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Benvolguts vilatans de Rosselló,

Torna la festivitat del Pilar i tornen les festes a 
Rosselló. Celebrar la festa major és una bona 
oportunitat per retrobar-nos en un entorn més 
pausat, per gaudir de la conversa, compartir el 
temps lliure amb els veïns i veïnes i visitants, i 
posar-nos al dia de les darreres novetats perso-
nals i col·lectives. Rosselló és un lloc idoni per 
fer això, tot gaudint de les activitats organitzades 
al Casal, places o carrers. Després d’uns anys 
difícils a causa de la pandèmia, ara tenim una 
nova oportunitat per celebrar la vida i donar la 
benvinguda a un conjunt d’activitats proposades 
amb la intenció de fer poble.

Esperem que el programa d’activitats que s’ha 
elaborat des de la Regidoria i Comissió de Festes 
amb la col·laboració de tot l’equip de govern si-
gui del vostre gust i que aquests siguin uns dies 
entranyables en què tothom se senti part activa 
dels actes programats. Ja veureu que hi ha acti-
vitats de tots i per a tots i totes!

Apro�to aquestes línies per anunciar-vos la �nalització del pavelló, és per a mi una gran satisfac-
ció, penso que era necessari per al nostre poble i estic convençut que el gaudirem molt aviat.

Com a últim any del nostre mandat –ja han passat quatre anys més–, vull agrair-vos la vostra par-
ticipació, col·laboració i compromís en tot allò que amb molta il·lusió hem organitzat per aquest 
estimat poble. Hem treballat per millorar el poble de Rosselló en tots els aspectes que crèiem que 
calia, sempre des de la prudència i sabent en tot moment �ns on podíem arribar, tal com hem fet 
en aquest mandat i en els anteriors. També us vull donar les gràcies per la comprensió que heu 
mostrat en tot moment al llarg d’aquests anys. És per a mi un gran honor ser l’Alcalde de Rosselló. 
Moltes gràcies.

Així doncs, us animo, com sempre, a fer-vos vostres aquestes festes, a gaudir-les en tota la seva 
esplendor i a sentir que viurem amb més força tot allò que aquests dos últims anys hem trobat a 
faltar.

Rebeu aquesta salutació dins el programa de festes i el meu sincer agraïment i estima.

En el meu nom i el de tota la corporació, us desitgem una molt bona festa major del Pilar 2022.

Josep Abad Fernandez
Alcalde de Rosselló.
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Benvolguts i benvolgudes,

Amb alegria puc dir que hem recuperat la nor-
malitat que ens va manllevar la Covid-19. Ara 
toca viure amb intensitat tota aquesta progra-
mació que des de la regidoria de festes, jun-
tament amb la comissió, hem preparat amb 
molta il·lusió.

Aquest any celebrem el pregó de festes amb 
el seu tradicional aperitiu, aquest any podem 
ballar, cantar, parlar sense mascareta, de fet 
ja ho vam fer per Sant Antolí i, aquest any, 
també tornem a tenir el correfoc i els dimonis 
pels nostres carrers, els quals celebren el seu 
20è aniversari. En de�nitiva, aquest any tenim 
tot allò que tant hem anhelat els últims dos 
anys, un grapat d’actes, espectacles d’humor, 
orquestres, missa, futbol, actuacions per a què 
els més menuts s’ho tornin a passar d’allò més 
bé, i les desitjades penyes del jovent, on po-

drem gaudir de concerts i dj’s.

Per tot això, ara més que mai, val la pena viure aquests dies de festa major en honor a la Mare de 
Déu del Pilar amb la intensitat que deia. És la festa major de l’últim mandat i per això apro�to a 
donar-vos les gràcies per aquests 20 anys que porto com a regidor de festes. No sé què em depa-
rarà el destí polític, ja que com molt bé sabeu, l’any vinent tornem a tenir eleccions municipals.

Una vegada més, com ja és tradició d’aquest regidor, el meu agraïment a tots els que fan possible 
que la festa major del Pilar sigui més gran i lluïda; als nostres pregoners d’enguany, l’Elisa i el 
Joel, als nous representants del pubillatge el Gerard, l’Abril, l’Oriol i la Júlia, als agents munici-
pals, l’Antonio i el Sergi, a la brigada municipal, a tots els treballadors i treballadores d’aquest 
ajuntament, a la Gemma per la seva dedicació i suport amb aquesta regidoria, i en especial a la 
comissió de festes.

Per acabar, no vull oblidar-me de tots vosaltres, veïns i veïnes, que en de�nitiva sou els que d’una 
manera o d’una altra feu que aquesta festa sigui una realitat any rere any. Així doncs, només em 
resta dir que la Festa Major ha arribat i volem que tothom la pugui gaudir!

Molt bona Festa Major!

Jaume Borrero Montijano
3r Tinent d’Alcalde
R.A.F

Festa Major del Pilar
2022

Salutació del Regidor de Festes
Jaume Borrero

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”

BONA FESTA MAJOR!

Ctra. Vall d’Aran N-230, km. 10’7 - Tel./Fax 973 73 04 84 - 25124 ROSSELLÓ

VISITI’NS

Adaptats a les seves necessitats. Més de 30 models

Hiper del Remolc
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BONA FESTA MAJOR

ROSSELLÓ
TALLERS

Reparació d’automòbils
i maquinària agrícola

C/ Verge de Montserrat, 16
Tel. 973 73 04 83
25124 ROSSELLÓ

EURO TALLER
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PERRUQUERIA
Unisex

• Manicura
• Depilacions
• Tenyit de pestanyes
• Permanents de pestanyes
• Tractaments capil·lars
• Podologia
• Raig Uva vertical
• Permanents
• Moldejats
• Metxes
• Micropigmentació
• Tatuatges de celles 
 i de línies
• Reompliment de llavis

C/ Major, 9 - Tel. 973 73 03 56 - 25124 ROSSELLÓ

Bona Festa Major

DIMECRES I DIJOUS
PREUS ESPECIALS 

PER ALS
JUBILATS

I PENSIONISTES
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Farmàcia
Clara Revés Freixa

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

Us desitgem una bona Festa Major!

joier

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

Us desitja bona Festa Major

Antoni Fontova Miquel
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· 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…✆ 626 240 253 - 973 730 480 

info@taxirossello.com
www.taxirossello.com

PINTURA DECORATIVA I INDUSTRIAL

RALUY PINTORS
J OSEP  RAMON RALUY SUAREZ

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

Us desitgem bona Festa Major
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Plaça Sant Antolí, 1
T. 605 416 240
25124 Rosselló

Servei de xurreria
Servei de bar i tapes

Especialitat en braves

Ambient molt familiar amb terrassa  
en un lloc immillorable

Us desitja bona Festa Major!

C/ Segrià, 14 - 25124 Rosselló (Lleida)
www.grupguillaumet.com · info@grupguillaumet.com

Tels. 973 730 268 - 620 33 65 62

Promoció d’habitatges  
 Rehabilitació i restauració 
  Edificació d’obra nova
   Manteniment de comunitats
    Reformes integrals
     Venda i lloguer de pisos

Us desitgem bona Festa Major
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PLANTERS
GERMANS JARANA

Planters d’hortalissa de 
Primera Qualitat

Per a Horts Amateurs i 
Cultius Professionals

Tel. 648 75 69 56
Anima’t, 

som el que mengem!

