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Benvolgudes veïnes i veïns de Rosselló,

Les circumstàncies excepcionals que ens toca viure com a muni-
cipi i com a societat arran de la pandèmia generada pel Covid-19 
m’obliga a començar aquest butlletí recordant a totes aquelles 
persones que n’han hagut de patir-ne les conseqüències. També 
vull fer un agraïment i un reconeixement explícit a tots aquells 
servidors públics que permeten que puguem tirar endavant.

Totes les decisions preses en aquests moments tan 
complicats, s’han pres amb la major voluntat de 
preservar la salut i la cura de tots els veïns i veïnes, i les 
circumstàncies, malauradament, ens estan donant la raó.

La cohesió ens ha fet encarar cada un dels reptes que se’ns 
han presentat. Actuem com  sempre hem fet a Rosselló:

Josep Abad i Fernández
Alcalde de Rosselló 
R o s s e l l ó ,  j u n y  2 0 2 0

comprometre’ns, treballar, ser solidaris i participatius.

Ara fa poc més d’un any, van tenir lloc les eleccions municipals. Hi vàrem concórrer fins a 7 
llistes de diferents i àmplies sensibilitats, i els resultats ens va atorgar com a grup el major 
honor que pugui representar com alcalde allò que més m’estimo: Rosselló.

L’equip de govern que encapçalo ens hem caracteritzat pel rigor en la gestió, per la cura dels 
recursos públics i per fer les inversions que calen per arribar a tenir un municipi amb els millors 
serveis. Aquestes inversions no solament es basen en obres. Tenim clar que hem d’invertir en 
allò que som, gent de Rosselló: cursos per a totes les franges d’edat, un calendari de festes i 
actes de màxima actualitat i compromís amb les nostres tradicions, ensenyament municipal 
amb l’escola bressol i l’escola de música, casals per als infants, activitats culturals, un calendari 
d’activitats esportives i cura per a les persones. Tot això ho fem amb una gestió transparent i 
amb una màxima que he tingut des que estic al capdavant com a alcalde: Treballem per Rosselló.

1 de cada 4€ del nostre pressupost el destinem a l’àmbit social i a ensenyament. 
La liquidació del pressupost corresponent a l’any 2019 ens ha donat les millors 
xifres pel que fa a romanent de tresoreria i al resultat pressupostari de la història de 
la corporació municipal. 1.451.936,71€ de romanent de tresoreria i 247.341,07€ de 
resultat pressupostari ens permeten encarar totes aquelles inversions amb molta solvència.

Som dels pocs municipis que no tenim pavelló, però això ja no serà més així. 
L’inici de les obres i el compromís d’acabar-lo com més aviat millor, farà que tots pu-
guem gaudir d’una instal•lació històricament reivindicada. Com a equip de govern estem 
treballant per bastir un poble amb tots els serveis que calen. La Biblioteca és un altre 
exemple d’un equipament essencial que hem obert, i les obres del Casal ens han permès 
adaptar-lo a les normatives exigides, facilitant l’accés a tothom i ampliant-ne l’aforament.

Acabo reiterant l’agraïment a tots vosaltres per permetre’ns millorar dia rere dia Rosselló.

Rebeu una cordial salutació,



2A J U N T A M E N T  D E  R O S S E L L Ó

A L C A L D I A

Comptabilitat i tresoreria de l’Ajuntament de Rosselló

L’Ajuntament de Rosselló va aprovar divendres, 24 d’abril, en el primer ple telemàtic de la història, el pres-
supost municipal de 2020 per un import de 3.181.895€, el què suposa un increment del 10,6% respecte al 
de l’any anterior, i també la liquidació de l’any 2019.
El compromís d’aquest Ajuntament amb la bona gestió s’ha vist reflectit amb uns resultats excel·lents pel 
que fa a la situació econòmica del municipi i amb el compliment de la regla de la despesa. S’ha obingut un 
superàvit de 247.000€ en la liquidació pressupostària de 2019 i l’existència d’un romanent de tresoreria de 
més d’un milió d’euros. La ràtio d’endeutament arribarà al 17% aquest 2020, què suposa quatre punts per 
sota de la de 2019 (21,34%).
Aquests resultats proporcionen unes eines al consistori per escometre totes aquelles actuacions d’inici de 
projectes d’obres i la continuïtat d’aquests, com pot ser l’avançament de les fases d’execució del pavelló 
poliesportiu, l’obertura de diferents vials i l’arranjament de carrers. 

És rellevant que aquest pressupost continua dedicant 1 de cada 4€ a les actua-
cions socials i de l’àmbit de l’ensenyament. Tot i això, la bona salut econòmica 
i financera de l’Ajuntament permetrà al consistori fer front a la complicada si-
tuació provocada per la Covid-19, gràcies a l’increment de les partides socials 
per pal·liar les necessitats derivades de la pandèmia i a l’ampliació d’aquestes 
dotacions per a actuacions socials en benefici de tot el poble, i així donar res-
posta a les necessitats derivades de la crisi sanitària.
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ERC Rosselló va transmetre la seva visió de no obrir les Piscines Municipals de Rosselló 
ni el Casal d’Estiu en una reunió  amb alcaldía per tal de protegir la població de possibles 
contagis. Sabem que va ser una decisió difícil, però les setmanes ens han donat la raó.  
Malgrat tots els inconvenients que això suposi, cal prioritzar la Salut Pública dels nostres 
veïns i veïnes. Així mateix, hem demanat en ple i així s’ha aplicat el no cobrament de la 
taxa de terrasses per a minimitzar els efectes econòmics que aquest sector está patint 

des del confinament.  Cal seguir donant suport al comerç. Recordem que vam engegar una campaña de 
sensibilització cap al comerç local fa 5 anys.  Ara cal treballar en les rebaixes de taxes per dinamitzar aquest comerç.       
També hem demanat la construcció d’un Pavelló de Nínxols per a dipositar urnes al Cementi-
ri. Hem presentat mocions per tal que s’arregli el Camí d’Almacelles. Pel que fa a la pirotècnia, creiem 
necessària la seva regularització per zones i sobretot, que es prohibeixi en les zones de boscos, la 
Serreta i a la zona de la Protectora d’Animals. Caldria tenir molt més controlada la crema de 
brossa de l’abocador per evitar fums molestos i incendis innecessaris per a la població. En plena 
crisi sociosanitària, trobem desproporcionada, i així ho hem manifestat en el ple, la despesa del Pavelló 
Poliesportiu. Tot i que és necessari – però no a qualsevol preu-,  pensem que seria molt més assenyat 
esperar a l’any vinent segons evolucioni la pandèmia. El Grup Municipal i la Secció Local d’ERC Rosse-
lló van posar-se a total disposició de l’Ajuntament des del començament de la pandèmia de la Covid-19. 
Actualment, per motius de seguretat tenim el local tancat fins les properes municipals però podeu po-
sar-vos en contacte amb nosaltres als següents telèfons: 630853365 (Joan), 682882211 (Toni)    

ERC  Sempre al costat dels veïns i veïnes del Rosselló.

