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Salutació de l’Alcalde
Josep Abad

Benvolguts ciutadans de Rosselló,
Un cop més tinc el gran honor de dirigirme a tots vosaltres com a alcalde, amb
motiu de la celebració de la Festa Major
de la Mare de Déu del Pilar, la nostra
festa gran en què s’honora a la nostra
patrona.
Un dels grans esdeveniments d’aquest
any ha estat poder tornar a utilitzar
la nostra església, en la qual vàrem
aconseguir celebrar les comunions
d’enguany. A més, gràcies a una línia
d’ajuts, hem tingut la possibilitat de
començar la 2a fase, que consisteix en la
reconstrucció del campanar. No obstant
això, per desgràcia, però alhora amb
comprensió per la nostra part, no s’ha
cregut que sigui el moment oportú per a
dur a terme aquesta reconstrucció. Tot i
així, teniu la més ferma promesa per part d’aquest Ajuntament que continuarem vetllant i treballant perquè la
nostra església estigui acabada el més aviat possible.
Una altra gran satisfacció és el fet de poder iniciar les obres d’ampliació del nostre casal. Aquest inici d’obres s’ha
vist endarrerit per temes burocràtics i, a més a més, ha coincidit amb les dues festes del municipi. Tanmateix,
farem tot el possible perquè no interfereixin en el desenvolupament normal de la Festa Major. Aquesta millora
farà que puguem gaudir millor de la Festa i de la nostra estimada Sala, ja que ens permetrà instal·lar el bar a
la part exterior i guanyar espai de pista a l’interior, també millorarem la imatge exterior amb una nova entrada
i noves façanes. Estarà dotada de les sortides d’emergència d’acord amb l’aforament i necessitats actuals. Al
mateix temps, també habilitarem un accés per a persones amb mobilitat reduïda perquè puguin accedir a les
llotges de la part superior.
Estic segur i convençut que en finalitzar l’obra del Casal agradarà a totes i a tots els vilatans del municipi.
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,
voluntaris, comissió i Regidoria de festes, 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 2018.
Moltes gràcies
Josep Abad Fernandez
Alcalde de Rosselló.

Dibuix coberta: Mireia Subirà Fillol: “Festa Major del Pilar, viu-la”
(Cartell Guanyador Categoria A)
Edita: Ajuntament de Rosselló
Composició i impressió: ALFAGRAF - Tel. 973 76 03 41
Dipòsit legal: L-1.155-2018

✆ 626 240 253 - 973 730 480
info@taxirossello.com
www.taxirossello.com

· 9 places (inclòs conductor)
· Adaptat per a minusvàlids
· Trasllats a hospitals i mútues
· Transport a aeroport i AVE
· Transport escolar
· Servei 24/7
· Viatges per a grups
· Per altres serveis consulteu-nos
· Comiats de solters, celebracions…
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2018

Salutació del Regidor de Festes
Jaume Borrero

Benvolguts vilatans i vilatanes,
Ja arriben els nostres quatre dies. Els
de tots els rossellonencs i rossellonenques que ens sentim orgullosos de
ser-ho i ho manifestem obertament.
La Festa Major del Pilar és el millor
moment per demostrar-ho, per unirnos, per gaudir-ne conjuntament i en
definitiva, per fer poble.
Com sempre, hem preparat un programa de Festa Major pensat per a tots
els veïns i veïnes de Rosselló. Perquè
tothom tingui el seu lloc i el seu moment. I ho hem fet amb el màxim esforç i il·lusió. Tant des de la comissió
com de la pròpia regidoria la nostra
recompensa serà veure-us a tots al
carrer, rient, jugant, ballant i gaudint
en família. I parlant de família, cap
com la que formem tots els veïns i veïnes de Rosselló.
Com ja sabeu l’any vinent tornarem a tenir eleccions municipals la qual cosa vol dir que possiblement sigui l’última Festa Major del Pilar que celebri com a regidor. He pogut gaudir d’una primera etapa des de 1995 fins al
2003 i d’una segona etapa des de 2011 fins a l’actualitat, com a regidor.
Des de que el nostre alcalde em va proposar tornar ser regidor d’aquest Ajuntament he posat tota la meva il·lusió
i treball com el primer dia. No solament en la responsabilitat d’organitzar les festes sinó en tot allò que m’han
demanat i em demanen, i així ho continuaré fent, tant si torno a ser regidor o com a veí. Seguiré col·laborant amb
tot allò que el meu estimat poble em demani o necessiti.
Aquest cop, no voldria acomiadar-me de tots vosaltres sense compartir una de les meves passions, entre d’altres; el pubillatge. Doncs enguany, podré gaudir amb la meva filla Anna, que formarà part del nou pubillatge de
Rosselló.
Així doncs, no puc fer res més que agrair la feina de totes les entitats de la vila perquè sense el seu esforç i treball
diari aquesta Festa Major no seria possible. Tampoc em vull oblidar de la comissió i de tot el personal d’aquest
Ajuntament. Gràcies de tot cor per la vostra feina i implicació!
Gaudiu de la Festa Major tant com pugueu però, això sí, recordeu que tots hem de fer un esforç, tant per cuidar
els espais com per respectar el descans dels nostres veïns. Recordeu que Rosselló també és casa vostra, i com
a tal, hem de tenir-ne cura.
Bona Festa Major!
Jaume Borrero Montijano
Regidor de Festes

Farmàcia
Clara Revés Freixa
Us desitgem una bona Festa Major!
Atenció Farmacèutica · Nutrició i Dietètica
Dermocosmètica · Servei SPD · Fitoteràpia
Homeopatia · Infantil · Esport

Av. Guillem de Rosselló, s/n
25124 Rosselló - Lleida
Tel. 973 730 386 · WhatsApp 674 998 398

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
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Tractaments facials
Tractaments corporals
Massatges
Manicura
Pedicura
Aromateràpia
Maquillatge
Tint i permanent de pestanyes
Teràpia ayurveda
Depilació laser medic