SB AssessorS
Sánchez - Bonilla

Plaça Nova, 21  •  25124 ROSSELLÓ (Lleida)  •  Tel. 973 731 557  •  Tel./Fax 973 730 180

• Fiscal
 • Laboral
  • Assegurances
   •Administració finques
    • Comptabilitat
     • Assessoria Jurídica

Us desitgem bona 
Festa Major

Més de 40 anys al vostre servei.
Ens trobareu a: Lleida, Almenar i Rosselló.
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L aura C asad o C uc ó
D esp atx  J urí d ic  i E mp resarial
À RE A  J U RÍ D I C A

• Dret Civil: Impagaments, reclamacions de quantitat, redacció i negociació en l’àmbit 
d’obligacions i contractes d’arrendament, responsabilitat civil, reclamacions d’acci-
dents, tramitació d’expedients de provisió de mesures judicials de suport a perso-
nes amb discapacitat, Llei de la Segona Oportunitat i assessorament en general.

• Dret de Família: separacions i divorcis, nul·litat matrimonial, modificacions de mesu-
res divorci, parelles de fet, guàrdia i custòdia de fills.

• Dret de Successions: tramitació herències, assessorament i gestió en tot el procés…
• Dret Laboral: conciliacions, reclamacions de quantitat, sancions, assetjament labo-

ral, procediment d’execució i tramitació davant Fogasa, incapacitats laborals i altres 
prestacions.

• Dret Penal i Violència de Gènere: assetjament, agressions/abusos sexuals, lesions, 
procediments de violència de gènere, denúncies, impagaments de pensions…

• Dret Bancari: procediments en defensa del consumidor i usuari.
• Dret de menors: procediments judicials en defensa del menor.
• Dret Administratiu: sancions, multes, reclamacions patrimonials contra l’Administra-

ció, reclamacions de danys i perjudicis, recursos, sol·licituds d’autoritzacions, per-
misos administratius, subvencions…

À RE A  E MP RE S A RI A L
• Fiscal, comptable i financera, mercantil i societats.

A L T RE S  S E RV E I S
• Gestió de comunitats de propietaris.
• Gestió patrimonial.

US DESITJA 
BONA  

FESTA MAJOR!

C/ Barranc, 5 - Altell 1r · 25120 Alfarràs (Lleida) · Tel. 619 025 144
casado.laura@advocatslleida.org @lauracasado_advocada

Av. Catalunya, 11, baixos · 25124 Rosselló
Tels. 973 801 916 - 652 886 235

Us desitgem  
bona Festa Major!
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Av. Catalunya, 11, baixos · 25124 Rosselló
Tels. 973 801 916 - 652 886 235

Us desitgem  
bona Festa Major!

Boutique la Petiteta
BOTIGA DEDICADA AL NADÓ 
AMB LES MARQUES: 

C/ Graver de Dalt, 6 · Rosselló · Tel. 973730326
lapeti teta2015@hotmail.com ·       Bouti que la peti teta

· BABY TOUS      
· MAYORAL
· TUTETE
· NÛBY

· ROBA INTERIOR HOME , DONA, NEN@
·  ARTICLES DE REGAL I COMPLEMENTS
· CORTINATGES PER LA LLAR

Us desitja
Molt Bona 

FESTA MAJOR!!!!
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C/ Major, 23-27 · 25124 Rosselló · Reserves: 973 73 00 04
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C/ Major, 23-27 · 25124 Rosselló · Reserves: 973 73 00 04

matemàtiques
Maria Rosa

Classes matemàtiques 
Maria Rosa 619 27 14 33 

us desitja molt bona  
Festa Major

C/ Verge del Pilar, 15, baixos · 25124 Rosselló



Ingrid Clavero Jiménez Terapeuta

ingridclaverojimenez@gmail.com

679.274.118

La Corporació Municipal desitja  
molt bona Festa Major

a tots els vilatans i visitants.





15

Gestió i Serveis Funeraris, S.L.
Rubén Jové

Tel. 606 447 831

info@gestioiserveisfuneraris.cat www.gestioiserveisfuneraris.cat
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Elisa Vives Satorra i Joel Farran Seuma, 
nascuts a Rosselló el 31 de desembre i 
el 23 de novembre de 1994, � lla petita 
de 3 germans de Cal Terror i � ll gran de 
tres germans de Cal Querol.

Els dos cursaren educació infantil i pri-
mària a l’escola municipal la Rosella de 
Rosselló. Arribada l’etapa de secundària 
els seus camins se separaren, per una 
banda, l’Elisa cursà l’Educació Secun-
dària Obligatòria a l’Institut Manuel de 
Montsuar i el Joel al Col·legi Claver de 
Raïmat. Passats 4 anys, es tornaren a re-
trobar cursant el Batxillerat a l’Institut 
Manuel de Montsuar.

Acabada l’etapa del Batxillerat, l’Elisa 
realitzà diferents cicles formatius, inter-

pretació de llengua de signes, integració social i emergències sanitàries. Actualment, treballa a 
l’Escola Riu Segre de Pardinyes com educadora d’educació especial a l’etapa infantil i també a 
l’associació Aspros, a casa nostra.

Per altra banda, el Joel cursà un Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a la Uni-
versitat de Lleida i � nalment acabà els seus estudis amb un màster dual en enginyeria de sistemes 
integrats a la Universitat del País Basc. En l’actualitat, treballa com a enginyer electrònic en una 
empresa especialitzada en la fabricació de forns industrials a Torrefarrera.

Tots dos han estat molt implicats al llarg de la seva vida en l’associacionisme del poble. L’Elisa 
fa dotze anys que forma part del grup de teatre Desgavell, cinc anys formant part de la protectora 
d’animals de Rosselló i també va formar part del Grup de Joves farà uns tretze anys juntament 
amb el Joel, ell, fa catorze anys que forma part del Grup de Dimonis local i cinc anys al Club Ex-
cursionista i d’Escalada, des de la seva creació.

L’any 2011 es proclamaren hereu i pubilla de Rosselló i l’any següent, a Calella de Mar, en el 
certament més important del pubillatge a Catalunya, van ser nomenats Pubilla de les comarques 
lleidatanes i segona Dama de Catalunya i Hereu de les comarques lleidatanes i quart Fadrí de Ca-
talunya, sent així els representants de les terres de ponent arreu del territori català durant un any, 
en el qual van portar el nom de Rosselló i la cultura del nostre poble més enllà de l’àmbit local. 
Experiència que mai oblidaran.

Per tot això, coincidint amb el 30è aniversari del pubillatge local i el 10è que van ser nomenats 
pubilla i hereu de les comarques lleidatanes, l’Ajuntament de Rosselló els nomena pregoners de 
la Festa Major del Pilar 2022.

Festa Major del Pilar
2022

Els Pregoners
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celebra la festa
amb plusfresc
  Salmó
El salmó és un peix blau molt apreciat, 
sa i amb un alt contingut en proteïnes, 
àcids grassos Omega-3 i moderat en 
greixos.greixos.

Te’l preparem per fer al forn, a la 
planxa, a filets, rodanxes o per 
fer sushi. Com tu vulguis!

  Gamba Llagostinera nº2
El llagostí és un crustaci molt versàtil. 
El seu baix contingut en greixos i alt en 
calci el fan l’ingredient ideal per guarnir i 
acompanyar tot tipus de plats. acompanyar tot tipus de plats. 

Te’l preparem per fer al forn, a la 
planxa, a filets, rodanxes o per 
fer sushi. Com tu vulguis!