Veïnes/s, aquest ha estat el primer any que Republiquem Rosselló (Primàries Ca-
talunya) està present al consistori Municipal. Com a grup Municipal de l’oposició 
hem fet prevaldre la nostra identitat en les decisions i aportacions que s’han fet 
en els plens. Des del primer moment hem demanat al equip de govern la trans-
parència i sobretot la participació activa del poble en les decisions que es puguin 

prendre. Som conscients que la gestió pot ésser complicada, amb els recursos dotats, tot i així creiem que 
en les inversions, projectes i altres actuacions s’han de prioritzar les necessitats i  l’impacte tant econòmic 
com social que poden tenir a nivell municipal, i és per aquest motiu que donem importància a l’opinió explí-
cita de les veïnes i veïns del poble.  Durant aquest temps, hem donat suport a algunes de les decisions que 
s’han pres des de el grup majoritari tenint en compte els beneficis que poden aportar al municipi,  però tam-
bé hem aportat els motius objectius en les decisions que no hem estat d’acord. Els nostres valors identitaris 
d’Economia Social i Solidària, sostenibilitat, participació, etc, creiem que son importants integrar-los en el 
consistori per tal de fer-los extensius a la resta del municipi. Aquests últims mesos han estat complicats de 
gestionar degut a la crisi sanitària, en la que encara ara, i no sabem fins quan, estarem immersos, tot i així 
donem suport a les accions realitzades per l’equip de govern i ens mantindrem còmplices per ajudar en les 
actuacions que calguin per fer front a aquesta i altres situacions que es puguin donar. Esperem doncs, des 
de l’oposició representar i estar al servei  del poble. #REPUBLIQUEMROSSELLÓ

Republiquem Rosselló

El 14 d’octubre de 2019, ens concentrem i ens 
manifestem amb diferents veïns i veïnes del 
nostre poble com a mostra de rebuig a la sentència del 
judici contra les persones preses catalanes per 
motius polítics. Al dia següent, l’Auntament Rosselló 
celebra un Ple urgent i aprova per unanimitat la Moció 
de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per 
demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques 
catalanes i en defensa del Dret d’Autodeterminació.
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Constitució de l’Ajuntament per a la legislatura 19/23
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Recuperem les campanes

Campanyes de promoció del comerç local 

El 15 de juny als voltants de migdia a la Casa de la Vila es va dur a 
terme l’acte oficial de constitució de l’Ajuntament per a l’actual  
legislatura 19/23. El resultat de les darreres eleccions locals 
celebrades el 29 de maig, amb una alta participació del 66%, 
varen decidir formessin equip de govern de Rosselló 5 regidors i 3 
regidores de JxCAT, 1 regidor i 1 regidora d’ERC i 1 regidora
de Primàries. Continua essent l’Alcalde l’Excm. Sr. Josep Abad.

L’Ajuntament de Rosselló intensifiquem la sensibilització de la ciutadania a través de les xarxes socials, dels mitjans 
de comunicació i del repartiment de cartells per tots els establiments de la vila. Motivem els veïns i veïnes a comprar 
als establiments comercials de la localitat. Destaquem els valors de proximitat, qualitat i sostenibilitat que suposen 
consumir els productes locals i els que ofereixen els comerços d’aquí. Invertim en els comerços de la vila, apostem pel 
km0, comprem a Rosselló, ara i sempre! Entre tots i totes fem poble, fem Rosselló!

Més de 3 anys després de la 
caiguda del campanar, les cam-
panes tornen al temple en una 
ubicació expressa i provisional. 
Amb aquesta gestió de l’Ajunta-
ment, Rosselló recupera part del 
seu patrimoni i ara els esforços 
es centren en reconstruir el 
campanar i poder tornar les cam-
panes al lloc que els hi pertoca.

Vestim les façanes de l’Ajuntament de Rosselló
Blau, verd, rosa, morat... Són molts els colors que guarneixen les faça-
nes de l’Ajuntament de Rosselló. Des de l’adquisició d’uns aparells què 
projecten llaços de colors, posem el nostre granet de sorra en les actes 
commemoratius i reivindicatius de nivell mundial, com ara el Dia Mun-
dial Contra el Càncer, el Dia Mundial Contra la Violència de Gènere, el 
Dia Internacional de les Dones i el suport als sanitaris, entre d’altres.

Inaugurem l’oficina de recepció de l’Ajuntament de Rosselló
Per tal de garantir un bon servei a la ciutadania, hem obert 
l’oficina de recepció a la 1a planta de la Casa de la Vila. 
Aconseguim l’assistència personalitzada per a agilitzar els 
tràmits i presentar la documentació requerida amb seguiment 
individualitzat. A més, podem sol·licitar inscripcions, 
certificats i volants referents al padró municipal. 
I també, concertar visites per als serveis municipals de 
la treballadora social i l’educadora social. Guanyem un 
punt d’informació per a tots els veïns i veïnes de Ros-
selló, on podem resoldre els nostres dubtes amb èxit.
Horari de dilluns a divendres de 8h a 14h, i dimarts de 16h a 20h.

Bústia de suggeriments
L’Ajuntament de Rosselló posem 
a disposició dels veïns i veïnes 
una bústia de suggeriments física 
i tangible. L’equip de govern 
escoltem les vostres opinions i 
suggeriments per tal de millo-
rar la gestió de tots els serveis 
municipals. Tot i que les noves 
tecnologies són el present, reco-
neixem l’escletxa digital existent 
a la població, ja sigui per motius 
econòmics o curriculars. Per la qual 
cosa facilitem el contacte i afegim 
nous canals de comunicació, tant 
digitals i telemàtics, com materials.
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L’Ajuntament de Rosselló us enviem un missatge 
de suport a totes les veïnes i veïns que estem vivint 
una situació que no ens havia tocat afrontar mai. 
Mostrem el nostre reconeixement a totes 
aquelles persones que fan possible que puguem tirar 
endavant. Molt especialment a totes les persones 
que formen part del col·lectiu sanitari, de serveis 
socials, a la brigada municipal, als agents municipals 
i a tots aquells que permeten que tinguem els serveis 
essencials a les nostres cases. El consistori també fa 
extensible aquest gest commemoratiu a tots els veïns 
i veïnes de Rosselló, grans i petits, tant si treballen o es 
queden a casa, què s’adapten i s’esforcen per millorar la 
situació d’emergència sanitària actual. Per últim, però 
no menys important, agraïm al col·lectiu que fa que 
puguem abastir-nos d’aliments són la nostra pagesia 
i les nostres botigues, que dia rere dia ens ofereixen el 
seu servei al nostre poble. És per això que us animem 
a que aprofitem que a Rosselló tenim de tot i que 
per això comprem als establiments del nostre poble. 
Fem poble, fem Rosselló i cuidem-nos entre tots! 

