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DESTAQUEM Projecte de la nova escola bressol.
URBANISME Es doblen les subvencions del PUOSC.
JOVENTUT Nou Punt d’informació Juvenil.
LES ENTITATS L’Esbart Rossellonès, 40 anys.
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Editorial

Benvolguts veïns i veïnes,

U
Urbanisme
Es doblen les subvencions del PUOSC

E
Ensenyament
Projecte en curs

Teniu a les vostres mans la versió definitiva del butlletí mu-
nicipal. Aquesta ha estat sens dubte una lluita intensa en el 
darrers anys, construir un butlletí que esdevingui una eina 
de comunicació i que mantingui una periodicidat constant. 
Finalment tenim el present format, que s’entregarà estacio-
nalment quatre cops l’any.

Disposar d’un butlletí municipal és essencial per garantir la 
informació de l’acció de govern, que sovint resta difusa, i a 
cops confusa. Estem renovant el nostre web, intentem que 
cada cop hi hagi més gent que assisteixi als plens, sempre 
amb la finalitat de millorar la comunicació.

Amb aquest butlletí donem per tancat l’any 2008, que ha 
estat el primer any de govern complet d’aquesta legislatura. 
Ha estat un any de novetats i projectes; s’ha recuperat la fira 
Motopassió que tant ressò dóna al nostre municipi, i també 
s’ha reformulat la festa major, amb un nou i potent disseny; i 
molts altres projectes. Ja està en exposició pública el concurs 
per la construcció de la nova escola bressol, que s’adjudicarà 
a principis del nou any. Treballem per la construcció d’un 
nou consultori mèdic, aviat tindrem enllestit el projecte del 
pavelló polifuncional amb suficient capacitat per la mida del 
poble actual, entre altres projectes.

L’any 2009 estarà ple de novetats, malgrat la crisi econò-
mica. Hem aconseguit a hores d’ara més de 800.000 euros 
d’inversió per part de la Generalitat, el doble que la legislatu-
ra passada. Per tant cal mirar el futur amb optimisme. Hem 
d’invertir i treballar per créixer, no podem tenir por al futur. 
Em vénen al cap les paraules del president Roosvelt, quan 
assumí el govern americà en plena crisi econòmica pel crack 
del 29 i s’adreçava al seu poble, desmoralitzat i espantat: 
“l’única cosa que hem de témer és la mateixa por”. Roosvelt 
i la seva generació es posaren a treballar i superaren la crisi, 
nosaltres hem de fer el mateix, i de ben segur que també 
superarem aquests mals moments.

Només em resta desitjar-vos un Bon Nadal i un venturós 
2009.

Jaume Fernàndez i Gonzàlez
Alcade de Rosselló

L’Ajuntament de Rosselló ha obtingut del PUOSC (Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya) una subvenció total de 820.000 
euros, una xifra que dobla l’obtinguda en el mandat anterior, que 
va ser de 400.000 euros. 

Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquesta gran 
injecció de diners per a dur a terme projectes tan importants 
com: el pavelló polivalent, l’escola bressol o l’hotel d’entitats a 
Alcanís.

1. PAVELLÓ POLIVALENT 
Subvenció PUOSC: 460.000 euros.
Cost total: 3.000.000 euros.
Subvenció pendent: Secretaria General de l’Esport de la Generalitat.

2. ESCOLA BRESSOL
Subvenció PUOSC: 300.000 euros.
Cost total: 800.000 euros.
Subvenció d’Educació de la Generalitat: 410.000 euros.
Cost per l’Ajuntament: 100.000 euros.

3. HOTEL D’ENTITATS A LA COLÒNIA D’ALCANÍS
Subvenció PUOSC: 60.000 euros.
Cost total: 512.000 euros (*)
Subvenció pendent: 1% Cultural del Ministerio de Fomento.

(*) 170.000 euros ja s’han invertit aquest primer any en la restauració de 
la Casa de la Colònia d’Alcanís.