  Cues de rap negre
És un peix blanc de carn suau, té un alt 
contingut en proteïnes i ferro i un baix 
contingut en greixos. És un peix apte 
per dietes baixes en calories.per dietes baixes en calories.

Ideals a la planxa, per fer un 
guisat, a  talls...i si vols les 
cuinem al nostre forn.

  Lluç de palangre
El lluç es pesca individualment mitjançant 
una pesca neta i selectiva que respecta 
el medi.

Te’l preparem i netegem a filets o 
al teu gust i també te'l cuinem.
Llest per menjar

  Cloïsses de cultiu
Són una font de proteïnes d’alt valor 
biològic, omega-3 i, a més, tenen un 
baix contingut de greix. 

Te les preparem com tu vulguis! 
Te les coem gratuïtament al 
nostre forn de peix! Et cuinem el 

peix i el marisc 
gratuïtament.

MIRA EL

VIDEO!
13,99€/Kg 13,99€/Kg

13,99€/Kg17,99€/Kg10,99€/Kg

Ho trobaràs 
d'oferta del

 13 al 15 d'octubre

Av/Guillem de Rosselló, 2

plusfresc.cat

973 73 00 62

Telèfon de la botiga



CONTROL
DE PLAGUES

TRACTAMENT
PREVENCIÓ

DE LEGIONEL·LA

TRACTAMENT D’AIGÜES
Laboratori d’anàlisi propi. Sistema de 

descalcificació, osmosi inversa, filtració i desinfecció

Carretera Benavent, s/n · Polígon Industrial de Rosselló · 25124 ROSSELLÓ (Lleida)

T. 973 732 795                www.quimicasero.net

pol. ind. al kanis, nau 12 1C - 25124 Rosselló (Lleida) - tel. 973 73 27 79 - info@mobleslebenista.cat

mobles

projectes i dissenys a mida 

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

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

www.latracaevents.com     info@latracaevents.com
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SERRALLERIA - AUTOMATISMES
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Tels. 628 422 997 - 973 736 256
Polígon Industrial de Torrefarrera

Camí les Comes, 3
25123 TORREFARRERA (Lleida)

Us desitja bona 
Festa Major!

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

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

www.latracaevents.com     info@latracaevents.com
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Festa Major del Pilar 2022 Les nostres Pubilles i Hereus

CABALER:  
Oriol Visa Roig

HEREU:  
Gerard Benet Lorente

DAMA D’HONOR:  
Júlia Biosca Seuma

PUBILLA:  
Abril Farran Seuma 
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Dimarts 11
09.00 h / Radio Rosselló; Programa especial Festa Major. Des de la Pl. Nova (rotonda) s’emetran els pro-
grames en directe “Els matins de Radio Rosselló” de 9 a 11 h, i a la tarda “Aquí a l’Oest” de 16 a 18 h,  
el magazine conjunt de les emissores de les terres de Lleida. Podeu assistir tots els veïns que vulgueu a 
veure els programes en directe.

18.30 h / Inauguració de l’exposició SEGUINT EL FIL DE LA IL·LUSIÓ, creacions de la Roseta de cal Con-
�t, a càrrec de l’alcalde de Rosselló, Josep Abad, a la sala del costat del consultori mèdic*.

19.00 h / A la placeta, Correfoc infantil amb la colla infantil dels Diables de Lleida, de la qual en són mem-
bres infants de Rosselló. *Per participar s’hi ha d’anar amb roba adequada.

21.00 h / El COET llançat des de l’Ajuntament pel Sr. Alcalde, acompanyat pels pregoners Elisa Vives i Joel 
Farran, les Pubilles i els Hereus, marcarà o�cialment l’inici de la Festa Major. Tot seguit, cercavila �ns al 
casal acompanyats pel grup de grallers i tabalers Jaume I.

21.30 h / Al casal, presentat per Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, proclamació de la Pubilla, Dames d’Ho-
nor, l’Hereu i els Cabalers.

Tot seguit, tindrà lloc el Pregó de Festes a càrrec d’Elisa Vives i Joel Farran.

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 per celebrar els 20 anys dels Dimonis 
de Rosselló, amb les colles convidades dels Diables de Lleida i de Balaguer, acom-
panyats de la percussió de Flipa. Es realitzarà el recorregut habitual amb un �nal a 
la Plaça de l’Església amb el Sorro de Rosselló, el Carrincló de Lleida i l’Agremont 
d’Agramunt, tot amenitzat amb el concert de la Devil’s Band.

      *Recordem que no s’ha d’atansar ningú als diables, que no vagi ben equipat.

00.30 h / Al casal, actuació del grup de versions BAND THE COOL i tot seguit el 
DJ LARO.

Dimecres 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.

11.30 h / Processó del Pa beneït en honor a 
la Mare de Déu del Pilar, ofrena �oral i Mis-
sa, o�ciada per Mn. Josep Maria Escorihue-
la, 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 SELVA-
TANA.

Festa Major del Pilar
2022

PROGRAMA D’ACTES
Rosselló
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Festa Major del Pilar Rosselló. 8, 9, 10, 11 i 12 d’octubre

19.30 h / Partit de futbol, pertanyent a la 5a jornada, entre els equips C.F. Rosselló i C.A. Torregrossa al 
Camp municipal de Rosselló (Trofeu de Festa Major).

20.00 h / Sessió llarga de ball amb l’orquestra SELVATANA.

Dijous 13
11.30 h / Al casal, animació infantil amb ENCARA FAREM SALAT, amb l’espec-
tacle “La gran festa”, un concert familiar amb música en directe.

17.30 h / PREUS POPULARS a les �retes.

21.00 h / Al casal, actuació “Ni rastre de qui vam ser”, amb FEL FAIXEDAS 
I EN XURIGUERA, exmembres de la companyia de Teatre de Guerrilla, tornen 
a pujar a l’escenari després de 10 anys, per recuperar la seva essència, el seu 
clown i la seva peculiar manera de fer i de dir.

Divendres 14
11.30 h / Al casal, animació infantil MÉS TUMÀCAT “La festa dels més tu-
màcats”, un espectacle amb imaginació, pallassos, humor i música.

17.30 h / A l’espai 1 d’octubre, darrere de l’Ajuntament, animació Infantil ELS 
PEPSICOLEN “Marremangu”, una barreja explosiva d’animació musical i d’ac-
tuació humorística.

21.00 h / Al casal, actuació de l’humorista i actor PEP PLAZA amb l’espectacle 
“Ara més!”, un monòleg d’humor amb música en directe.

00.30 h / A la zona de les penyes SEXENNY, seguidament el grup local DE LA 
TORRE, i �nalment THE STRIO.

Dissabte 15
10.00 h / Tirada de bitlles d’invitació al recinte de les pistes de pàdel.

De 10.00 a 13. 30 h / A l’Av. Lluis Companys, X Concentració de cotxes antics i clàssics.

11.00 h / Davant de l’Ajuntament, XXIV Pedalada popular organitzada pel Club Ciclista de Rosselló.

En acabar la Pedalada, darrere de l’Ajuntament, a l’espai 1 d’octubre, animació infantil amb el grup LA 
CREMALLERA “Quina ballaruca”, ball i música de tots els temps.

17.30 h / Animació infantil CAMPI QUI PUGUI “Disco pinky” a l’espai 1 d’octubre, darrere de l’Ajuntament.

18.00 h / Al casal, concert amb l’orquestra WELCOME BAND.