L’Ajuntament de Rosselló 
agraïm l’esforç que tots els 
nens i les nenes de Rosselló han 
fet durant el confinament tot 
quedant-se a casa, per ajudar en 
la lluita contra el coronavirus. 
Donem gràcies a grans i 
petits pel compliment de la 
normativa sanitària vigent.

Instal·lació d’Equips de Protecció Individual

Alleugerim l’impacte de la crisi

Missatges de suport i agraïment

L’Ajuntament de Rosselló gestiona la instal·lació 
d’equips EPI per tal de garantir la seguretat de les 
persones, tant les treballadores com les usuàries 
dels serveis municipals. Aquests equipaments de 
protecció individual consten de mampàres de 
metacrilat transparents, dispensadors de solució 
hidroalcohòlica, mascaretes quirúrgiques i guants de 
vinil. Hem ubicat lots d’aquests articles a les oficines i la 
recepció de l’Ajuntament, a l’oficina de serveis socials i al 
Consultori Mèdic.

Convidem a tots els veïns i veïnes a penjar dels 
seus balcons i finestres pancartes o llençols 
amb missatges optimistes i esperançadors.

El consistori ha elaborat una sèrie de mesures 
extraordinàries per pal·liar els efectes negatius 
produïts a conseqüència de la crisi sanitària del 
Covid-19 i del seguit confinament. Per la qual 
cosa, l’Ajuntament de Rosselló, en aquest 
moment de necessitat, fa una crida a totes aquelles 
persones del municipi que estiguin a l’atur i que 
busquin feina, amb coneixements i experiència 
en el sector de la construcció, rehabilitació, man-
teniment d’instal·lacions, fusteria i habilitats si-
milars. Estem confeccionant una borsa de treball 
municipal i cooperativa entre els veïns i veïnes de 
Rosselló que s’han quedat sense feina. A més, hem dut 
a terme la contractació d’agents cívics per aconsellar 
els veïns i veïnes de guardar les precaucions bàsiques i

assessorar sobre els protocols sanitaris vigents. 
En el context d’aquestes mesures excepcionals, 
estem duent a terme una campanya per incentivar el 
consum a la localitat per mitjà de cartells i un vídeo 
promocional què tenen molt bona acollida entre la 
nostra gent i a les xarxes socials. A més, hem aplicat 
l’exempció de taxes municipals de terrasses als bars 
i cafeteries del poble, amb l’objectiu de contribuir a 
la reactivació econòmica del sector de la restauració.
Som conscients dels elements bàsics de la societat 
present i treballem per millorar la situació de les 
famílies amb mancances. Seguim estudiant 
noves vies d’acció i benestar social per a tota la 
comunitat de veïns i veïnes de Rosselló.
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Repartim lots de primera necessitat

L’Ajuntament de Rosselló apliquem elements 
de desinfecció a tots aquells llocs què reque-
reixen una atenció especial per ésser punts de 
màxima  afluència, tant a edificis com a mobi-
liari urbà: contenidors de deixalles, papereres,
Consultori Mèdic, Correus, entitats bancàries
i supermercats, entre d’altres. A banda, es 
va dur a terme la desinfecció gratuïta dels 
carrers del municipi a càrrec de l’empresa 
Romero Polo, acte altruista i solidari què agraïm.

L’Ajuntament de Rosselló reparteix lots de primera necessitat a persones en situació 
d’exclusió per la COVID-19. Els productes inclosos en els lots han estat adquirits 
en establiments del municipi, dins el marc de la campanya en favor del comerç local.
L’Ajuntament de Rosselló reparteix lots amb aliments i articles de primera 
necessitat a persones en situació d’exclusió del municipi adquirits als comerços 
locals. Es tracta d’una de les mesures que el consistori ha posat en marxa per 
alleugerir l’impacte econòmic i social de l’estat d’alarma sanitària i el confinament 
per la Covid-19, que ha agreujat significativament la situació econòmica de moltes 
famílies. El repartiment es duu a terme en coordinació amb els serveis d’assistència 
social del municipi per cobrir les necessitats de les persones més desfavorides.
Amb aquesta iniciativa, el consistori continua donant suport i vetllant pels 
establiments de la vila, gràcies a la compra directa de tots els paquets a les 
botigues ubicades a la localitat. A més, s’incentiva els veïns i veïnes a comprar 
als establiments comercials del municipi, en la línia de la campanya en 
favor del comerç local posada en marxa per l’Ajuntament recentment, la qual 
enalteix la proximitat, qualitat i sostenibilitat de l’acte de comprar al poble.

Al maig es va dur a terme el repartiment de més de 6.000 mascaretes 
quirúrgiques i 800 litres de ‘gel hidroalcohòlic’ entre els veïns i veïnes 
empadronats al municipi. I a mitjans de juliol, vam lliurar una segona 
remesa de material gratuït als veïns i veïnes de protecció individual 
(mascaretes), a causa dels brots de la COVID19 de la comarca del Se-
grià. Per evitar al màxim les cues i les aglomeracions, es va dividir el 
municipi en dos sectors (nord i sud). Després, vam acondicionar dos 
mostradors amb pantalles de metacrilat i un dosificador de sol·lució 
hidroalcohòlica al vestíbul de l’Ajuntament. Prenem totes les me-
sures sanitàries a l’abast per evitar contagis a la nostra comunitat, 
alhora que col·laborem en les despeses de les necessàries mascaretes.

Els productes han estat 
adquirits en els comerços
d e  R o s s e l l ó

Distribució de material sanitari gratuït

Desinfecció dels carrers de Rosselló

L’Ajuntament de Rosselló informa
Des del dia 12 de març de 2020, roman activat en fase d’Emergèn-
cia-1 el Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial risc. A més, el 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
El consistori ens preocupem de comunicar totes les informacions 
rellevants. En aquest sentit, hem set constants i continuem perseverant 
a l’hora de fer difusió de les notícies, especialment del canvi de les nor-
matives sanitàries. Estem pendents de les darreres novetats i sempre 
escoltem els canals oficials d’informació, com ara la Direcció General de 
Protecció Civil. Seguirem informant i seguint la més rigorosa actualitat.
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Arranjaments de vies municipals de Rosselló

Millores a 
la secla de 
Rosselló

Local jove a Rosselló

En el marc de la conservació de la xarxa de 
vials de Rosselló, adeqüem i apedacem tots els 
camins municipals amb àrids reciclats, els 
quals provenen de residus de construc-
ció i demolició sotmesos a un procés de 
neteja molt acurat. A més, per una 
seguretat viària activa i per afavorir la 
mobilitat del trànsit, hem iniciat l’arranjament 
del vial del Cementiri i del polígon de Rosselló. 
Paral·lelament amb aquestes obres, la Briga-
da Municipal té al seu càrrec les tasques de 
conservació de la població en matèria d’obres 
a la via pública, i de manteniment de totes les 
i n f r a e s t r u c t u r e s  i  i n s t a l · l a c i o n s 
m u n i c i p a l s  d e  R o s s e l l ó .