OBRES EXECUTADES
> Parc infantil a la rambla de Girona.
> Hotel d’entitats a Alcanís, inversió de 165.000 euros per refor-
çar estructura i canvi de la teulada.
> Creació d’un nou aparcament de camions i ampliació de l’exis-
tent.
> Adequació del espai pel recinte firal i festes.
> SUD-1 (zona residencial) i SUD-4 (zona industrial) redacció del 
projecte d’urbanització.
> Nova senyalització viària d’una part de la població, preguem als 
veïns que col·laborin a respectar-la.

CREACIÓ DE LES ORDENANCES 
> Qualitat de les obres.
> Neteja de la via pública.
> Terrasses als espais públics.

TERRITORI
Conservació i manteniment dels camins municipals.
Asfaltat del camí de l’antiga caserna fins al frontó.

HOTEL D’ENTITATS A ALCANÍS
Un dels grans projectes de la nostra regidoria és la creació d’un 
Hotel d’Entitats a la colònia d’Alcanís, un projecte per al qual ja 
disposem de finançament.

PROJECTE EN CURS
ESCOLA BRESSOL “pas a pas”
El proper curs 2009-10 Rosselló tindrà una nova escola bressol mu-
nicipal, l’escola “Pas a pas” amb capacitat per a 82 alumnes i amb 
dues línies. O sigui, dues classes per curs: dues de P1, dues de P2 i 
també incorporarà dues classes per a nadons a partir de 4 mesos.

El cost total de l’obra és de 800.000 euros, 300.000 dels quals 
provénen del PUOSC i 410.000 d’Educació, ja que al ser una escola 
bressol municipal el departament subvenciona amb 5.000 euros per 
alumne. També estem a l’espera d’una subvenció de la Diputació, 
de manera que l’equipament estarà pràcticament finançat al 100% 
i no suposarà cap cost per al municipi.

Amb aquesta nova escola bressol, que s’ubicarà al costat de l’escola 
ja existent i dissenyada per l’arquitecta Noemí Bañeres, doblarem 
2 cops i mig la capacitat de l’actual, que té 30 places, deixarem 
lliures 3 espais de l’escola pública que podran utilitzar-se per al 
parvulari i iniciarem la preparació cap a una escola pública de doble 
línia.

Es preveu que l’escola entri en funcionament durant el proper curs, 
ja que al tractar-se de mòduls prefabricats serà de fàcil i ràpid mun-
tatge.

ESCOLA DE MÚSICA I NOUS PROJECTES
L’Ajuntament ha comprat un nou piano per a l’Escola de música i 
està regularitzant la seva legalització com a escola municipal, fet 
que permetria convalidació de crèdits i preus subvencionats per 
Educació. 

El curs 2009-10 es preveu que ja siguem escola autoritzada. L’es-
cola fa classes d’expressió rítmica i musical un dia a la setmana a 
la llar d’infants i aquest any s’ha acordat que la coral infantil de 
l’escola de música farà de telonera sempre que actuï la Coral de 
Rosselló.

També s’està treballant en vistes a la creació d’una escola de música 
comarcal, una iniciativa que de moment és un projecte.

PUOSC 2003-07 370.000 euros 

PUOSC 2008-11 820.000 euros



T
Tresoreria
Pressupostos

El pressupost per aquest any és de 4.005.000 euros, el que re-
presenta un 30% més que el del passat exercici. Pel que fa a 
l’endeutament ens trobem en un 30% i amb liquidesa al banc, 
la qual cosa ens situa en condicions òptimes per encarar amb 
garanties els principals obres  d’aquest mandat.

RETRIBUCIONS ALS REGIDORS 
Pel que fa a les retribucions, fins al passat mes de juliol de 2007 
es van modificar les retribucions als regidors. Fins a aquell mo-
ment es  cobrava per hores però sense un límit establert. Al ple 
del cartipàs es van establir màxims i la transparència del sistema 
retributiu. A dia d’avui tots els regidors perceben aquestes retri-
bucions per la tasca que fan i això no hauria de ser objecte de 
demagògia.

Degut al creixent volum de feina a l’ajuntament, l’alcalde ha re-
nunciat a mitja jornada al seu lloc de treball per incorporar-se a 
mitja jornada a l’ajuntament. Aquest canvi ha modificat també la 
seva retribució i passarà a percebre 1.300 euros nets mensuals.