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tractaments aprimament
Aparatologia
LPG,
ULTRATONE FUTURA
PRO
PRESOTERÀPIA,
MANTA SUDACIÓ
ELECTROESTIMULACIÓ
ULTRASONS
BODYTEC…

•
•
•
•

Teràpia floral
Teràpia emocional
Reiki
Flors de Bach

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

joier

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

Us desitja bona Festa Major

PERRUQUERIA
Unisex

• Manicura
• Depilacions
• Tenyit de pestanyes
• Permanents de pestanyes
• Tractaments capil·lars
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• Tractaments d’obesitat Ce
• Massatges
• Raig Uva vertical
• Recuperació Esportiva
• Permanents
• Medicina tradicional xinesa
• Moldejats
• Patologia de la 3a edat
• Metges
• Dolors Musculars
• Lumbàlgies
• Ciàtica
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• Cervicals
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• Contractures
C/ Major, 95
• Problemes de columna
Tel. 973 73 03 56
• Depressió i ansietat
25124 ROSSELLÓ

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

ÀREA JURÍDICA
• D r e t C i v i l : I m p a g a m e n t s, r e cl a m a ci o n s d e q u a n t i t a t , r e d a ci ó i n e g o ci a ci ó
e n l ’ à m b i t d ’ o b l i g a ci o n s i co n t r a ct e s, r e sp o n sa b i l i t a t ci vi l , a se
so
ra m e n t…
• Dret de Família: separacions i divorcis, nul·litat matrimonial, modificacions
de mesures divorci, parelles de fet, guàrdia i custòdia de fills, procedim e n t s d ’ i n ca p a ci t a t , t u t e l a i cu r a t e l a . . .
• D r e t d e S u ce
si o n s: t r a m i t a ci ó h e r è n ci e s, a se
so
r a m e n t i g e st i ó e n t o t
e l p r o cé s…
• D r e t L a b o r a l : co n ci l i a ci o n s, r e cl a m a ci o n s p e r q u a n t i t a t , sa n ci o n s, a se
tja m e n t l a b o r a l , p r o ce d i m e n t d ’ e xe cu ci ó i t r a m i t a ci ó d a va n t F o g a sa , i n ca p a ci t a t s i a l t r e s p r e st a ci o n s.
• D r e t P e n a l : i m p a g a m e n t s d e p e n si o n s, vi o l è n ci a d e g è n e r e , d e n ú n ci e s.
• D r e t d e m e n o r s.
• D r e t A d m i n i st r a t i u …

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

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

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

- 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
Nova adreça: Av. Guillem de Rosselló, 22 - Rosselló (Lleida)
Dissabtes, diumenges i festius
Us desitja una bona Festa Major!
• 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

Us desitgem bona Festa Major

VILASECA AUTOMOCIÓ
c/ Sant Francesc de Sales, 7 (La bordeta, Lleida)
973 20 11 53 - vilaseca.automocio@gmail.com
Segueix-nos a Facebook i podràs gaudir de les nostres promocions!
www.facebook.com/vilasecaAutomocio

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!

On hi podeu fer tota la vostra compra diària amb tot
tipus de fruita i verdura de proximitat, cargols del
país, calçots al millor preu i amb ofertes setmanals de:
• Taronges
• Patates
HORARI d’hivern: De dilluns a dissabte:
• Poma golden
a
Matí: de 9 a 13 h. / Tarda: de 17 a 20 h.
sitj ajor
e
• Plàtan canari
d
HORARI d’estiu: De dilluns a dissabte:
Us sta M
• Carxofes
Matí: de 9 a 13 h. / Tarda: de 17:30 a 20:30 h.
Fe
a
n
• Maduixes
Diumenges hivern i estiu: De 10 a 13:30 h.
bo
• Etc.

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

eria
L’equip de Perruqu

i Bellesa

Maribel
10% de descompte

en tractaments d’al isats

sta
Us desitja bona Fe

Major

• Depilació elèctrica (deﬁnitiva)
• Depilació freda o calenta
• Maquillatges
• Manicures
• Tractaments facials i corporals
PERRUQUERIA BELLESA
HOME - DONA

• També Fotodepilació, Tractaments
de Rejoveniment, Acne i Despigmentació

C/ Gravé de Baix, 13 - Tel. 973 73 01 82 - 25124 ROSSELLÓ

Festa Major del Pilar
2018

Categoria,

Concurs de Cartells

A

/ Majors de 15 anys
1r premi
Mireia Subirà Fillol
“Festa Major del Pilar, viu-la”
2n premi
Àngels Sentenach Filella
“En forma cap a 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
“Festa Major Màgica”
2n premi
Cristina Pifarré Porta
“Tothom mira amb entusiasme
la Festa Major de Rosselló”

Categoria,

/ de 4 a 8 anys

C

1r premi
Irina Moix Hortet
“La rotonda de Festa Major”
2n premi
Núria Pifarré Porta
“Festa Major en Colors”

14 d’octubre, de 6 a 8 de la tarda: Inauguració Modern & El Teulé.
Esteu tots convidats.

Boutique la Petiteta
BOTIGA DEDICADA AL NADÓ
AMB LES MARQUES:

Us desitja
Molt Bona
FESTA MAJOR!!!!

·
·
·
·

BABY TOUS
MAYORAL
TUTETE
NÛBY

· ROBA INTERIOR HOME , DONA, NEN@
· ARTICLES DE REGAL I COMPLEMENTS
· CORTINATGES PER LA LLAR
C/ Graver de Dalt, 6 · Rosselló · Tel. 973730326
lapetiteta2015@hotmail.com ·
Boutique la petiteta

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

IMPRESSIÓ ÒFSET I DIGITAL

TARGETES / CARTELLS
CATÀLEGS / LLIBRES / REVISTES
SOBRES / CARTES…

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
contorn 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

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

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

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

Ens pots trobar a:
Avinguda Alcalde Porqueres, 109 - Lleida
671 556 046 - 671 556 051 - www.hostelsatindustrial.com

- 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.