L’Ajuntament de Rosselló i la Man-
comunitat de Pinyana executen la 
2ª fase de l’arranjament del Canal 
de Pinyana en el seu pas pel muni-
cipi. Aquesta 2ª fase es  correspon 
al segellat de les petites escletxes 
que s’havien detectat i que pro-
vocaven alguna fuga d’aigua. En 
aquest sentit cal destacar la total  
cooperació entre la Mancomunitat 
i el propi Ajuntament. Ens preocu-
pa la seguretat de tots els habitants 
del municipi i treballa per millorar 
la via pública. Per aquest motiu, 
s’han instal·lat reixes de protecció 
a les baranes  dels ponts de la secla.

El Cau és el local social pels joves 
de 12 a 29 anys ubicat a la Plaça 
de l’Esglèsia de Rosselló. Un espai 
autònom on poder participar, ju-
gar, estudiar, trobar-se, realitzar 
cursos, tallers, reunions, i tot allò 
que ens doni la imaginació , sempre 
a favor del creixement construc-
tiu idel lleure de la nostra joven-
tut.Aviat serà inaugurat i obert.

Rehabilitació del 
passeig de la colònia 
d’Al-kanís de Rosselló
L’Ajuntament de Rosselló recupe-
ra i habilita la zona i el passeig de la 
colònia d’Al-Kanís. Aquest paratge 
ple d’història del poble de Rosselló 
és l’herència de la gran influència 
de l’expansió industrial que va tenir 
lloc al municipi des de finals del sXIX 
fins a finals del sXX. S’ha adequat 
aquesta zona com a homenatge a 
l’esdeveniment històric de la darre-
ra revolució industrial que va cau-
sar un gran impacte a tot el territori 
català. Es un acte de recuperació de 
la memòria de Rosselló, alhora que 
s’adequa un espai públic d’esbarjo 
per als veïns i veïnes del municipi.
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L’equip de govern de Rosselló inaugura un nou 
espai públic per a 14 vehicles, ubicat al Carrer 
del Sol, 12. Aquest és el quart aparcament que 
habilita el consistori dins el nucli urbà. D’una 
banda, amb aquestes actuacions s’amplia i es 
recuperen espais que no tenien cap ús. D’altra, 
es proporcionen uns serveis als veïns i veïnes 
alhora   que   ajuda   a   descongestionar   espais   de   pas.

Ampliem les places d’aparcament públic

Adequacions al Casal Rossellonès
Construïm una nova porta d’emergència al Casal Rossellonès, 
ubicada a la façana del Carrer Major. També s’ha adequat el voral 
de la via pública per cobrir l’accés a les persones amb discapacitat o 
de mobilitat reduïda. Amb aquesta construcció s’amplia l’aforament 
de les instal·lacions fins a 1.200 persones, tot garantint la seguretat 
dels veïns i veïnes, i la integritat social dels actes que celebrem al Casal. 
En la línia de les reformes del Casal Rossellonés, hem renovat 
el cablejat relatiu al sistema elèctric. Amb aquesta labor 
modernitzem la infraestructura de l’edifici, millorem l’eficiència 
energètica del Casal i guanyem seguretat per a tota la comunitat. 
A més, adequem l’escenari amb un important canvi i una nova 
forma d’expressió més actual i d’acord amb les demandes d’avui dia.
I també, hem traslladat les aules i els aparaments de 
l’Escola Municipal de Música de Rosselló a la primera planta 
de Casal Rossellonès, com a resultat de l’estudi d’aprofitament 
de les instal·lacions del municipi i de millora dels serveis educatius. 
Totes aquestes obres s’han dut a terme tenint molt present la ges-
tió acurada del pressupost municipal, sense malmetre el finança-
ment i sense cap despesa innecessària.  Vetllem per treure el màxim 
rendiment material per al súmmum benefici de la ciutadania.

Pavelló Poliesportiu de Rosselló
Estem construint una zona municipal 
dedicada a l’activitat esportiva 
multidisciplinària i al lleure per a tots els 
veïns i veïnes de Rosselló.  Fem realitat 
una reivindicació històrica a Rosselló: 
gaudir del Pavelló Poliesportiu Munici-
pal. Des del mes de febrer, està en marxa la 
1ª fase de les obres què contempla els 
pilars de fonamentació, la pista i la 
teulada. Tot seguit, la 2a fase durà a ter-
me la construcció de les parets per tancar 
l’estructura i els vestidors. A continuació, 
la 3a fase preveu l’acabament de les 
instal·lacions i la conformació de la 
u r b a n i t z a c i ó  d e  l ’ e n t o r n . 
El Pla d’Obres i Serveis de Catalun-
ya 2021-2024 ha otorgat una subvenció

ha atorgat una subvenció de 370.000€ per 
la construcció del Pavelló i l’adequació del 
seu entorn. La previsió apunta a que to-
tes les obres s’executin durant l’any 2021.
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Invertim en formació i lleure
Abdominals hipopressius
Bachata

La Regidoria de Joventut i Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Rosselló van organitzar aquest 
esdeveniment ple d’hàbits saludables, berenar 
saludable, exercici físic i medalles, per als infants 
d’entre 3 i 12 anys. L’activitat va tenir un bon 
èxit de participació per part de les famílies i la 
mainada del municipi, els quals van gaudir d’una 
sèrie d’activitats i jocs esportius amb material 
adient subvencionat per l’Ajuntament de Rosselló. 

I SorroOlimpíades de Rosselló

L’Ajuntament de Rosselló mantenim un diàleg 
ferm i constant amb els veïns i veïnes del municipi. 
Prioritzem la cohesió social de la nostra localitat i 
per aquest motiu estem predisposats a escoltar i 
subvencionar les propostes, activitats i objectius de 
la ciutadania. Rosselló gaudeix de 16 associacions i 
entitats socio-culturals actives les quals tenen gran 
incidència en la vida cívica del nostre poble. Cada 
associació té un caràcter propi, integratiu, democràtic 
i genuí amb les funcions d’enaltiment de la cultura i del 
gaudir lúdic de la nostra gent. L’existència d’aquestes 
societats implica el coneixement del terme de Rosse-
lló, educa en l’estima del poble i de la gent que hi vivim.

Spinning
5 nivells d’Anglès
Pilates Manualitats
Inaugurem el curs escolar amb un gran ventall d’activitats 
obertes i participatives. L’Ajuntament de Rosselló gestiona 
activitats lúdiques i didàctiques, tot promocionant hàbits de 
vida saludables i l’aprenentatge de noves aptituds i coneixe-
ments. Acabat l’estiu, el mes d’octubre és adient per iniciar les 
sessions de la gran quantitat de cursos que es posen a l’abast 
de tots els veïns i veïnes de Rosselló. Val a dir que les persones 
empadronades al municipi s’inscriuen de manera totalment 
gratuïta a la gran majoria de les propostes. Gimnàstica d’ab-
dominals hipopressius, Pilates, Spinning, Bachata, i cursos de 
preparació dels exàmens oficials de Cambridge d’Anglès; tots 
aquests cursets seguiran paral·lelament el període escolar i 
finalitzaran entre els mesos de maig i juny.

