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Salutació de l’Alcalde
Benvolguts veïns i veïnes de Rosselló, amics i amigues,
Després de dos anys, aquest setembre podem tornar a
celebrar la Festa Major en honor a Sant Antolí, una festa que
revela les nostres arrels i tradicions. La decisió de suspendre
la Festa Major de Sant Antolí l’any passat no va ser gens fàcil,
però també sabíem que era la millor opció, per prudència i
per respecte a totes les famílies del nostre estimat poble.
Aquest any, però, ens tornem a trobar a les potres de
l’anhelada Festa Major, sense oblidar que cal viure-la en unes
circumstàncies diferents. La nova realitat de la pandèmia ens
obliga a comportar-nos i relacionar-nos de manera diferent,
gaudint cada instant amb precaució.
Així doncs, totes aquestes circumstàncies ens obliguen a fer una reestructuració del nostre programa festiu
amb la finalitat de garantir la seguretat i la cura de tota la nostra gent. Un any més, hem de cancel·lar la
festa de les Cassoles a causa de les grans aglomeracions que comporta, el ball de festa major i tots aquells
actes en els quals no es possible preservar les distàncies socials i salvar les mesures sanitàries. Tanmateix,
la nova programació no deixarà de permetre’ns estar amb els nostres, divertir-nos i compartir bones
estones entre tots els veïns i amics de Rosselló.
Donar les gràcies a la Regidoria i Comissió de Festes per la seva implicació i compromís. Treballar en
aquesta nova conjuntura, reestructurant tot un programa, aforaments, llocs, distàncies, activitats i
espectacles adequats, implica molta més feina i paciència, si cal. Les ganes i il·lusió de totes aquestes
persones fan possible que a Rosselló, malgrat les adversitats, puguem celebrar la Festa Major de Sant
Antolí.
En nom meu i de tot l’equip de govern, esperem i desitgem que aprofiteu aquests moments de festa per
poder tenir un estona reconfortant i alegre al costat de la família i els amics. Gaudiu d’una bona Festa
Major amb responsabilitat i salut, sense oblidar la distància física, l’ús de la mascareta i la neteja i
desinfecció de mans.
Rebeu una forta salutació de tot l’equip de govern de l’Ajuntament de Rosselló.
Josep Abad Fernández
Alcalde de Rosselló

PROGRAMA DE FESTA MAJOR SANT ANTOLÍ 2021
DIA 2 DE SETEMBRE
11:00h/ Animació infantil amb ALEA TEATRE Utinghami davant de l’Ajuntament. Una combinació de
teatre i animació, adaptada del llibre “Utinghami, el rei de la boira” de Mercè Canela.
13:00h/ Missa en honor a Sant Antolí oficiada pel Mn. Josep Maria Escorihuela.
14:00h/ Dinar de l’Associació de Jubilats de Sant Antolí en honor al seu patró, i havent dinat, màgia amb
Oscar de la Torre.
16:00 a 19:30/ Festa aquàtica amb Slalom a les piscines municipals amb entrada gratuïta.
21:45/ A la Plaça Església, Susanna del Saz, excantant de l’orquestra Selvatana, ens delectarà amb “De
hombre a mujer”, un tribut a Julio Iglesias. Un recorregut per la seva vida començant amb el seu primer
èxit (La vida sigue igual) i fins a l’actualitat. Susanna del Saz ja ena va acompanyar a la festa major del Pilar
2018 amb el concert de música catalana Petit País.

DIA 3 DE SETEMBRE
21:45h/ A la Plaça Església actuació de Versió.cat, un repàs a la nostra història musical. Un repertori de
cançons d’ahir, d’avui i de sempre en català que ja s’han convertit en clàssics, passades pel sedàs d’un
repertori intimista interpretat per una formació de trio. Escoltarem des de Els Pets, Lluís Llach, Txarango,
Sopa de Cabra, Sau, Manel, entre d’altres.

DIA 4 DE SETEMBRE
11:30h/ Davant de l’Ajuntament, elaboració de la cassola de tros. Podeu adquirir els
tiquets a la recepció de l’Ajuntament en horari d’oficina, fins el dia 31 d’Agost.
El preu del tiquet individual serà de 8€, inclosa una llauna de cervesa, i amb
l’adquisició de dos tiquets es regalarà una ampolla de vi negre. A més, l’Ajuntament
obsequiarà amb una cassola de fang per emportar-se el dinar.
També hi haurà macarrons com a menú infantil a 3€ (cassola de fang no inclosa).
A les 13:30 tots aquells que hagin adquirit els tiquets podran passar a recollir la
cassola de tros.
12:00h/ Davant de l’Ajuntament, animació infantil amb ENCARA FAREM SALAT, un espectacle amb molta
canya i molt d’humor ideal per a tota la família.
16:30h a 20:00h/ Tobogan urbà gegant de 50 metres a l’Avinguda Esports, a l’entrada de les piscines.
21:45/ A la Plaça Església, actuació de “El Lado Oscuro”, un sincer homenatge a la música trajectòria de
Pau Donés i el seu grup Jarabe de Palo, un dels màxims exponents del pop rock en castellà de les últimes
dècades.

DIA 5 DE SETEMBRE
11:15h/ Davant de l’Ajuntament, la Pubilla i l’Hereu de Títol Nacional i de Títol Comarcal del Segrià,
juntament amb les Pubilles i els Hereus de Rosselló i les autoritats, cercavila fins a la Plaça de l’església
amb els gegants Antolí i Pilareta, i el grup de grallers i tabalers Jaume I.
12:00h/ Processó en honor a Sant Antolí i missa, oficiada pel Mn. Josep Maria Escorihuela i cantada per la
Coral Flor d’Espígol.
En acabar la missa, ballada de sardanes amb la reconeguda cobla orquestra Montgrins i, seguidament,
concurs de plats de cuina organitzat per l’associació de dones Al-kaníssia, que aquest any consistirà en
l’elaboració de coques de recapte i pizzes, seguint les normes covid.
20:00h/ A la Plaça Església, concert de Festa Major amb la cobla orquestra Montgrins.

Recomanacions
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.
Tots els actes se celebraran a l’aire lliure per tal de respectar millor les distàncies i normes covid,
sempre que el temps ho permeti.
Aquesta Festa Major no caldrà reservar seient en els diversos actes, tot i així hi haurà aforament
limitat. Els seients es cediran per ordre d’arribada de les persones qui hi vulguin assistir fins a omplir
l’aforament.
Es demana assistir-hi com a molt tard 15 minuts abans de començar l’espectacle per evitar
aglomeracions.
És obligatori l’ús de la mascareta, mantenir la distància de seguretat sempre i atendre a les
indicacions dels membres de l’organització de l’acte.
Els infants hauran d’estar sota la supervisió d’un adult en tot moment, respectant les distàncies
socials i les normes covid.
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar horaris i ubicació, o suspendre actuacions, per raons
logístiques, climatològiques, sanitàries o qualsevol altra causa de força major.
Protocol de conductes antisexistes.
L’Ajuntament es compromet a garantir les mesures de seguretat i sanitàries únicament dels actes
que organitza i gestiona directament. D’altra banda, les associacions i entitats que duran a terme les
altres activitats són les responsables de complir amb la normativa i els protocols vigents.