9 7 3 3 3 7 2 8 5
C/ Sant Jordi, s/ n

9 7 3 3 3 7 2 8 5

2 5 1 2 4 RO SSELLÓ

Us desitgem bona Festa Major
Representant a Rosselló:
MARIO CASALS F ARRÉ S
C/ Maj or, 6 2

6 7 9 9 7 6 1 6 1 - 7 3 3 3 7 2 8 5

2 5 1 2 4 RO SSELLÓ

Festa Major del Pilar
2018

HEREU:
Pau Albir Jordana

Les nostres Pubilles i Hereus

1r CABALER:
Josep Seuma Guardia

2n CABALER:
Adrià Mena Galan

PUBILLA:
Anna Borrero Pedrosa

1a DAMA:
Alba Domínguez Visa

2a DAMA:
Estel Baradad Rius

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
699 92 33 29

– Manteniment de pintura de:
• Pàrquings
• Comunitats de veïns
• Pisos de lloguer
– Pintura i decoració en general

barbacoa gl
llonganissa nostra, bacó, ceba i salsa barbacoa
4 estacions gl
xampinyons, pernil dolç, bacó, carxofa i olives negres
pernil dolç i formatge gl
pernil dolç i formatge Eddam
tonyina gli
tonyina i olives verdes
hawaiana glk
pernil dolç, pinya i gambes
marinera glki
tonyina, palets de cranc i gambes
suïssa gl
bacó, ceba i formatge blau
carbonara gl
bacó, xampinyons i crema de llet
diavola gl
xoriç picant i formatge Cheddar
parmesana gl
llonganissa nostra, albergínia i formatge parmesà
vegetariana gl
carxofa, xampinyons, espàrrecs de marge, espinacs, pebrot roig i olives negres
escalivada gli
pebrot i albergínia escalivats, olives negres, tonyina, anxoves o llonganissa
formatges gl
mozzarella, parmesà, formatge blau, provolone i emmental
bacallà gli
salsa de pebrot, tomàquet conﬁtat i carpaccio de bacallà
rús�ca gl
formatges de cabra, tomàquet conﬁtat i mel
salmó glki
salmó, gambes i anet
funghi glk
ceps i gambes
intensa glk
llonganissa nostra, bacó, ceba, gambes i olives negres
kebab glfn
kebab de pollastre, ceba, tomàquets “cherry”, anet i salsa iogurt
tex-mex gl
farcit mexicà, pebrot verd i vermell, “jalapeños, frijoles”, panís i cheddar
fusió glfn
pollastre, pebrot verd i vermell, ceba caramelitzada i salsa teriyaki
calzone glh
xampinyons, pernil dolç, pebrot vermell, ceba caramelitzada i ou
foie gl
carpaccio de poma caramelitzada i foie
laucana gld
mozzarella, Rocafort, nous, pinyons i mel
suprema glh
carpaccio de tomàquet, pernil ibèric, foie, parmesà, ou, formatge tête de moine

8€

9€

10€

POSTRES

Coco de Ceilan, Galeta de speculoos, Vainilla Veracruz, Xocolata, Torró d’Os de Balaguer,
Iogurt de fruits del bosc, Sorbet de mandarina, Sorbet de pinya colada, cafè.
Gelats i sorbets 100% naturals, sense essències, conservants ni colorants

SENSE GLUTEN

barbacoa l
llonganissa nostra, bacó, ceba i salsa barbacoa
4 estacions l
xampinyons, pernil dolç, bacó, carxofa i olives negres
pernil dolç i formatge l
pernil dolç i formatge Eddam
tonyina li
tonyina i olives verdes
hawaiana lk
pernil dolç, pinya i gambes
marinera lki
tonyina, palets de cranc i gambes
suïssa l
bacó, ceba i formatge blau
carbonara l
bacó, xampinyons i crema de llet
diavola l
xoriç picant i formatge Cheddar
parmesana l
llonganissa nostra, albergínia i formatge parmesà
vegetariana l
carxofa, xampinyons, espàrrecs de marge, espinacs, pebrot roig i olives negres
escalivada li
pebrot i albergínia escalivats, olives negres, tonyina, anxoves o llonganissa
formatges l
mozzarella, parmesà, formatge blau, provolone i emmental
bacallà li
salsa de pebrot, tomàquet conﬁtat i carpaccio de bacallà
rús�ca l
formatges de cabra, tomàquet conﬁtat i mel
salmó lki
salmó, gambes i anet
funghi lk
ceps i gambes
intensa lk
llonganissa nostra, bacó, ceba, gambes i olives negres
kebab lfn
kebab de pollastre, ceba, tomàquets “cherry”, anet i salsa iogurt
tex-mex l
farcit mexicà, pebrot verd i vermell, “jalapeños, frijoles”, panís i cheddar
fusió lfn
pollastre, pebrot verd i vermell, ceba caramelitzada i salsa teriyaki
foie l
carpaccio de poma caramelitzada i foie
laucana ld
mozzarella, Rocafort, nous, pinyons i mel
suprema lh
carpaccio de tomàquet, pernil ibèric, foie, parmesà, ou, formatge tête de moine

12€

13€

COMPLEMENTS
Anelles de ceba (15u ±) g

2,50€ Croquetes pernil (6u)gl

3,50€

Nuggets (10u) g

3,00€ Croquetes bacallà(6u)gli 3,50€

Aletes barbacoa (8u) g

3,50€ Croquetes de bolets (6u) gl

3,50€

Patates Bravesg

2,90€ Popets arrebossats(12u ±)g

3,50€

Patates Children g

2,50€

També pots fer la pizza al teu gust
o bé combinar-les.
Torrefarrera, Rosselló, Benavent, Torre-serona, Alpicat, Alguaire,
A domicili també pots pagar
Vilanova de Segrià, Lleida

609 403 799
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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
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Av.$*
Cerdanyola,
98, Esc. A, Pl. 5a
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Sant Cugat del Vallès
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Tel.*8235641/2,%824785731
93 467 52 03 · Fax 93 589 68 42