Reforcem el teixit associatiu

Després de les noves adquisicions gestionades 
per l’Ajuntament de Rosselló, les instal·lacions del 
Rocòdrom de Rosselló compten amb un nou 
equipament. Aquest projecte inclou un matalàs, 
gràcies al qual el jovent de Rosselló pot gaudir amb 
més seguretat i eficiència esportiva del rocòdrom.

Nou equipament al Rocòdrom
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La participació de petites i petits fa que un any 
més, i ja en van 7, Rosselló celebri la Duatló 
Infantil. El Club Ciclista Rosselló amb el suport de 
Ajuntament de Rosselló, han fet possible que els 
més menuts del nostre poble hagin pogut gaudir 
d’aquesta activitat en el córrer i anar en bicicleta fan 
d’aquesta modalitat una pràctica ben complerta. 

Per segon any consecutiu el Club Excursionista i 
Escalada de Rosselló, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, han fet possible que esport, 
natura, paisatges i famílies vagin de la mà. Descobrim 
i ens apropem als diferents escenaris naturals que 
hi ha arreu del nostre municipi. Aquesta cursa està 
consolidant-se gràcies a la seva alta participació.

Fem esport i salut en família
Rosselló celebra la 7a Duatló Infantil

3a Nit de l’Esport a Rosselló
L’Ajuntament de Rosselló, amb la col•laboració del 
Club Ciclista de Rosselló, el Club Excursionista Es-
calada Rosselló i la Societat de Caçadors Sant Pere, 
van organitzar la 3ª Nit de l’Esport, per tal de pro-
mocionar i donar suport a les activitats esportives i 
saludables per a totes les edats que es duen a terme 
a aquest municipi. Durant aquesta darrera edició, 
300 persones varen partir des de les Piscines Muni-
cipals de Rosselló cap a les curses amb rutes guiades, 
dividides per nivells, i en tres modalitats esportives 
diferents: caminada, running i BTT. A més, les pis-
cines van romandre obertes de manera gratuïta per 
a tot el públic fins a les 00h. Aquest esdeveniment 
va comptar amb la venda d’entrepans, fruita i begu-
da. I també, com a novetat d’enguany, els assistents 
van gaudir de música en directe a càrrec d’un grup 
de joves d’entre 7 i 14 anys de Rosselló, Torrefarrera, 
Benavent, Alguaire i Vilanova de Segrià.

El Club Ciclista Rosselló i el Club Excursionista i 
Escalada de Rosselló, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Rosselló i la participació de 
l’AMPA La Rosella, organitzen la 1a Acampada 
Rosselló amb més de 90 persones. El nou Camp 
de Futbol de Rosselló va rebre les famílies en un 
ambient molt estiuenc, entre amistats i sense  
necessitat de cap desplaçament. El bon 
temps, jocs i diverses activitats van
protagonitzar aquesta iniciativa ben rebuda.

II Cursa d’Orientació de Rosselló

1a Acampada Rosselló

III Mini DH Serra de Rosselló
La Penya Ciclista Colomina amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Rosselló i el Club Ciclista Ros-
selló, organitza la disputa del III Mini DH Serra de 
Rosselló què va acullir a més de 85 inscrits. La jor-
nada es va desenvolupar al bike park del municipi  
sense cap incident i ha vist la victòria scratx del 
júnior Daniel Gascón (Terres de Lleida) davant els 
dos juniors de la Colla Ciclista Pedalada de Juneda 
Pau Cornudella (2n) i Joan Vinòs (3r), mentre la mi-
llor fèmina scratx ha estat la infantil Laia Gandin (La 
Tribu BTT Forallac). La serra de Rosselló és l’escena-
ri ideal per gaudir dels corriols i trialeres dels bikers 
del territori. Continuem cuidant el nostre entorn i 
promocionant la nostra terra a través de l’esport.
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Gimnàstica suau i i tècniques de relaxació
Promocionem hàbits saludables

Un ple extraordinari aprova la gestió de 
medalles teleassistència. Són penjolls què per-
meten el contacte directe i immediat amb els 
cossos d’emergències i els familiars més pro-
pers en cas de necessitat urgent.

S E R V E I S  S O C I A L S  I  G E N T  G R A N

Gimnàstica de salut d’esquena i higiene postural
Gimnàstica de manteniment per a majors de 65 anys

Treballem per una vida plena, 
longeva, en societat i feliç.

Gestionem les sol·licituds per aconseguir subvencions 
de 3.000€ i rehabilitar els habitatges de la gent gran
Aquests ajuts ja aprovats i concedits 
permetran reformar els habitatges i 
millorar la qualitat de vida de 10 veïns 
i veïnes de Rosselló.

L’obra de teatre 
A n g e l e t a
per als alumnes 
de l’Escola La 
Rosella i el Curs de 
Defensa Personal 
es van  dur a terme 

DIEM NO A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

gràcies a les subvencions del 
programa Pacto de Estado 
contra la violencia de género 
ministerial. Construïm una 
societat lliure de violència 
amb la implicació i compro-
mis dels veïns i veïnes.

Caminada solidària el Dia de la Mare - 5 de maig de 2019

Prenem consciència contra la 
violència de gènere i organitzem 
activitats per a tots els grups d’edat
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Rosselló recapta 6.150€ per a La Marató de TV3

Centralitzem la informació relativa a totes les activitats 
físiques que es duen a terme al municipi en un mapa. 
Aquesta tasca s’ha dut a terme amb la col·laboració de 
l’equip professional del Consultori Mèdic. Hem aconse-
guit ubicar les zones de manteniment físic, les rutes de les 
caminades i els centres esportius en un sol documen.

Nou aparell d’electrocardiogrames
al Consultori Mèdic de RossellóGimnàstica suau i i tècniques de relaxació
Des del 21 de maig del 2019, l’equip pro-
fessional del Consultori Mèdic de Rosselló 
gaudeix d’un aparell d’electrocardiogra-
mes Custo 300. Les dades que registra el 
dispositiu es transmeten directament a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida. 

S A N I T A T

La Sala de Plens 
de l’Ajuntament de 
Rosselló acull la xe-
rrada d’osteopa-
tia a càrrec de Joan 
Carles Bosch del 
Centre Recupera-
tori de Pardinyes 
amb 40 assistents.

