona de les penyes,
Festa Jove amb La Loca Histeria.
de Rosselló, que juntament amb
Lo Sorro recorreran els carrers
del poble.

amb l’orquestra Selvatana. (De
pagament).

00.30 A la zona de les penyes,
Festa Jove amb l’actuació de La
Cosa Nostra i DJ Nard6 Sound.

divendres, 13 d’octubre

dijous, 12 d’octubre
07.30 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.
09.00 Esmorzar popular a
l’Escorxador, a càrrec de la
Societat de Caçadors Sant Pere.
11.30 Processó de Pa beneït en
honor a la Mare de Déu del Pilar,
ofrena floral i Missa, oficiada per
Mn. Salvador Giménez, 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 Concert amb l’orquestra
Selvatana.
20.00 Sessió llarga de Ball

11.30 Al casal Rossellonès,
espectacle infantil amb el grup
Campi qui pugui.
17.30 Animació Infantil amb
Cia Passabarret. A la plaça del
darrere de l’Ajuntament.

diumenge, 15 d’octubre
09.00 XXIII Trobada de
Motoristes. Benvinguda i
esmorzar popular davant
l’Ajuntament.
11.00 XXIII Trobada de
Motoristes. Ruta turística i, en
arribar, sorteig de regals.
11.00 Al casal, animació infantil
amb Pep Callau i Els Pepsicolen.

actes

12.00 Missa de diumenge.

16.15 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 Show time amb el grup Rat
Pack Tribut. Swing, Jazz, mambo,
foxtrot, ... Al casal municipal.
20.00 Ball de fi de festa amb el
grup Quartz.
22.00 Castell de focs per
finalitzar les festes al carrer
Carrasco i Formiguera. Es podrà
observar des de darrere de
l’Església; Secla del Cap o a l’Av.
Lluís Companys.

exposicions
- Als baixos de l’Ajuntament,
exposició de Joguines antigues.
Organitzat per l’Associació
Mariana. Del 12 al 14 d’octubre:
obert de 17.00 a 20.00 hores. El
15 d’octubre: obert de 10.00 a
13.00 i de 17.00 a 20.00 hores.

20.30 Una nit amb el Mag Lari. Al
Casal de Rosselló.
00.00 A la zona penyes, Festa
Jove amb els grups locals Blue
Rain, De la Torre i Fox System.

dissabte, 14 d’octubre
10.00 A l’Avinguda Lluís
Companys, VI Concentració de
cotxes antics i clàssics. Fins a les
14.00 hores.
11.00 Davant l’Ajuntament,
des dels més menuts fins als
més grans, XVIII Pedalada
popular organitzada pel Club
ciclista de Rosselló. En acabar la

“El conocimiento es un bien que crece cuando más se comparte”
Sabemos, que para estar actualizados
en el mercado actual no debemos parar
de buscar conocimiento de calidad y no
abandonar nunca un estado de permanente
aprendizaje y reciclaje profesional para
estar atento a los cambios y tendencias
que llegan y a la forma en que pueden
afectarnos.
La formación es básica para asegurar el éxito de los proyectos.
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FOTO / A l’esquerra, la cercavila. A la dreta, la trobada de motoristes

Benvolguts ciutadans de
Rosselló, companys i companyes, amics i amigues,
Ja tenim aquí la nostra celebració per excel·lència, 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 neces-

salutació

sari, 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

JOSEP ABAD
FERNÁNDEZ

Alcalde de
Rosselló

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.