DELEGACIÓ
LLEIDA


Av. de l’Exèrcit,
33, 4
3r-5a
$*+%
"22)2
25194 
Lleida
14083
Tel. 973 289 592
*862*178*481

C/ Paer Casanovas 12, Altell, Of. 1 - 25004 LLEIDA
Tl. 973 248 925 - 973 248 938
www.latracaevents.com

info@latracaevents.com

La Traca Events 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
2018

El Pregoner

Agustí Vilà i Segura, nasqué al carrer de la Creu de
Rosselló el 3 d’agost de 1953.
Fill de l’Agustinet de Cal Catra i de la Paquita de
Cal Serafí. És el gran de dos germans (l’Anna) i
pare de tres fills, la Carla, l’Adriana i el Roger.
Va estudiar al poble fins als 10 anys i després a
Lleida, a la Seu d’Urgell, a Bellaterra i Barcelona.
Els estudis universitaris se centren en el camp de
les ciències humanes i socials:
Diplomatura en Filosofia i Lletres,
Llicenciatura en Geografia i Història i
Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius.
I complementa la seva formació amb:
Estudis de Ciències Polítiques i Sociologia
Estudis de Doctorat
En l’àmbit professional, ha estat professor de Batxillerat i COU en diferents instituts de Catalunya
durant més de 20 anys.
L’any 1993, s’incorpora a l’aleshores Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
ocupant càrrecs de responsabilitat que tenien a veure amb la dinamització cívica, comunitària,
associativa i l’enfocada a la promoció de l’envelliment actiu.
L’any 2011 assumeix la responsabilitat de dirigir l’Oficina de la Gent Gran Activa i la secretaria del
Consell de la Gent Gran de Catalunya.
En l’àmbit de l’envelliment actiu destaquen la coordinació de diferents congressos nacionals de la
gent gran, plens de l’experiència al Parlament de Catalunya, participació en la redacció del Protocol
de prevenció de maltractaments a les persones grans i docència en el Màster d’Envelliment Actiu de
la Universitat Pompeu Fabra. Tot això combinat amb nombroses representacions institucionals en nom
de la conselleria, així com la participació en espais de comunicació.
En acabar la seva etapa professional, es vincula a diferents entitats que treballen en l’àmbit social.
Per tot això l’Ajuntament de Rosselló el nomena, Pregoner de la Festa Major del Pilar 2018.

PINTURA DECORATIVA I INDUSTRIAL

RALUY PINTORS
J OSEP RAMON RALUY SUAREZ

Us desitgem bona Festa Major
Tel.: 647 91 12 51
ralu y p i n tors@ y ah oo.es
C/ V erg e del P i lar, 1 1
25 1 24 ROSSELLÓ

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
2018

PROGRAMA D’ACTES
Rosselló

Dijous 11
A les 11:00 h. / Al Casal Rossellonès, espectacle infantil De Parranda, batibull de Festa Major.
A partir de les 17:00 h. / preus populars a les firetes.
De 17:30 a 20:30 h. / Portes obertes per visitar l’ampliació i les millores de les instal·lacions de Ràdio Rosselló.
19:00 h. / Inauguració de l’exposició de FACETES ARTÍSTIQUES de Benigne Lopez i Joan Subirà a càrrec de
l’alcalde de Rosselló, Josep Abad, al consultori mèdic.
21:00 h. / El coet llençat des de l’Ajuntament pel Sr. Alcalde, acompanyat pel pregoner Agustí Vilà i Segura, les
Pubilles i els Hereus, marcarà oficialment l’inici de la Festa Major. Tot seguit, cercavila fins al casal acompanyats
pel grup de grallers i tabalers “Jaume I”.
21:30 h. / Al casal, presentat per Carla Aparicio i Judit Teixiné 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 l’Agustí Vilà i Segura.
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 del grup local Fox System i Allioli.

Divendres 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.
09:00 h. / Esmorzar popular a l’Escorxador, a càrrec de la Societat de Caçadors Sant Pere de Rosselló.
11:30 h. / 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”.
18:00 h. / Concert amb l’orquestra “Selvatana”.
20:00 h. / Sessió llarga de Ball amb l’orquestra Selvatana. (De
pagament).
24:00 h. / A la zona penyes, versions pel jovent amb el grup
Mitjanit.

Dissabte 13
De 10:00 a 14:00 h. / A l’Av. Lluís Companys, VI Concentració de cotxes antics i clàssics.
11:00 h. / A l’Ajuntament, des dels més menuts fins als més grans, XXI Pedalada popular organitzada pel Club
ciclista de Rosselló.
En acabar la Pedalada, a l’Ajuntament, Animació infantil amb el grup La Cremallera.

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

17:30 h. / Animació Infantil amb el POT PETIT. A la plaça del darrere de l’Ajuntament. Concert que combina la música
amb les titelles i el teatre, amb el que gaudirà de valent tota la família!
19:00 h. / Ball de tarda amb Banda Sonora.
23:15 h. / “Joan Pera”, Capri. Al Casal de Rosselló. El nou show de Joan Pera que recull alguns dels monòlegs més
coneguts del popular actor i humorista català Joan Capri (1917-2000). La ironia amable però incisiva de Joan
Capri el van convertir en una caricatura del català urbà mitjà que va fer riure diverses generacions.
00:30 h. / A la zona penyes, versions pel jovent amb el grup Pachucos.
03:00 h. / A la zona penyes Festa Jove amb l’actuació del grup local De la Torre.