Gimnàstica de salut d’esquena i higiene postural
Gimnàstica de manteniment per a majors de 65 anys

4t dinar solidari de l’AECC amb 90 comensals

El grup de voluntariat 
elabora 1.250 targetes 
per felicitar el Nadal

Invertim en dispositius mèdics

Camp de Salut de Rosselló

Rosselló cardiosaludable
L’Ajuntament de Rosselló finalitza la 
instal·lació dels 7 desfibril·ladors 
distribuïts per tot el municipi, els quals resten 
estratègicament repartits i ubicats 
en els llocs neuràlgics socials, lúdics i 
esportius del poble. El darrer d’aquests 
aparells de servei de salut ciutadana ha 
estat subvencionat per la Diputació de Lleida. 
Els desfibril·ladors permeten una actuació exi-
tosa ràpida i eficient inclús en mans inexpertes.

Un miler de rossellonencs se solidaritzen amb 
La Marató de TV3. Durant tota la jornada de dissab-
te, els veïns i veïnes de Rosselló van contribuir a la 
recaptació solidaria d’un total de 6105,20€ què es 
destina integrament a La Marató de TV3, enguany 
dedicada a les malalties minoritàries. La participació 
i el resultat d’aquesta darrera edició ha estat tot un 
èxit. Una trentena d’entitats i associacions de Rosselló, 
amb l’organització i col•laboració de l’Ajuntament de 
Rosselló, han dut a terme de manera altruista diferents 
activitats des de les tradicionals paradetes de venda 
d’aliments i objectes diversos a preus simbòlics a l’Avin-
guda Guillem de Rosselló, fins a les 12 hores de spinning 
que s’han dut a terme a la Sala del Consultori Mèdic.
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Rosselló amb la cultura i amb la nostra gent

La Biblioteca Municipal de Rosselló cobreix les 
necessitats informatives del poble i organitza les 
activitats per acció social. En aquest sentit, duem 
a terme mensualment, entre d’altres, presenta-
cions de llibres, hores del conte en diferents idio-
mes, lectures en veu alta per a gent gran, concursos 
culturals i cursos formatius de noves tecnologies. 
Vam celebrar el primer aniversari de la Biblioteca 
amb el Concurs de Narrativa Breu, vam iniciar el 
curs escolar El Quiz i per Sant Jordi vam organit-
zar tres concursos: teatre, dibuix i confecció de ro-
ses. Gràcies als cursos, fem difusió de certs ítems 
de la nostra actual societat de la informació què 
són imprescindibles a la vida quotidiana: informà-
tica, xarxes socials i App. A banda, rebem visites 
dels alumnes de l’Escola La Rosella i l’Escola Bres-
sol Pas a Pas, per complementar la seva formació 
educativa. Posem a l’abast de la nostra comunitat 
un punt d’informació i de referència cultural, al 
qual podem accedir de manera  física, o bé, i virtual. 
Fem difusió de l’agenda d’activitats i dels serveis 
a les xarxes socials i a Ràdio Rosselló. Seguiu-nos!

25è Aplec Sardanista

Més que un club de lectura
Montse Sanjuan
Juan Cal
Marialba Revés

Teresa Ibars

Jordi VillacampaRamona Solé

Pep Coll
Alexandra Cuadrat

Emili Bayo Àngel Fabregat

Celebrem el primer any del Club de lectura ple 
d’emocionants i molt il·lustratives trobades per 
posar en comú les impressions individuals de les 
obres tractades amb previ acord. És obert a tothom.

La Biblioteca Municipal de Rosselló posa a l’abast dels veïns i veïnes del po-
ble una oferta cultural molt amplia i diversa, per a totes les edats, grà-
cies al suport de l’Ajuntament de Rosselló i a diferents subvencions rebu-
des per l’IEI. Hem reestructurat les instal·lacions per donar un millor servei 
al públic. També, hem aconseguit incrementar en nombre i valor acadèmic 
el fons documental amb l’adquisició de nous llibres i revistes. I tot ho fem se-
guint els protocols oficials. Estem en contacte amb la Central de Bibliote-
ques de Lleida i els Serveis Territorials de Cultura. En conjunt treballem per 
incorporar la nostra Biblioteca al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Setmana Cultural

Dia Mundial de la Poesia

Treballem per entrar al Sistema

Més de 200 participants, abanda de les colles local-
s,es van reunir per celebrar el 25è Aplec Sardanista a 
Rosselló. Any rere any commemorem aquest esde-
veniment tradicional i ens sumem a la programació 
cultural del poble. Aquesta edició ha set molt més 
emotiva, tot recordant aplecs passats gràcies a un 
Photocall ple d’instantànies, totes elles aportades 
per veïns i veïnes de Rosselló, i què va restar exposat 
al públic al vestíbul de l’Ajuntament de Rosselló.
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L’Ajuntament de Rosselló i la Biblioteca Municipal 
col·laboren per crear l’AEUR, i la posen a les mans 
dels veïns i veïnes de Rosselló que actualment la 
gestionen. L’AEUR és democràtica i tots els seus 
associats hi tenen veu i vot. Els seus objectius 
són difondre la cultura i la formació permanent 
de les persones dins de l’àmbit universitari sota 
la tutela acadèmica de la Universitat de Lleida i 
mantenir els alumnes al dia dintre d’un món tan 
canviant d’una forma amena, dinàmica i partici-
pativa. Aconseguim ampliar la formació cultural 
de les persones, ajudant a recordar la cultura ad-
quirida i aportant coneixements nous. Creem un 
espai de trobada per a persones  amb inquietuds 
similars, gràcies a l’organització de conferències 
i tallers de diverses temàtiques, a banda de sor-
tides culturals i monogràfics adreçats als socis i 
sòcies. Tot i que s’ha suspès part del curs vigent, 
hem gaudit de les ponències de Carles Enric Flo-
rensa, Vicens Lozano, Ramon Morell i Josep Mallol.

Educació pública de qualitat a Rosselló

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2009 2010 2011

3.900,00€ 1.200€ 6.441,00€

2012 2013 2014

10.700,00€ 20.300,00€ 10.200,00€

2015 2016 2017

30.531,63€ 38.243,50€ 41.500,00€

Actual equip de govern de l’Ajuntament de Rosselló

2018 2019

31.000,00€ 22.876,01€

Inversió a l’Escola La Rosella

L’Escola Municipal de Música de Rosselló compleix 
15 anys. Cada any tenim una cita per veure en escena 
tot l’alumnat i sentir de primera mà els seus èxits al 
Concert de Nadal, el qual és obert a tot el poble. En 
el marc dels actes de la celebració del seu aniversa-
ri, s’ha organitzat la tercera trobada de pianistes de 
les Terres de Lleida en la que hi han participat més 
de 70 alumnes de les escoles de música d’Agramunt, 
Balaguer, Tremp i Sícoris de Lleida, amb més de 400 
espectadors. Des de l’Ajuntament de Rosselló vo-
lem agrair a totes les nenes i nens que participen de 
l’escola, a les seues famílies per confiar en nosaltres 
i al professorat i la direcció de l’escola tota la feina 
que fan. Els hi donem suport directe i material grà-
cies al trasllat de l’aparament al nou emplaçament 
de l’EMMR: el Casal Rossellonès. Hem adequat la 
primera planta del Casal amb tots els requisits ne-
cessaris per a dur a terme  satisfactòriament les 
classes de música. Treballem per millorar la qualitat 
educativa de la nostra Escola de Música.