19.45 h / Al casal, exhibició de Balls de Saló a càrrec de Manel Melero, veí de Rosselló.

20.00 h / Al casal, ball de tarda amb l’orquestra WELCOME BAND.

23.30 h / A la zona de les penyes TRIBUT A FITO “Acabamos de llegar”, i tot seguit DJ RAMOS, amb mú-
sica dels anys 80 i 90.

Diumenge 16
XXVII Trobada de Motoristes.

9.00 h / Benvinguda i esmorzar popular davant l’Ajuntament.

11.00 h / Ruta turística i en arribar sorteig de regals.
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11.00 h / Al casal, animació infantil EN GIL I ELS RATATAPLAM.

12.00 h / Missa de diumenge.

**16.15 h / Clàssic entre el Reial Madrid vs F.C. Barcelona; la penya 
Blaugrana de Rosselló obrirà les seves portes amb entrada lliure per 
a tothom.

18.00 h / Al casal, concert amb l’orquestra LA CHATTA.

20.00 h / Al casal, ball de tarda amb l’orquestra LA CHATTA.

22.00 h / CASTELL DE FOCS per �nalitzar les festes al C/ Carrasco 
i Formiguera. (Es podrà observar des de darrere l’Església; Segla del 
Cap o a l’Av. Lluís Companys).

*Exposició seguint el �l de la il·lusió. A la sala del costat del consultori mèdic.

Organitzat per l’associació Mariana de Rosselló

Col·labora l’Ajuntament de Rosselló

Horaris:
Inauguració: dimarts 11 a les 18.30 h

Dimecres, dijous i divendres de 19.00 a 21.00 h
Dissabte de 11.00 a 13.00 h i de 19.00 a 21.00 h

Diumenge de 19.00 a 21.00 h

Festa Major del Pilar
2022

PROGRAMA D’ACTES
Rosselló

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 �nestres amb la senyera o amb la bandera de 
Rosselló.

• Es recomana assistir 15 minuts abans de començar els espectacles de Pep Plaza, de Fel Faixedas i en 
Xuriguera i els concerts d’orquestra, per evitar sorolls i moviments innecessaris.

• No estacioneu vehicles el dia 11 d’octubre de les 22.30 a la 01.00 h, als carrers del recorregut del 
Correfoc: Pl. Nova, C/ Jaume I, principis de C/ Raval, C/ Sant Antoni, C/ Celler, Pl. Sant Antolí, C/ Socós 
i Pl. de l’Església.

• No estacioneu vehicles el dia 12 d’octubre, de les 10.00 a les 13.00 h., als carreres del recorregut de 
la processó: C/ Socors, Pl. Sant Antolí, C/ Sitges, C/ Major �ns a la Pl. Nova, C/ Jaume I, C/ Raval �ns 
C/ Jaume I i Pl. Església.

• Els infants hauran d’estar sota la supervisió d’un adult en tot moment.

• L’Ajuntament es reserva el dret de modi�car 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.

Recomanacions:
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Bona festa
major!

Venda i reparació de maquinària d'hostaleriaVenda i reparació de maquinària d'hostaleriaVenda i reparació de maquinària d'hostaleria

Ens trobaràs a:
Alcalde Porqueres, 109 - Lleida

671556046/051
José María Ibañez Asensio
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Menú diari
de dilluns a dissabte

HORARI: dilluns a dissabte de les 7 a les 17 h. Diumenge tancat



Pregó 2021
Mn. Carles Martí Perera

Pregó Festa Major. ROSSELLÓ.
12 d’Octubre 2021.
Mare de Déu del Pilar.

Sr. Alcalde i Regidors, Senyor Vicepresident 
de la Diputació, autoritats, entitats, senyo-
res i senyors: la meva més cordial salutació. 
I gràcies per la vostra deferència personal i 
invitació, amb el Pregó, a donar el “tret de 
sortida” a la Festa Major del poble i Vila de 
Rossellò: la Mare de Déu del Pilar.

Convidat a celebrar la festa Major de la Mare 
de Déu del Pilar, no és la primera vegada que 
se’m fa. Cada any, quasi de forma reiterativa, 
perdoneu l’expressió, he anat rebent invitaci-
ons, felicitacions de tota mena, �ns que he 
dit: prou! I aquí sóc i em teniu. Cert, que no 
acabo de digerir i assimilar del tot això de 
ser pregoner de la vostra festa Major. Em de-
passa, és per a persones importants, he pen-
sat sempre. Però clar i català, fou la meva 
parròquia estimada, i no puc rebutjar un fa-
vor que se’m demana. Més encara, aquestes 
manifestacions, si voleu discretes, volen dir 
quelcom. No deixen de ser mostres de con-
sideració, estimació i d’un bon record. “Per 
favor”, em deia el bon amic Jaume. I un favor 
considero s’ha de fer, com sigui. I continuo 
fent, ara de jubilat. El recurs a l’excusa, no 
clivella, no passa.

Doncs, sí, us el faré, però minvat i no a l’al-
tura que mereixeu. Tinc un record llunyà dels 
pregoners de les festes dels pobles, recorrent 
carrers i cantonades anunciant i convidant a 
festa. Avui això queda superat. Tant sols un 
clic al mòbil o a Internet, i ja ho tenim a casa 
amb detall tot el que es farà. Tot i això, no 
deixa de ser aquest acte una mena de batec 
de la festa patronal, i si hi contribueixo, ben-
vingut sigui!

D’entrada us diré que el record del passat, la 
�delitat al present i la mirada al futur, són els 
components i ingredients que ens han portat 
a celebrar la Festa de la Mare de Déu del Pi-
lar. No deixa de ser, com totes les festes, un 
acte social on no hi ha espectadors, tots som 
actors. D’aquí el sentit més ple de la reunió 
de la família, de la colla d’amics, les �retes 
–amb el seu ambient més variat i pintoresc–, 
les �gures memorioses de les Pubilles i els 
Hereus. En de�nitiva, de tot el poble que 
s’hi sent implicat i identi�cat. I partint del 
caràcter social, la festa s’aferma, les arrels 
es consoliden i la sociabilitat s’autoalimenta. 
Ras i curt: la Festa fa Poble! El poble està 
de festa!

Ja de bon començament, a pobles de mun-
tanya, on la sociabilitat és més intensa i es-
treta, em considerava i em tenien com un veí 
més, i se’m demanava tota mena d’ajuts, col-
laborant amb el municipi i autoritats, cosa 
que he aconseguit sempre una bona i cordial 
entesa. Amant de l’esport, vaig aconseguir la 
unió entre veïns de dos poblets, un equip de 
joves de futbol i sortides arreu, al capdavant 
de l’equip com a porter i jugador. Cultivant 
l’esport de senderisme de muntanya i neda-
dor: la presa de Santa Anna i el canal de Pi-
nyana, en donen testimoni.

I ja des del primer moment del ministeri 
aquí, no amago, faig palesa la meva bona 
entesa amb el municipi, i qui el representa, 
–Ajuntament, Entitats i veïns–, �ns aconse-
guir d’anomenar-me, no el mossèn d’Alguai-
re, sinó el nostre mossèn de Rosselló.

Ah! no espereu de mi un sermó, una homilia, 
ni una descripció de la vostra història que la 
sabeu més que jo. La “Història de Rosselló 
de Segrià”, d’un �ll de la Vila, m’ho recorda. 