Diumenge 14
08:30 h. / A la plaça de darrere de l’Ajuntament. Trail Orientació Rosselló. Breefing. Organitza: Club Excursionista
i Escalada de Rosselló. A les 09:00 h. / Sortida. 11:00 a 12:00 h. / Arribada. 12:30 h. / Lliurament de premis.
XXIV Trobada de Motoristes.
09:00 h. / Benvinguda i esmorzar popular davant de l’Ajuntament.
11:00 h. / Ruta turística i a l’arribada sorteig d’obsequis.
11:00 h. / Al casal, animació infantil amb el Mag Fèlix.
12:00 h. / Missa de diumenge.
16:15 h. / Partit de futbol, pertanyent a la 7a jornada, entre els equips C.F. Rosselló i el CF Pardinyes al Camp
municipal de Rosselló (Trofeu de Festa Major).
18:00 h. / Concert de música catalana i en català de Susanna del Saz amb País Petit. L’excantant de l’orquestra
Selvatana ha enregistrat aquest disc amb orgull i carinyo. Cançons de casa nostra i d’arreu del món totes cantades
en el nostre idioma i amb arranjaments fets per a la ocasió per en Nito Figueras, pianista que l’acompanya.
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 de
l’Església; Segla del Cap o a l’Av. Lluís Companys).
Exposició de Facetes Artístiques. Al consultori mèdic.
Organitzat per les associacions: Marianes Rosselló i Dones Al-kaníssia.
Horari:
Divendres 12: d’11:00 a 13:00 h. i de 19:00 a 20:00 h.
Dissabte 13: d’11:00 a 13:00 h. i de 18:00 a 20:00 h.
Diumenge 14: d’11:00 a 13:00 h. i de 19:00 a 20:00 h.
Durant els dies de Festa Major es durà a terme la presentació de l’associació de maquetistes ferroviaris de
Rosselló-Terres de Lleida, als baixos de l’Ajuntament.
Dissabte 13 d’octubre, d’11:00 a 13:00 h. i de 17:30 a 19:30 h.
Diumenge 14 d’octubre, d’11:00 a 13:00 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.

La Corporació Municipal
us desitja una bona Festa Major
a tots els vilatans i visitants!

Us desitja
Bona
Festa Major

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

Pregó 2017
Jaume Gorgues Mayench

E

xcel·lentíssim Alcalde, Presidenta del

Les associacions som una escola de volunta-

Consell Comarcal, Vicepresident de la Di-

riat, on es treballa per fer el nostre poble mi-

putació, regidors, regidores, alcaldes, repre-

llor. Perquè com diem a l’Esbart: ‘entre tots

sentants d’altres municipis, pubilles, hereus,

fem poble’. I entre tots aconseguim que la

veïns i veïnes, amics i amigues de Rosselló,

festa major sigui un èxit.

molt bona nit a tothom

A l’Esbart Rossellonés, associació que he tin-

Si us sóc sincer, no recordo l’últim cop que

gut el goig de presidir, i on juntament amb la

vaig assistir a aquest acte que dona el tret

Núria Garcia (actual presidenta), el Robert,

de sortida a les nostres festes. El motiu no

el Jordi, el Pep, la Maira, el Joan Andreu i

és pas insignificant, donat que en aquests

molts altres que han estat a la junta, hem

mateixos moments, ara estaria preparant el

passat moltes hores organitzant activitats,

Correfocs amb els Dimonis de Rosselló.

amb molta empenta i amb ganes de que tot

Quan em van proposar ser el pregoner de
festes, vaig tenir molt clar que era una bona
oportunitat per parlar de la feina que fem les
associacions dins d’aquesta festa, amb les
quals, durant anys he tingut una col·laboració
molt estreta i des d’aquí els hi voldria agrair.
GRÀCIES A TOTES: A la Coral Flor d’Espígol,
a l’Esbart Rossellonès, al Grup de Joves, als
Dimonis de Rosselló, al grup de teatre Desgavell, a la Tribu Descontrol, a l’Associació de
Dones, a les Marianes, als Caçadors, al Club
Ciclista, a la colla de Gegants, als clubs de
Bitlles, a l’Ampa, repeteixo, gràcies a tots, i

el poble en gaudís. Així durant aquests anys
hem engegat nombroses iniciatives, com el
rocòdrom, la duatló de Rosselló, el correllengua, l’escola d’atletisme Bonaventura Baldomà, i col·laborem activament en les festes
del poble, seguint així l’estela dels nostres
predecessors que ens van saber transmetre
aquests valors, i n’és un bon exemple, la
Festa de l’Avi, que seguim organitzar amb la
mateixa il·lusió dels que la van impulsar. I
aquests valors i il·lusió és la que nosaltres
intentem també transmetre’ls als joves que
venen darrere.

és que junts, aconseguim dur a terme una

Tot aquest llegat que va passant de genera-

gran riquesa d’actes durant tot l’any, i en es-

ció en generació, fa que el teixit associatiu

pecial aquests dies de Festa Major.

de Rosselló estigui molt viu, sent, un dels

puntals que ens cohesiona i alhora acull a la

I ara, valoro més viure les festes en família,

gent de fora.

gaudint junts dels actes de la festa i del tra-

Voldria destacar la colla dels Dimonis de Rosselló, que ja fa uns quants anys que organitza

dicional dinar, tenint sempre un record pels
que ja no hi son.

el Correfoc, acte que ja s’ha convertit en una

Aquest, i sempre des del meu parer, seria un

tradició de les Festes del Pilar on l’olor de

bon pregó per donar el tret de sortida a la

pólvora, els trons, el foc i el so dels tabals

Festa Major.

marca l’inici de la festa i que han aconseguit
que tota aquella canalla que fa uns anys corria sota el paraigües de la flama, ara siguin
els encarregats de portar la maça.

Però aquests moments que vivim, són moments excepcionals. El dia 1 d’octubre vam
viure un dia que no oblidarem. Ens ha quedat
un nus a l’estómac pels fets ocorreguts, però

Són aquestes experiències les que fan que la

d’altra banda vull dir-vos que em sento molt

Festa Major es converteixi en uns dies espe-

orgullós del meu poble. La nostra resposta

cials i que cadascú les visqui amb diferent

va ser per felicitar-nos i per estar contents.

intensitat.