Aula d’Extensió Universitària 15è aniversari de l’EMMR

L’Ajuntament de Rosselló continua compromès amb l’ensenyament i 
l’educació. Tant l’Escola Bressol Pas a Pas com l’Escola de Música Munici-
pal de Rosselló representen un pilar fonamental en les polítiques públiques 
realitzades des del nostre consistori. Com també el manteniment de les 
seves infraestructures per tal de garantir la integritat de les aules i millo-
rar-ne el servei educatiu. En aqueta línea hem afegit nous punts d’anclatge 
per a bicicletes, ubicats al pati de l’Escola, i així motivar als alumnes a fer 
ús d’un transport ecològic, sense fum i saludable. En tots aquests darrers 
anys no hi hagut cap increment de taxes en aquests serveis perquè sabem 
que és essencial pel present i pel futur de Rosselló, per la conciliació labo-

Invertim en ensenyament i seguretat vial 

ral i per la seva continuïtat amb el mínim impacte a les butxa-
ques de les famílies. Inclús hem presentat les devolucions par-
cials dels serveis suspesos pel Covid-19.

Tanca de seguretat vial
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Casal de Rosselló - Estiu 2019

El festival musical RossellóVisió suma 456€ per 
a La Marató de TV3. Els veïns i veïnes de Rosse-
lló van assistir al festival musical RossellóVisió al 
Casal Rossellonés de Rosselló, organitzat per la 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Rosse-
lló. RossellóVisió va consistir en hora i mitja d’ac-
tuacions musicals, on els protagonistes van ser els 
carrers més emblemàtics del poble, tot seguint 
el model del festival internacional Eurovisió. Els 
nens i les nenes protagonistes d’aquest esdeveni-
ment van dedicar molt de temps, esforç i il•lusió 
en els preparatius, des del mes d’octubre fins al 
darrer moment. El públic va gaudir dels balls estu-
diats i va rebre més d’una sorpresa. 

Subvencionem el curs de monitor/a RossellóVisió per La Marató de TV3
Durant la primavera de 2019 vam dur a terme 
el Curs de monitor/a d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil, amb la 
coordinació   dels  ajuntaments   d’Alguaire,  Alpicat i 
Torrefarrera. Les persones empadronades en 
aquests quatre municipis rebien un descomp-
te directe de 100€ en el moment de formalitzar 
la matrícula. El curs es va dur a terme seguint els 
protocols d’actuació de la Direcció General de 
Joventut. Un cop es va superar tots els requisits, 
es va expedir la certificació oficial corresponent.

L’Ajuntament de Rosselló organitzem Parcs 
i Casals per ajudar a les famílies a la concilia-
ció laboral i per donar l’oportunitat als infants 
de reconèixer el nostre poble d’una manera 
molt divertida. Celebrem amb els menuts les 
festes més tradicionals de Rosselló, com ara 
les Mini-cassoles i la Mini-festaholly. Visitem 
la residència Mirador del Segrià, les piscines, el 
camp de futbol, els establiments comercials, els 
camps fruiters, a peu i en bicicleta. Però sobre-
tot aprenem les arrels de la nostra terra, les tra-
dicions, les costums i els oficis moderns i antics.

Celebrem les festes del nostre poble
Descobrim els oficis locals
Reconeixem l’entorn

Aprenem hàbits saludables
Sortim a la natura
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J O V E N T U T

El Parc de Setmana Santa més original

Rosselló lliure de sexisme
L’Ajuntament de Rosselló, amb la volun-
tat de sensibilitzar a tota la comunitat, hem 
repartit a totes les persones que participen a les 
diferents festivitats del nostre poble. Per 
exemple, durant la Diada de les Cassoles o bé a 
les vetllades de les Penyes de la Festa Major. La 
circular que es va repartir conté el protocol 
d’actuació en cas de comportaments o agressions 
sexistes per tal de garantir unes festes lliures 
d’aquests fets. A més, hem exposat en punts d’alta 
visibilitat a la zona de les penyes cartells informatius 
per garantir el respecte entre totes les persones.
Amb aquest gest es remarca que 
qualsevol esdeveniment se celebri en 
un context de llibertat per a tothom.

El passat dimarts 26 de febrer, els alumnes de 2n 
d’ESO de l’Institut Joan Solà van presentar els seus 
projectes Esp@Vila a l’Alcalde i als Regidors, a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Rosselló.
Arrel les propostes de millora de gestió dels pobles 
d’on prové l’alumnat del centre (Rosselló, Torrefa-
rrera, Alguaire, Torre-serona, Benavent, i La Por-
tella), sorgeix el projecte Esp@Vila.
L’alumnat de 2n ESO ha elaborat i justificat pro-
postes, que finalment han estat presentades als 
alcaldes i regidors dels municipis estudiats.

Projecte Esp@Vila

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Rosselló celebra el Parc de Setmana Santa 
Rosselló 2020, tot i haver suspès les activitats 
presencials al Casal Rossellonès, a causa de l’es-
tat d’alarma sanitària actual i el confinament 
d e  t o t a  l a  p o b l a c i ó  a  l e s  s e v e s  l l a r s .
El monitoratge ha comptat amb la col·laboració de 
veïns i veïnes de Rosselló, i han fet mans i mànigues 
per elaborar una programació lúdica, educativa, 
esportiva i ben atractiva per a tots els públics. Han 
aprofitat les xarxes socials per fer difusió de les ac-
tivitats proposades què grans i petits han dut a ter-
me des de casa, sota l’etiqueta #parcrossello2020
Per la qual cosa, ha esdevingut el Parc de Setmana
Santa amb més seguiment per part de la població 

rossellonenca. L’estesa de les connexions a la 
xarxa i el seu gran abast han permès que activitats 
com aquesta arribin a les mans a una velocitat de 
vertigen. A banda que permeten el feedback 
de les persones seguidores amb comentaris 
i fotografies, què ens animen a continuar i a 
millorar en la nostra tasca. Manualitats,
coreografies, rutines d’exercici, receptes de cui-
na, es troben en els vídeo-tutorials que han 
confeccionat els monitors i monitores d’aquest 
Parc de Setmana Santa. Amb aquesta novedosa 
proposta deixen un llegat interactiu, 
força interessant, i accessible a tothora des de 
q u a l s e v o l  d i s p o s i t i u  m ò b i l .