Tinc recorregut tot el terme geogrà�c –que in-
clou l’antiga vila romana de la Tossa, resta de 
la qual és la necròpolis de pedra– i els seus 
límits per motius de serveis que em va dema-
nar Càritas i els Serveis Socials en concret 
sobre alguna família. La Séquia de Segrià, 
avui Pinyana, veritables artèries, han donat 
vida i progrés al terme, que endinsa les seves 
arrels i gènesi en l’àntic nucli d’Alcanís. En 
Ramón Vives i Gorgues i Josep Jové i Subi-
rà ens aporten elements històrics del poble. 
Jo tan sols puc aportar el record d’uns anys 
viscuts al costat de casa vostra, un servidor 
vostre, repeteixo, en actitud i disponibilitat 
servicial, gràcies a l’ajuda de col·laboradors i 
col·laboradores en el servei pastoral: grup de 
catequesi infantil, d’adolescents, Associació 
Congregació Mariana, grup de cant litúrgic, 
grup d’ornamentació i utensilis de la litúr-
gia, grup de neteja de l’església i de la casa, 
col·laboració del personal de l’Ajuntament 
en les festes patronals, la Coral “Espígol” 
de Rosselló. Tot un seguit de col·laboracions 
que mantenien viva i activa la pastoral de la 
parròquia, i que bé mereix el reconeixement i 
agraïment de tots.

M’ha cridat sempre l’atenció el patronatge de 
la Parròquia de sant Pere ad Víncula –i sant 
Antolí–, que és l’original i anterior, desbordat 
pel de la Mare de Déu del Pilar, introduïda per 
un bisbe d’origen del Terol: el bisbe Galindo. 
El motiu del patronatge del Pilar és ben co-
negut: una mena de pandèmia de l’època… 
Una pandèmia nova, el Covid-19, que tan de 
mal ha portat, minvant l’àmbit comunitari i 
presencial de tota mena d’activitats laborals, 
econòmiques, civils i pastorals. Preguem a la 
Mare de Déu del Pilar, com al seu dia aquí la 
seva intercessió convertí en copatrona amb 
sant Antolí, que aquesta �nestra oberta per 
la ciència, la investigació i el bon servei dels 
sanitaris sigui, quan més aviat millor, una 
porta ampla i oberta.

La Mare de Déu del Pilar ocupa i concentra 
tota la nostra atenció i tots els actes d’aques-
ta Festa Copatronal, que conserva tot el seu 
sabor marià amb el rosari de l’aurora, la pro-
cessó, la missa, el pa beneït i compartit, la 
coral…, les sardanes, l’ambient festiu, la re-
unió familiar, els actes diversos a l’abast de 

tothom. Tot un ambient festiu, alegre que fa 
“poble” i crea “comunitat”.

No deixa de ser aquesta comarca del Segrià, 
el lloc que m’ha marcat i con�gurat. És aquí, 
al Segrià, a Almenar on començà el meu mi-
nisteri i servei i acabà a Alguaire i Rosselló. 
Un recorregut i servei poble per poble durant 
una colla d’anys… –36–. I, naturalment, 
això gràcies a la bona i pacient acollida que 
m’heu dispensat, m’ha fet agradable i agra-
ïda la vida dedicada a aquest servei que he 
considerat, des de la vessant religiosa i es-
piritual, un servei i complement a la vessant 
civil i de societat.

Guardo, com un record amable i cordial, la 
celebració de les meves Noces d’Or i anys 
més tard el comiat i, naturalment el recor-
datori que em feu, any rere any, de les festes 
que considero ja el “meu poble”.

Fem Festa! És la nostra Festa Major! La de 
tots, la de sempre. La necessitem. Ningú pot 
trencar la nostra alegria. Poden canviar, sí, 
les formes, el ritme, però no el ball i el ritme 
del nostre cor al so de la música, la convi-
vència al voltant de la taula. Sortim al carrer, 
cultivem l’encontre i convivència. Tota con-
vivència, també la que convida la celebració 
mariana de la Mare de Déu del Pilar en tots 
el seus actes religiosos.

Si ens hem aplegat és perquè és la festa de 
tots, justament la Festa Major del Pilar. I 
ho serà de veritat si quan s’acabi sentim el 
regust de cosa bona, perquè hem fet avivar 
l’amistat i el caliu de la família, hem man-
tingut les tradicions, hem fet poble i hem fet 
Comunitat.

Una abraçada ben forta a tots i a totes: grans, 
joves i petits, als quals he assistit, acompa-
nyat ens els diversos sagraments que m’han 
demanat i els he ajudat des de la meva peti-
tesa. Perdoneu, si us he faltat i pregueu per 
mi. Jo ho faig sempre per vosaltres.

Que comenci, doncs la festa. I com diu la 
cançó “Anem tots a la Festa, aquesta és la 
nostra Festa¨. Visca la Festa Major de la Mare 
de Déu del Pilar!
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C/ Major, 74  -  Tel. 973 731 539  -  25124 ROSSELLÓ

Us desitja
Bona

Festa Major

Eli Alba

OFERTA:

ELS DIMECRES, 
DURANT TOT 
EL DIA, PREU 
ESPECIAL PER 
ALS JUBILATS

HORARI:

Dilluns: descans setmanal
Dimarts, dimecres i dijous:
   de 09:00 a 13:00
   de 15:30 a 19:30
Divendres: de 09:00 a 19:30
Dissabte: de 09:00 a 14:00

PERRUQUERIA BELLESA UNISEX
C/ Graver de Baix, 13 · 25124 Rosselló
656 70 87 13 ·     Eli_alba_perruqueria

Us desitgem bona Festa Major!
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Us desitgem bona Festa Major
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Us desitgem bona Festa Major

Pol. Ind. Camí de Benavent, s/n
25124 ROSSELLÓ (Lleida)

Tel. 973 73 01 60

LES TRES J’S

(DE LA MAITE)
BAR-RESTAURANT
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Les Entitats

AMPA Escola La Rosella
Veïns i veïnes, ja ha passat un altre 
any i ja tornem a tenir la Festa Ma-
jor aquí. Són dies de festa, d’il·lusió 
i de convivència, dies de passar-ho 
bé i de compartir amb el nostre po-
ble bones estones. Des de l’Asso-
ciació de Mares i Pares de l’Escola 
La Rosella sabem que les entitats han treballat molt 
per poder tirar endavant el programa de festes i poder 
gaudir d’aquests dies tots plegats. Per aquest motiu, 
volem, una vegada més, donar les gràcies a totes les 
persones que fan possible que puguem tornar a cele-
brar la Festa Major.
Des de l’AMPA, conjuntament amb l’Escola La Rosella 
i el suport de l’Ajuntament, aquest curs vinent 22-23 
tornarem a posar totes les ganes i tota la nostra il·lusió 
perquè els nostres �lls i �lles puguin tenir un curs es-
colar ple de bones vivències, coneixements i milions 
d’aprenentatges.
Molt Bona Festa Major del Pilar 2022!

Associació de Joves
El jovent del poble estem plens d’il·lusió i motivació 
amb un objectiu, unir el jovent de Rosselló com mai 
abans, fomentant la participació i cohesió social en el 
municipi i sentir-nos encara més orgullosos del poble 
que estimem tant.
Junts fem poble!
L’associació de Joves de Rosselló us desitja una molt 
bona festa major del Pilar 2022!