Aquesta repressió que estem vivint l’hem

Durant aquets dies els més petits només esperen el moment d’anar a les firetes i als es-

convertit en l’orgull d’un poble que lluita per
la seva llibertat.

pectacles infantils, jo mateix encara recordo

Els que hem coneixeu, i sabeu del meu com-

els jocs de les cucanyes què ens feien els

promís amb la llengua, la cultura i el país,

més grans a la plaça de l’aviador, carreres

heu de tenir present que aquests dies, on els

de sacs, traure pomes d’un bidó amb aigua,

esdeveniments succeeixen a gran velocitat,

enfarinar-nos la cara… Un dels records que

per mi són uns dies molt il·lusionants. Tot i

tinc més vius, és l’any que en un Correfoc

que, alhora, entenc que ens creen grans mo-

van tallar tots els carrers amb bales de palla;

ments d’incertesa. Tots hem de fer un esforç

cosa que ara seria impensable.

perquè el dia a dia sigui el més normal pos-

D’adolescent, en canvi, només penses en
anar a les penyes i als concerts i aprofites
fins a l’últim segon que et deixen per estar
fora de casa. Els de la meva edat, segur que
recordareu les penyes que es feien abans a
l’escorxador vell, darrere del casal i els concerts on ens pelàvem de fred, no com avui
que sembla que estiguem a la Festa Major
d’estiu.

sible i confiar en els nostres dirigents. L’objectiu el tenim clar i junts aconseguirem un
país millor. Les generacions futures agrairan
la nostra determinació. És moment de, com
ja he dit abans, i les associacions en són bon
exemple, deixar aquest llegat pels nostres
fills.
Que tingueu una Bona Festa Major!
Visca Rosselló i Visca la República Catalana!

Perruqueria
del Blau
Us desitja bona
Festa Major
C / Verge del B lau, 3 , baix os
25 0 0 5 L L EID A
Tels. 9 7 3 1 0 3 0 7 0 - 6 7 3 9 0 4 5 6 9

Promoció d’habitatges
Us desitgem bona Festa Major
Rehabilitació i restauració
Edificació d’obra nova
Manteniment de comunitats
Reformes integrals
Venda i lloguer de pisos
C/ Segrià, 14 - 25124 Rosselló (Lleida)
www.grupguillaumet.com · info@grupguillaumet.com
Tels. 973 730 268 - 620 33 65 62
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Us desitja
BONA FESTA MAJOR!
C/ Lérida de Colombia, 16 (Darrere Centre Cívic) · Balàfia (Lleida)
Tel. 973 228 229 / 699 103 403

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

Les Entitats

AMPA Escola Bressol Pas a Pas
Benvolguts veïns i veïnes de Rosselló,
Ja tenim aquí la nostra esperada Festa Major del Pilar.
Des de la junta de L’AMPA de l’Escola Bressol Pas
a Pas us desitgem que gaudiu d’una molt bona Festa Major, acompanyats pels vostres familiars, amics i
més petits de la casa.
Us esperem amb molta il·lusió a totes les activitats
proposades per als més menuts.
Deixem de banda les presses i disfrutem de la festa
tot fent poble.
Bona Festa Major del Pilar!

Una vegada més, i de manera molt merescuda, volem
fer arribar el nostre agraïment a l’Ajuntament de Rosselló, per la seva predisposició al diàleg, la implicació amb l’escola del poble i el suport a l’educació. A
banda, aprofitem per fer arribar una forta abraçada a
l’equip directiu i mestres de l’Escola La Rosella, amb
els qual col·laborem estretament i amb intensitat.
Us desitgem una molt bona Festa Major!

Associació Mariana de Rosselló
Com cada any a l’octubre esdevé la festa grossa de
Rosselló, la festa major del Pilar. Honorem com cal a
la nostra patrona retrobant-nos a l’església que entre
tots hem sabut tornar a aixecar. La bona gestió de
l’ajuntament, del nostre bisbat, la bona fe dels parroquians amb les seves donacions, les festes, la venda
de samarretes… agraïts immensament a tots, la casa
de Déu es la casa de tots.
L‘ASSOCIACIÓ MARIANA vol desitjar una bona Festa Major a tothom que vulgui viure en pau, amb harmonia i concòrdia les nostres festes patronals. És un
bon moment per a fer poble, per recordar-nos de les
nostres tradicions que ens uneixen, que ens omple de
vida l’esperit.
Recordar-vos que som una associació que va néixer

AMPA La Rosella
Fa pocs dies hem començat el
curs escolar amb il·lusió i empenta, amb la taula plena a vessar d’idees i projectes per a ferlos realitat i ésser compartits; tot
responent a les necessitats que
van sorgint de les famílies a les
quals representem. També donem suport a propostes que sorgeixen arreu la vila,
sempre que se’ns presenta l’ocasió. Vivim a Rosselló i
ens agrada fer poble.
Hem donat la benvinguda a mares a la Junta Directiva, persones úniques i especials què, plenes d’energia, ens donen un cop de mà a aquesta gran tasca.
Entre tots i totes, dediquem temps i esforç de manera
altruista a l’educació de tots els nostres fills i filles.
La majoria dels membres que ara hi formem part,
marxarem aviat. Necessitem el relleu generacional!
Us necessitem a vosaltres: pares i mares, persones
carismàtiques, participatives i genials, amb ganes de
compartir les vostres idees. Poseu-vos en contacte
amb l’AMPA. Us donarem la millor feina: aquesta que
desperta somriures en els nostres infants.

per recolzar, ajudar i mantenir tot allò que forma part
del teixit humà del nostre poble. Les tradicions, la
cultura, l’ajut humanitari, col·laboracions amb O.N.G.
Som una associació que ens agrada escoltar, ajudar en
el que calgui i sobretot fer poble.
BONA FESTA MAJOR!

Associació Maquetistes Ferroviaris
Aprofitant que és la Festa Major del Pilar i l’oportunitat que ens ha brindat l’Excel·lentíssim Ajuntament,
volem donar a conèixer a tota la població de Rosselló i
voltants, la creació de l’Associació i l’activitat que desenvolupa que és la divulgació del ferrocarril i fomentar un ambient de simpatia cap el mateix mitjançant

la construcció de
maquetes de trens i
accessoris a escala
1/87, o també coneguda com escala H0,
així com diferents
activitats lúdico-culturals vinculades al
món ferroviari.
Des d’aquí us volem convidar a que,
aprofitant aquestes Festes, vingueu a conèixer-nos
i pugueu veure una petita representació de trens en
moviment i del sistema de maqueta que es vol construir entre tots i d’aquesta manera animar-vos a que us
feu socis i participeu activament de les activitats que
s’aniran fent durant els pròxims mesos.
Aprofitem per donar les gràcies a la gent, entitats que
han col·laborat i al propi Ajuntament que representat
pel Sr. Alcalde i Regidors ens han assessorat i guiat
per a què el projecte inicial es fes realitat.
Esperem poder-nos veure a la presentació i us desitgem que passeu una molt bona Festa Major.