#parcrossello2020
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Festes i costums de Rosselló
El repartiment del Pa Beneit és una de les tradicions 
més característiques i emblemàtiques del nostre 
municipi. El seu origen és remunta a l’Època Me-
dieval, moment en el qual el pa era la base de l’ali-
mentació de la població. En aquell temps, es beneïa 
la farina vella abans de segar el blat nou. Aquella 
celebració es duia a terme coincidint amb la sega. 
Després, es va incorporar al culte a la Verge del Pi-
lar, des que va ser proclamada patrona de Rosselló.

F E S T E S  I  R E L A C I O N S  C I U T A D A N E S

L’Ajuntament de Rosselló hem volgut fer un 
reconeixement a la Colla Sardanista Purpu-
rina per la seva rellevància sociocultural de 
tradició catalana, la seva energia contagiosa i 
el seu esperit d’implicació amb el nostre poble, 
en motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

A la tarda celebrem la part més lúdica 
d’aquesta Diada amb la cantada d’havaneres a la 
Plaça de l’Església, tot menjant coques a la casso-
la acompanyades d’un ron cremat. És en aquest 
dia tan assenyalat quan escollim la pubilla, les 
dues dames d’honor, l’hereu i els dos cabalers, i 
seran proclamats a l’inici de la Festa Major del Pilar.

En el marc de la Festa Major de Sant Antolí que vam 
celebrar el 2 de setembre, Rosselló, tot donant su-
port i continuïtat a les tradicions catalanes, va ce-
lebrar la VIa Trobada del Pubillatge de Catalunya. 
La vila es va convertir en un lloc de peregrinatge 
d’una setantena de nois i noies mudats amb els ves-
tits regionals, arribats d’arreu del territori català. 
Els veïns i veïnes de Rosselló van admirar la Cerca-
vila des de l’Ajuntament fins a la Plaça de l’Església, 
amb la Pubilla i l’Hereu de Catalunya, les Pubilles 
i els Hereus de Títol Nacional i Comarcals, junta-
ment amb les Pubilles, els Hereus de Rosselló i les 
autoritats. Els van acompanyar els gegants Antolí 
i Pilareta, i grallers. A la tarda, es van afegir les Pu-
billes, els Hereus, les Dames i els Cabalers als actes 
d’aquest esdeveniment. I després tots vam gaudir 
del Concert de Festa Major de la Cobla Orquestra 
Montgrins i, en acabar, de la sessió llarga de ball.

Any rere any, se superen les inscripcions tot 
batent rècords històrics de participació a 
aquesta jornada plena de trets característics de la 
nostra terra i guarnida amb atributs moder-
ns. En aquesta darrera edició, s’han inscrit una 
trentena de penyes que agrupen unes 1200 
persones, a aquest esdeveniment tan popular. El 
programa de la jornada inclou animació per a pe-
tits i grans, amb festa Holly, cercavila i Dj inclosos.

Rosselló seu del Pubillatge Nacional
Donem suport i continuïtat a les tradicions catalanes

Diada Nacional de Catalunya

Festes de Sant Antolí El nostre Pa Beneit
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Quim Masferrer a Rosselló
Dissabte, 25 de gener, a les 19:30h, més de 700 veïns i veï-
nes de Rosselló van tenir una cita al Casal Rossellonès per 
rebre a Quim Masferrer i gaudir de l’espectacle Bona gent. 
En aquesta obra, el públic és l’autèntic protagonista de l’es-
cenificació. Tots van ser testimonis d’un seguit de rialles i 
anècdotes espontànies, nascudes de les històries personals 
dels presents, què van desembocar en una gran obació ple-
na de complicitat entre l’auditori i el mateix Quim Masferrer. 
L’Ajuntament de Rosselló vam organitzar aquest esdeveniment 
fora del programa de les festes majors i així trencar la rutina 
d’un cap de setmana a l’atzar amb una estona ben entretinguda.

Setmana Santa confinada i participativa

Contractem els locutors
L’Ajuntament de Rosselló gestionem la contrac-
tació directa dels locutors de Ràdio Rosselló i 
incorpora a la plantilla del personal laboral del 
consistori. D’aquesta manera, aconseguim de 
potenciar el servei d’aquest mitjà de comunicació.

Diumenge de Rams per TV3
Diumenge de Rams va donar el tret de sortida 
a una sèrie d’activitats en el marc de la celebra-
ció de Setmana Santa, tot convidant al veïnatge 
a confeccionar els seus palmons, a rebre la bene-
dicció del nostre Sr Mn Josep Escoriohuela per 
Ràdio Rosselló, i a un vermut als seus balcons, fi-
nestres i balcons per esbargir-se amb el veïnat. 
Tot Rosselló ha pogut seguir la litúrgia d’aquestes 
dates tan assenyalades gràcies a la retransmissió 
dels afers religiosos en una programació extraor-
dinària de Ràdio Rosselló, amb la col·laboració 
de l’Associació Mariana i l’Ajuntament de Rosse-
lló, i amb la participació del pubillatge del poble.

L’Ajuntament de Rosselló posa la cirereta a la 
celebració de la Setmana Santa amb el festeig 
del dia de la Mona, i convida a tota la població a 
sortir als balcons, finestres i terrasses de casa 
seua per enaltir-ne la diada. A més, al migdia, l’Al-
calde de Rosselló, dedica unes paraules emotives, 
plenes d’ànims, esperançadores, i d’agraïment al 
treball dels serveis sanitaris i de tots els cossos de 
protecció i seguretat, a l’esforç de tots els treba-
lladors, autònoms i botiguers, i al comportament 
cívic de tots els veïns i veïnes del municipi, via Rà-
dio Rosselló, en el marc de la situació d’emergèn-
cia sanitària i el confinament de tota la població.

Recull fotogràfic històric 
El consistori ha elaborat un recull fotogràfic digi-
tal i d’accés lliure d’aquest esdeveniment històric 
amb totes les imatges que els veïns i veïnes de Ros-
selló comparteixen per les xarxes socials. Aquests 
àlbums són oberts i interactius, la qual cosa admet 
la suma de més imatges, retroalimentació de co-
mentaris i d’impressions personals. Val a dir que 
totes aquestes iniciatives de la corporació munici-
pal han rebut una joiosa manifestació de consens, 
d’aprovació i de simpatia per part de tots els ros-
sellonencs i rossellonenques. 

Festegem el dia de la Mona

Sant Jordi per iniciativa popular
Arribada la Diada de Sant Jordi, es manifesta la 
voluntat de fer un altre recull fotogràfic de roses i 
senyeres. Un cop escoltades les propostes i per ini-
ciativa popular es duu a terme un tercer projecte 
de recopilació d’imatges compartides via xarxes 
socials. Amb empenta, imaginació i enginy hem 
aconseguit celebrar una festa molt arrelada, d’una 
manera novedosa, i fer-la encara més nostra. Mol-
tes gràcies a tots els veïns i veïnes per la vostra par-
ticipació per demostrar una vegada més la vostra 
estima a Rosselló.



Rosselló
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