Aula Extensió Universitària
Ja tenim aquí la Festa 
Major del Pilar.
Tot preparat per co-
mençar a gaudir de tots els actes i fer poble.
A l’Aula d’Extensió Universitària també tenim el curs 
2022-2023 preparat per començar el 27 d’octubre 
amb la primera conferència, aquesta oberta a tothom.
Més endavant podreu veure el programa i matricu-
lar-vos, 20 € tot el curs.
Apro�tant l’avinentesa volem dir-vos que l’Aula està 
oberta a totes les persones, volem que sigui un espai 

intergeneracional, on persones de diferents edats in-
tercanvien experiències, coneixement…
Us posem el nostre correu per si voleu informació:  
aularossello@gmail.com
I ara a gaudir de la Festa Major.
BONA FESTA MAJOR!

A.F.A. Escola Bressol Pas a Pas
Donem la Benvinguda a la 
Festa Major del Pilar amb 
molta il·lusió. Esperem amb 
ganes el poder trobar-nos, 
compartir i gaudir de les 
festes. Apro�tem per infor-
mar-vos que hem fet la tra-
mitació de canvi de nom d’A.M.P.A (Associació de Ma-
res i Pares d’Alumnes) a A.F.A (Associació de Famílies 
d’Alumnes).
La Junta de L’AFA de l’Escola Bressol Municipal Pas 
a Pas us desitja que gaudiu molt i tingueu molt bona 
Festa, junt amb les vostres famílies i amics. Desitgem 
que els més petits visquin la Festa amb la mateixa 
intensitat que ho fan a l’escola.
BONA FESTA MAJOR!

Societat de Caçadors
Després de dos anys de pandèmia i sense poder fer 
vida normal, ara sembla que la cosa està estabilitzada 
i desitgem que així continuï.
La societat de caçadors ha continuat caçant la plaga 
del conill amb permisos especials i fent invitacions a 
tots els pagesos que ens ho han demanat.
La data del 15 d’agost és per als caçadors el que 
s’anomena el tret de sortida, ja que comença la tem-
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porada de la mitja veda i després pel pilar comença 
tota la temporada general, així doncs, tenim per refe-
rència la Mare de Déu d’Agost i la del Pilar.
Des d’aquest any tornem a fer els tradicionals esmor-
zars populars dels caçadors, un el dia 12 d’octubre i 
l’altre el 26 de desembre per sant Esteve. Si la situa-
ció continua com ara, els socis us desitgem una bona 
temporada i donar les gracies a tots els membres de 
l’Ajuntament per la seva tasca.
Rebeu una gran salutació per tota la població de Rosse-
lló i als socis caçadors, gaudiu d’una gran festa major.

Club Ciclista Rosselló
Benvolguts i Benvolgudes,
Un any més ja tenim la festa major aquí! Amb tota 
mena d’activitats i celebracions. Després d’aquest 
dos darrers anys durs on hem deixat de fer moltes 
coses, ara, per � podem celebrar la festa major amb 
tot l’esplendor que es mereix. Estem segurs que hi 
ha més ganes que mai de poder celebrar-ho amb tots 
el companys i familiars i poder gaudir al màxim de 
totes les activitats plantejades per l’Ajuntament i les 
associacions.
Enguany és un any especial per al Club Ciclista ja que 
és el 25è aniversari de la seva fundació. Vint-i-cinc  
anys d’aventures i rutes que ens han portat a gaudir 
d’un esport que ens apassiona. Durant aquests anys 
cadascun dels socis i dels membres del Club han apor-
tat el màxim per tal de poder promocionar el ciclisme 
i organitzar activitats lúdiques per a tota la població.
Aquest és l’any del retorn a la normalitat i això ens ha 
permès reprendre sortides amb BTT tant emblemàti-
ques com la Rosselló-Cambrils, on vam gaudir d’un 
dia espectacular de bicicleta amb una ruta exigent 
però molt bonica on sabíem que tot l’esforç i fatiga 
seria recompensat en arribar a la meta, on vam poder 
gaudir de la platja de la Costa Daurada.
Hem continuat realitzant sortides de tot tipus de ni-
vell, des de més rodadores pel voltant del terme �ns a 
rutes més exigents de la nostra geogra�a. Les sortides 
nocturnes han estat una tònica aquest estiu com ja és 
costum al Club, on la foscor fa que l’entorn que conei-
xem i l’esport que realitzem aga�n una altra perspec-
tiva. Per aquest motiu, aquest any hem volgut realitzar 
una sortida nocturna, també, amb els més menuts del 

poble, per tal que puguin gaudir d’aquesta experièn-
cia tant enriquidora. Degut a la gran acollida segur 
que serà una proposta que es repetirà.
Com sempre animem a tots els que tingueu ganes de 
realitzar esport i bicicleta que gaudiu de totes les ac-
tivitats que proposem des del Club Ciclista Rosselló 
i puguem anar augmentant aquesta gran família que 
som i és que encara ens queden moltes activitats per 
fer �ns acabar l’any: sortida a Àger, el Parc de Nadal, 
activitats per La Marató…
Des del Club Ciclista Rosselló volem desitjar a totes 
les Rossellonenques i Rossellonencs, molt BONA 
FESTA MAJOR!

Club de Bitlles Sant Antolí
Des del Club de Bitlles Sant Antolí volem felicitar les 
festes a tothom, i donar les gràcies a tot l’equip de 
l’Ajuntament i al poble pel suport que hem tingut any 
rere any ja que sense ell no podríem dur a terme les 
nostres activitats.
Així mateix animem a tot el qui vulgui a apuntar-se al 
Club, el rebrem amb els braços oberts.
Homes, dones, nens i nenes, tots sou benvinguts.
Bona Festa Major.

Junta del Club de Bitlles Sant Antolí

Club Excursionista i Escalada
Molt bona festa major a tothom! 
Des del Centre Excursionis-
ta i Escalada de Rosselló, 
us agraïm el recolzament 
durant aquests anys. Han 
estat anys difícils on poques 
activitats col·lectives s’han 
pogut realitzar.
Ara és moment d’arrancar de nou amb la cursa d’ori-
entació, sortides a la muntanya, esquiades, activitats 
d’escalada, etc.
Aquest any ,tot i ser pocs els que s’han animat, vàrem 
poder tornar a realitzar la sortida anual a un cim de 
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3.000 metres, aquest cop al Gran Vignemale, un cim 
de 3.298 metres.
Apro�tem així aquesta oportunitat, la qual se’ns pre-
senta any rere any, per animar-vos a sortir a córrer i 
a gaudir amb nosaltres de la muntanya. Perquè amb 
bona companyia és fàcil realitzar activitats sanes que 
t’apropin una mica més a la preciosa natura que ens 
envolta!

Junta directiva del Club de Muntanya 
 i Escalada de Rosselló

Club Futbol Rosselló
Un any més arriba l’octubre, el mes 
molt esperat per a tots els veïns i ve-
ïnes de Rosselló. Des del C.F. Ros-
selló us desitgem que gaudiu d’una 
molt bona Festa Major.
Us esperem al camp!