Associació Dones Alkaníssia
La Nova junta de l’Associació de dones Al-kaníssia desitgem a totes i a tots els ciutadans de Rosselló una
molt bona festa Major del Pilar i esperem que gaudiu
amb alegria i germanor de totes les activitats.
Salutacions.

Voluntaris Protectora Animals
L’associació de voluntaris protectora d’animals de Rosselló us desitja una bona festa major del Pilar 2018.
Aquesta associació fa poc temps que està constituïda
oficialment, però ja fa molt temps que ens dediquem
al rescat i recerca de famílies per als peluts.
Som un refugi temporal d’animals que rescatem de
circumstàncies com l’abandó, gestionat per voluntàries amb la finalitat de trobar-los-hi una bona família.
Durant el procés hem de curar-los, desparasitar-los,
alimentar-los i sobretot que se sentin a gust com si
aquí, al refugi, estiguessin a la seva pròpia casa, amb
la seva pròpia família.

Si ens vols ajudar, ho pots fer per tan sols 1 € al mes,
anant a aquest enllaç: https://www.teaming.net/associaciondevoluntariosprotectoradeanimalesderossello

Club de bitlles de Sant Antolí
Com cada any el Club de bitlles Sant Antolí us volem saludar i desitjar-vos bona festa major a tothom,
i agrair-vos a tots i a l’Excel·lentíssim Ajuntament el
recolzament que rebem any rere any.
Volem aprofitar l’ocasió per recordar-vos que el Club
de bitlles Sant Antolí ja fa més de vint anys que es
va fundar jugant a bitlles lleidatanes que tenen una
història centenària.
Així mateix, volem animar a tothom a que s’inscrigui
al nostre club, no hi ha límit d’edat per jugar a bitlles, des dels més joves fins als més grans, homes i
dones hi teniu cabuda. Us assegurem que tots plegats
hi passarem bones estones amb els entrenaments i
un campionat que s’hi duu a terme, hi haurà molta
diversió.
Us hi esperem!
Bona Festa Major!
Junta directiva del club.

Les Entitats

Societat de Caçadors
Benvolguts rossellonencs i rossellonenques, un any
més arriba la festa major de la nostra patrona. Aquest
any ja disposem de l’Església arreglada per celebrar
tots els actes.
El dia 14 de setembre ja començarem a caçar ja que
s’aixeca la veda general i comença la temporada de
caça.
Ara per ara, continuem tenint la problemàtica dels conills i seguim fent tot el possible per solucionar-la i
controlar-la degudament amb èxit.

Des de la junta de la societat de caçadors Sant Pere
de Rosselló us desitgem una bona festa major i un
gran acabament d’any. Us recordem que com cada
any esteu tots convidats als esmorzars populars que
organitzem.
Restem a la vostra disposició: la junta de la societat
de caçadors Sant Pere de Rosselló.

Club Ciclista Rosselló

Club de Bitlles Rosselló
Hola amigues i amics de Rosselló,
Com cada any, aprofitem l’oportunitat que tenim en
aquest espai per escriure quatre ratlles i saludar-vos
a tots.
Som la gent del CLUB DE BITLLES ROSSELLÓ DE
SEGRIÀ, gent senzilla i col·laboradora amb les festes
del nostre poble.
Una vegada més us volem desitjar que passeu una
molt bona Festa Major del Pilar, la festa gran de Rosselló, uns dies on tenim la sort de gaudir de les activitats, que han preparat conjuntament la Regidoria i la

Comissió de Festes, de la qual formem part.
Estem en uns moments on tot es mou, ja sigui econòmicament, socialment, culturalment i sobre tot políticament, la cosa està calenta i és per això que demanen que durant aquests dies, desconnectem una mica
de tot (ja sabem que es difícil), però d’una cosa estem
segurs, que la gent de Rosselló som gent magnifica i
sabem aprofitar el temps de lleure que ens proporciona la Festa Major del Pilar.
Només ens resta dir-vos que SOM-HI I A GAUDIR
(CARPE DIEM).
BONA FESTA MAJOR DEL PILAR 2018
VISCA CATALUNYA, VISCA ROSSELLÓ I VISCA LES
TERRES DE LLEIDA

Club Excursionista
i Escalada de Rosselló
Aprofitem l’avinentesa per presentar-vos el Club de
Muntanya i Escalada de Rosselló a qui encara no
ens coneix, així com agrair a tots els que estan fent
possible que aquest club creixi, ja que gràcies a ells,
aquest any ens hem estrenat amb una sortida de 16
persones al Pic de l’Aneto, on vàrem deixar ben amunt
el nom del nostre poble.
Esperem ésser més grans ben aviat i compartir aques-

tes sortides amb tots vosaltres.
Havent-nos presentat, podem ja desitjar-vos una molt
bona Festa Major a tothom i esperem trobar-nos a la
propera i nova cursa d’orientació de Rosselló.
Joan Garcia Garcia,
President del Club de Muntanya i Escalada de Rosselló.

Club Futbol Rosselló
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 dir-vos que qui vulgui
fer-se soci del nostre club pot dirigir-se a qualsevol
membre de la junta o els diumenges de partit al camp
de futbol municipal de Rosselló. Esperem gaudir tots
d’una molt bona Molt bona Festa Major del Pilar.