Coral Flor d’Espígol
Per � tornem a tenir una Festa Major del Pilar “com 
les d’abans”!
Després de dos anys de restriccions, apro�tem-la com 
mai per fer poble i gaudir amb la família, els amics i 
els veïns de tots els actes que el programa ens ofereix.
Des de la Coral Flor d’Espígol, us volem desitjar el mi-
llor en aquests dies de joia compartida i esperem amb 
il·lusió veure-us al Pregó de Festes i a la Missa Major, 
on us oferirem la nostra música. I és que la millor 
recompensa al nostre esforç és poder cantar davant 
d’aquells que més apreciem i estimem.
Superats els mesos d’incertesa i interrupcions en els 

assajos, la Coral ha sobreviscut i s’ha fet més forta i 
arrenquem la nova temporada amb tot un seguit d’ac-
tuacions en diferents localitats, lluint sempre amb or-
gull el nom de Rosselló.
Com sempre, us animem a venir a cantar amb nosal-
tres. No tingueu por ni vergonya i atanseu-vos qualse-
vol dia d’assaig per provar-ho sense cap compromís: 
tothom hi és benvingut!
Molt bona Festa Major!v

Club de Bitlles Rosselló
Estimats rossellonencs, arriba l’esperada Festa Major 
del Pilar en la que sembla que recuperarem la norma-
litat de les activitats sense restriccions per la pandè-
mia.
Des del Club de Bitlles Rosselló, convidem a tots els 
rossellonencs a fer poble, assistint a tots els actes i 
participant en els que sigui possible.
Ens hem de divertir i gaudir de cada moment en 
aquests temps bojos, on les grans potències mundials 
sembla que s’han tornat bog i bel·ligerants.
Tots els que formem el Club de Bitlles Rosselló us 
desitgem que passeu una feliç Festa Major del Pilar 
2022.
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Moto Club Tribu Deskontrol
Benvolguts veïns i veïnes, amics i 
amigues;
Sembla que d’alguna manera hem 
deixat enrere la pandèmia que tant 
ha trasbalsat les nostres vides.
Ara la guerra d’Ucraïna ens porta 
un nou escenari de preocupació i 
d’incertesa, però la humanitat té el do de la recupe-
ració de tots els reptes que la vida ens posa davant, 
resiliència en diuen.
És motiu d’orgull, pels membres fundadors d’aquest 
motoclub, el relleu generacional que s’està produint 
dins de la nostra organització.
Inquietuds i noves idees dels �lls dels fundadors, que 
han pres la iniciativa de continuar amb la feina que, 
des de fa més de 30 anys, un grup, d’aleshores joves, 
van tirar endavant.
Ara tan sols queda desitjar-vos una molt BONA FESTA 
MAJOR!
Deixem enrere els moments dolents, els mals records i 
gaudim d’aquests dies de festa i de retrobament amb 
amics i familiars.
Us esperem a la XXVIIa Moto Trobada!

Associació Dones Alkaníssia
Us desitja a tots que passeu unes bones 
festes del Pilar
Que la Mare de Déu ens guardo a tots.

Dimonis de Rosselló
Aquest any els Dimonis de Rosselló complim 20 anys, 
per aquest motiu volem que el correfoc sigui inobli-
dable. Intentarem recuperar l’essència de l’inici, con-
vidant a totes les persones que han format part de 
la colla en algun moment, juntament amb els que hi 
ha actualment. Aquest any per fer-ho el més especial 
possible també tindrem dues colles convidades, els 
Diables de Lleida i els de Balaguer. Volem fer partícips 

a tots els rossellonencs i rossellonenques, incloent-hi 
els infants, per aquest motiu, a la tarda, també realit-
zarem un correfoc infantil en el que podrà participar 
tothom.
A la nit serà el torn de tots els diables, de les tres 
colles, acabant amb una trobada de bèsties de foc 
amb el Sorro com am�trió, el Carrincló de Lleida i 
l’Agremont d’Agramunt, tot amenitzat amb el concert 
de la Devil’s Band. Esperem, aquest any més que mai, 
comptar amb tots vosaltres!

Grup Teatre Desgavell
Hola veïns i veïnes!!!
Som el Grup de Teatre Desgavell, enguany ens estrenem 
com a associació, fent així més gran el teixit associatiu 
del nostre estimat poble.
Hem arribat per seguir donant guerra i oferint-vos esto-
nes de riures assegurats.
Tenim les portes obertes per a tots aquells a qui piqui 
el cuquet de la faràndula, això si, majors de 15 anys!
Esperem i desitgem que passeu molt bona festa major 
i que per uns dies, deixem en un calaix els mals rotllos i 
les males vivències que tant tenim a tocar.
Molta salut i com diem a teatre… MOLTA MERDA!
MOLT BONA FESTA MAJOR!

Els Desgavellats

Esbart Rossellonès
Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més ens plantem al mes d’oc-
tubre, esperant la tan anhelada Festa 
Major un cop més.
Estem sortint d’uns anys una mica es-
tranys, massa coses ens han turmentat 
el nostre dia a dia, i és per aquest motiu que hem 
d’aconseguir tirar endavant i buscar motius que facin 
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que els somriures tornin a les nostres cares.
Des de l’Esbart us volem animar a passar molt bona 
festa major i a engalanar els balcons com si fos la 
primera!
Tenim ganes de tornar a viure i de reprendre velles 
tradicions.
Balleu, rieu, brindeu, somrieu… fem que la festa ma-
jor sigui motiu d’alegria.
Molt bona festa Major!

Llar de Jubilats Sant Antolí
Des de la Llar de Jubilats, us volem desitjar una Festa 
Major del Pilar amb salut, ganes i joia amb la compa-
nyia de la família.
Apro�tant l’ocasió, volia fer menció de la primera Fes-
ta Major del dia 2 de Setembre, Sant Antolí, dita festa 
ha estat canviada de data anys enrere, segurament per 
motius legítims, les tasques al camp per la recollida 
de la fruita, que en aquells anys era feina de tota la 
família i no deixava gaire marge per activitats lúdi-
ques. Tot i això, la Llar de Jubilats sempre mantingué 
la data, com el Dia del seu Patró i celebrà cada any 
la Missa i el dinar de germanor al Casal. Aquest any 
ho hem fet amb un àpat ben lluït, i un �nal de festa 
que ens serveix cada any l’Ajuntament. Ens agradaria 
poder ser més gent cada any, per gaudir del que ens 
cuinen els nostres amics d’Arbeca.
Aquest any amb tots els preus in�ats, la Junta de la 
Llar, com sempre ha fet, va subvencionar al màxim el 

preu del menú als socis. Volem posar en relleu que 
assistir a la Llar té avantatges no sols per gaudir d’una 
sala, que fa goig d’estar-hi. Alguna persona gran, no 
vol deixar de sentir-se jove i pensa que si no va a la 
Llar de Jubilats no li cauran els anys. Malauradament 
�ns que no inventin la medicina “màgica” els anys 
ens cauen sense remei. La Llar no és una residencia 
de la tercera edat, aquí tenim socis que encara els 
falta anys per jubilar-se i les activitats que es porten 
a terme aconsegueixen que ens hi trobem a gust. Gra-
cies a tots, a fruir de les activitats per petits i grans. 
Bona Festa Major!

Associació Maquetistes Ferroviaris
Benvolguts rossellonenques i 
rossellonencs ¡¡¡
Des de la nostra associació, 
volem desitjar-vos que gaudiu 
una molt bona Festa Major 
del Pilar juntament amb tots 
els vostres familiars, amics i 
sers estimats.
Aquest any, gràcies a la millora de la situació Covid, 
tots els membres de l’associació hem pogut gaudir de 
la construcció de la maqueta que hem dissenyat i que 
esperem poder presentar-vos tan aviat la tinguem �-
nalitzada: ens sentim molt orgullosos de dir que és 
una maqueta feta per gent del poble i per la gent del 
poble.
Durant la Festa Major, obrirem les portes del nostre lo-
cal per, apart d’explicar-vos l’evolució de l’associació, 
com estem realitzant la maqueta, aclarir-vos dubtes 
relacionats amb el mon ferroviari, farem una exhibició 
de circulació de trens, locomotores, vagons, elements 
auxiliars, composicions, etc.
Si us plau, consulteu el calendari d’activitats de la 
Festa Major.
No us ho perdeu! Tothom es benvingut a la nostra as-
sociació.
Per acabar, volem donar les gràcies a tot l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Rosselló pel suport donat.
Visca la festa de Rosselló!

Associació Mariana de Rosselló
“Estem obligats a tenir esperança”

Arcadi Oliveres (1945-2021)

Ens auguren llamps i trons aques-
ta tardor, i no ens referim als que 
porten aigua, benvinguts siguin 
aquests… I malgrat tot arriba la 
Festa Major i el nostre cor sent 
alegria, en ocasions barrejada amb 
nostàlgia, �ns i tot tristesa, una tristesa que només es 
cura pensant en els joves i sentint-nos units a tota la 
gent del poble.
I com deia l’Arcadi, mantinguem ben alta l’esperança, 
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una esperança que no surt del no res, si no de trac-
tar-nos com a bons veïns, de participar i creure que 
com a poble ens en sortirem…
Ara toca Festa! Com cada any des de l’Ajuntament es 
preocupen de què hi hagi actes per a totes les edats 
i sensibilitats, i les Associacions aportem algunes de 
les activitats que cadascuna promovem durant l’any, 
el que fa una celebració completa i variada. Des de 
l’Associació Mariana fa uns anys ens centrem en do-
nar a conèixer treballs d’artistes locals que són autèn-
tiques obres d’art, enguany us convidem a veure els 
de la Roseta de Cal Con� t.
També com sempre us animem a participar dels actes 
religiosos en honor a la Mare de Déu, tots hi som con-
vidats o bé portant la seva imatge, el pa beneït, ofe-
rint-li les nostres � ors, o bé senzillament compartint 
aquests moments de fe, tradició i alegria.
Que la Verge del Pilar ens doni una molt feliç Festa 
Major!

Parròquia de Rosselló
Si volem una festa nova ens cal primer de retrobar-nos. 
Després de la di� cultats que tots hem experimentat. 
Hi som!
Celebrar. Sou tots convidats a la processó i a la Missa. 

Tant si sou habituals com ocasionals o de poca o cap 
presència. Us esperem a tots. Perquè el fet religiós 
és el rovell de tota festa. I tota trobada joiosa en surt 
millorada. I celebrar a casa amb els convidats i a les 
activitats del poble.
Per recuperar la joia al fons del cor: això ens dona 
força per afrontar el futur amb esperança.
I agermanats en bé de tots. Bona Festa Major!

Penya Blaugrana
Rossellonencs i Rossellonenques,
Ja la tornem a tenir aquí, la nostra benvolguda Festa 
Major del Pilar. Després de dos anys de Pandèmia on 
hem viscut i lluitat tots plegats, podem dir que aques-
ta festivitat tan il·lustrada, la viurem amb gran passió 
i devoció. Per aquest motiu, nosaltres, la Penya Blau-
grana de Rosselló us desitja a tots i totes vosaltres 
que gaudiu com mai aquesta Festa Major, ja que com 
diu l’himne del nostre club, “S’ha demostrat que mai 
ningú ens podrà tòrcer”.
Per � nalitzar, creiem des de la Penya Blaugrana de 
Rosselló que la frase més adient per la Festa Major del 
Pilar ha de ser aquesta: “Salid y Disfrutad” – Wembley, 
20 de Maig del 1992, Johan Cruyff (1947-2016)
Visca el Barça, Visca Catalunya i Visca Rosselló!

Associació de Voluntaris 
Protectora d’Animals
Rossellonencs i Rosellonenques, 
per �  tenim aquí la festa major, 
per nosaltres és un plaer poder 
tornar a escriure unes línies en 
aquesta revista.
Explicar que aquest setembre tor-
nem a posar en marxa el projecte 
CES (capturar, esterilitzar i soltar), per controlar les 
colònies de gats del poble, tenim la previsió d’esteri-
litzar-ne 15.
Tornem a fer crida de voluntaris, majors de 18 anys, 
que vulguin donar un cop de mà i implicar-se amb el 
benestar dels peluts del nostre poble.
Dit això només ens queda desitjar una bona Festa Ma-
jor del Pilar 2022. Visca Rosselló!
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Delfina & Maite Brodats
Plaça Pi i Margall, 3 · 25137 Corbins (Lleida) · T. 722 260 531

Brodats publicitaris personalitzats, vestits regionals, roba per a
colles geganteres i gegants, balconades, banderes...

... la teva botiga del vi a Lleida…

C/ Humbert Torres, 19   25008 - Lleida
vinicia@vinicia.es

De dimarts a dissabte de 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:30h

Polígon Industrial Al-Kanís, Nau 1    25124 - Rosselló (Lleida)
Telf.: 973 730272  Fax: 973 730838

Us desitgem
molt bona

Festa Major!!!

Horari: Dilluns de 10:00h a 14:00h
Tel. 973 247 554
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Festa Major del Pilar
2022

Concurs de Cartells

Categoria, A
/ Majors de 15 anys

1r premi
Victoria Romanova
“El sorro està de festa”

2n premi
Mireia Subirà Fillol
“20 anys de diables”

Categoria, B
/ de 9 a 14 anys

1r premi
Cristina Pifarré Porta
“El missatge dels gegants de 
Rosselló”

2n premi
Núria Pifarré Porta
“Festa Major al ritme de la 
nòria”

Categoria, C
/ de 4 a 8 anys

1r premi 
Laura Fernández Segués
“Arc de Sant Martí”

2n premi
Jan Curcó Subirà
“Les �retes anuncien la Festa 
Major”

Categoria A / 1r premi Categoria A / 2n premi

Categoria B / 1r premi

Categoria C / 1r premi

Categoria B / 2n premi

Categoria C / 2n premi

ESTACIÓ DE SERVEI

BENZINERA AUTOSERVEI 24 HORES
OBERT A TOTHOM!!!!

Stat. Coop. Cat. Ltda.

A tots els socis i veïns de Rosselló
us desitgem bona Festa Major

Av. Fruita, 11 - 25124 ROSSELLÓ - Tel. 973 73 00 67
    cooperativa@fru-rose.com

AUTO-RENTAT

Segueix-nos a         @cooperativarossello
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ESTACIÓ DE SERVEI
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A tots els socis i veïns de Rosselló
us desitgem bona Festa Major

Av. Fruita, 11 - 25124 ROSSELLÓ - Tel. 973 73 00 67
    cooperativa@fru-rose.com

AUTO-RENTAT

Segueix-nos a         @cooperativarossello



40

NB NNBB NNBONNNNABBBBBBBBBBBBBBB
TE

O
EEF
O

TTEE TTEESTTTTTAATTTAT
A
AATATTATTATTTATTATTTATTTAAATATATATATTATAT

M JMM JJJMM JJA RJJ RROJJJJ
S
JJAJJAJJJJJAJAJJJJAJJJJJJJAJJJJJAJJJJJ

Gràcies per escollir-nos

T’esperem a l’Av/Guillem de Rosselló nº26
Obrim de dilluns a dissabte de 08:30h a 21:00h