A la Coral “Flor d’Espígol” cantem amb l’atenció
d’unir totes les veus diferents per fer-vos arribar l’harmonia de la música i la poesia que som capaços.
Direcció i cantaires ens esforcem per expressar-vos
valors i sentiments indestructibles en les notes i les
lletres d’autors d’avui dia i d’antuvi. Txarango i Mozart, Rogers i Cohen, el “Pensiero” de Verdi i la sardana de J. Fradera, entre molts altres binomis possibles
de músics actuals i de clàssics en són exemple de la
pretensió del nostre repertori. Tenim la vocació d’entretenir-vos oferint-vos qualitat a la vegada que també
nosaltres fruïm igualment.
La Coral de Rosselló no selecciona els seus participants. No hi ha altre límit que voler-hi pertànyer i
aportar-hi tota la il·lusió possible. La nostra és una activitat col·lectiva on sumem les veus, sabeu que molt
diverses per la sonoritat pròpia de cadascuna, però
amb una finalitat comuna, expressar-vos sentiments
i emocions.
Ens feu falta, la Coral de Rosselló us necessita, no
tingueu temor, proveu d’assajar i comprovareu que hi
ha un espai per a tu a la vora dels teus companys.
Us desitgem bona festa major.

Dimonis de Rosselló

Un any més arriba la Festa Major, això vol dir que
el dia 11, després del Pregó de Festes ens tornem a
trobar a la Plaça Nova per recórrer el poble junts, envoltats de foc i percussió. Aprofitem per recordar-vos
la necessitat de mantenir en tot moment la seguretat
durant aquest acte, tant els més valents que participen corrent amb nosaltres, com els habitatges que es
troben en el recorregut, per tal de què tots ens puguem divertir, hem d’evitar els incidents.
Els Dimonis de Rosselló, juntament amb el Sorro us
volem desitjar una molt bona Festa Major del Pilar!

Coral Flor d’Espígol
La coral no tindria
raó de ser sense vosaltres, que ens sou
fidels i en parleu bé.
Nosaltres hi posem
la il·lusió i ens responeu amb un aplaudiment i rialla d’aprovació.
Quin plaure exhibeix el Rosselló associatiu, amb tots
els col·lectius amatents, d’oferir-vos els ingredients
necessaris per gaudir d’un espai social més saludable.

Esbart Rossellonès
Un any més arriba l’octubre, mes
molt esperat per a tots els veïns i
veïnes de Rosselló. La nostra festa
gran, la nostra Festa Major! Encara
amb ressaca de les Cassoles però
amb ganes de més festa!

Les Entitats

Aquest any, a més a més, l’octubre és una mica més
especial per a l’Esbart Rossellonès, aquest any fem
50 anys de vida! I per això volem animar-vos a formar
part d’aquesta gran família de l’associació més longeva del poble i a participar de les activitats que anirem
organitzant.
Aprofitem l’avinentesa per dir-vos que aquest any tornarem a passar les quotes de soci després de molts
anys sense haver-ho fet.
I sense ànim d’esplaiar-nos més, us desitgem molt
bona FESTA MAJOR a tots!
La junta de l’Esbart Rossellonès

Associació de Jubilats
Com cada any, ens conviden a dir-vos quatre paraules
que en aquestes dates només poden ser d’optimisme.
El món fa canvis, igual que el nostre poble o la nostre
gent. Avui ens sembla que ens sobren els Whatsapps, la televisió amb desastres, lladregots corruptes i
polítics que volen agafar tall, abans això no ens treia
la son, però qui voldria tornar a cuinar al fogó, anar a
agafar aigua a la séquia, rentar dins un cubell o anar
a la feina amb bicicleta, qui en tenia?
Avui tot i les modernitats, el capital més valuós d’un
poble, és la seva gent: els infants i els avis, els que
viuen en família i els que resten sols, els bons i els
malalts, els homes i les dones.

Sense aquesta força, un poble no pot anar enlloc.
Tot ve a tomb, per conscienciar del fet que perquè una
majoria de gent pugui gaudir, uns pocs han de perdre
alguna estona perquè tot rutlli.
A la llar de jubilats es necessita un cop de mà, tenim
uns 220 socis i només som cinc de la Junta. Proveu
de fer voluntariat, comproveu que estar per servir als
demés es força agraït.
Que gaudiu de la Festa, i amb la vostra presència,
ajudeu a fer que els organitzadors, la millorin cada
any una mica més.
Bona Festa Major.

Moto Club Tribu Deskontrol
Benvolguts conciutadans.
La festa grossa de Rosselló torna a trucar a la porta!
El motoclub ho té tot preparat,
per dur a terme la XXIV Trobada motard.
Ja són molts anys organitzant
aquesta diada de retrobament,
on tenim l’ocasió de veure els amics d’arreu i gaudir
unes hores de tertúlia i bon rotllo amb els aficionats a
aquest apassionant món de les dues rodes.
No podem i no volem passar per alt, unes paraules en
record dels companys que ja no estan entre nosaltres
Manel Lorenzo ¨Makoki” i Antonio Armengol.
Tant de bo aquesta llista es quedi així i no haguem de
lamentar més pèrdues tant i tan valuoses.
Com cada any esteu tots convidats a l’esmorzar i a
gaudir de la festa.
Una vegada més donem les gracies a l’ajuntament del
nostre poble, pel seu incondicional patrocini.
Gaudim tots de la Festa!

Parròquia de Rosselló
El Pilar aquest any.
Festa, bona festa!
Tenim el temple refet i ens hi apleguem amb goig altra
vegada.
Que això ens empenyi i ens revifi.
Aquest temps nostre és fort i transcendent. Necessitem visió clara I força perseverant. La festa ens pot
ajudar a no defallir mai.
Trobar-nos per la festa del Pilar ens refà en l’alegria i
ens permet de retrobar-nos amb la nostra pròpia tradició.
L’arrel és en la nostra fe i en l’empara de la Mare de
Déu.
“Siau pels bons Pilar de Fortalesa, pels pecadors lo
port de salvament” va escriure Mn. Cinto Verdaguer.
És temps de recuperar-nos i revitalitzar-nos.
Bona Festa!

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.
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25124 ROSSELLÓ (Lleida)