HOTEL D’ENTITATS A ALCANÍS

Un dels grans projectes de la nostra regidoria és la creació d’un 
Hotel d’Entitats a la colònia d’Alcanís, un projecte per al qual ja 
disposem de finançament (vegeu apartat d’Urbanisme).

SUPORT A ENTITATS

De fet gran part del pressupost de la regidoria de Cultura va a 
parar a donar suport econòmic a les associacions en les activitats 
que realitzen on hi pot participar tota la població: tirades de bit-
lles, Dia de la Música i Cantada de Nadales, Trobada Motard, Es-
morzar de caçadors, Pedalades, Casal d’Estiu, Escala en hi-fi... 

Conscients del valor que té el teixit associatiu en una població, 
també es destinen prop de 15.000 euros a donar suport a l’ac-
tivitat ordinària d’aquestes associacions mitjançant una línia de 
subvenció. També se’ls facilita ajut a l’hora de presentar docu-
mentació o realitzar tràmits amb les altres administracions, com 
la Diputació o la Generalitat.

Taller de graffiti. Constitució de les parelles linguístiques.

XERRADA 

El passat 15 d’octubre es va realitzar una xerrada sobre Segure-
tat Ciutadana oferta per l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania dels 
Mossos d’Esquadra. 

Va comptar amb l’assistència de prop de 70 persones i es va 
informar sobre mesures bàsiques per evitar robatoris i incidents 
a la llar.

CAMP DE FUTBOL
Lamentem molt la pèrdua del Club de Futbol Rosselló, entenem 
que la Junta se n’ha cansat però l’objectiu de l’Ajuntament con-
tinua essent mantenir el camp ben endreçat ja que l’activitat hi 
continua amb l’Escola de Futbol Mig Segrià. 
Animem però als que vulguin tirar endavant de nou el futbol al 
nostre municipi atès que hi ha altres mancances de primer ordre 
que hem d’atendre amb prioritat.

PLA LOCAL DE LA DONA

Ja s’han realitzat les taules de discussió en les que han participat 
diverses dones de la nostra localitat de totes les edats i perfils 
amb la finalitat de poder redactar un Pla local de la Dona amb les 
conclusions extretes. 

La cloenda d’aquesta fase va ser una taula de participació final, 
que va tenir lloc el 5 de novembre on vam comptar amb la pre-
sència de la Sra. Elena Fuses, de l’Institut Català de les Dones, i 
prop de 40 dones que van poder expressar el seu sentir i proposar 
actuacions de cara al pla.

EXPOSICIÓ SOBRE
DONES FOTÒGRAFES CATALANES

Durant la primera quinzena de novembre també hem pogut gaudir 
d’una exposició sobre dones  fotògrafes catalanes i des del 17 al 
31 de desembre, al vestíbul de l’ajuntament, es podrà visitar una 
exposició sobre l’escriptora Mercè Rodoreda com a cloenda de 
l’any de celebració del centenari del seu naixement.

C
Cultura

J S
Joventut Serveis Socials

S
Seguretat
Ciudadana

E
Esports

D
Dona

CURSOS FORMATIUS

Al llarg de l’any 2008 des de l’àrea de Joventut s’han organitzat 
cursos formatius destinats a “fer currículum”. 
El 2009 es destinarà a desenvolupar la campanya “Emancipa’t”, 
els pricipals eixos de la qual són el treball i l’habitatge. Un dels 
objectius fixats és reactivar i promocionar la borsa de treball per 
a les empreses del voltant així com crear una borsa d’habitatge. 
Es tracta de crear una plataforma única per als joves on es trobin 
oferta i demanda.

PUNT JUVENIL

Aquest any es preveu instal·lar un Punt Juvenil a les dependènci-
es de l’Ajuntament, on fins ara hi havia el telecentre. 
Hi haurà un tècnic que facilitarà informació i orientació a tots 
aquells que s’hi atansin. També es pretén que sigui un punt de 
trobada on els joves puguin compartir el seu temps d’oci amb jocs 
de taula o videojocs, s’hi programaran cursets i  hi haurà un espai 
per fer deures i 2 ordinadors amb accés a internet per a consultes 
o elaboració de treballs.

IMMIGRACIÓ

Aquest any s’ha organitzat el tercer curs de català per a immi-
grants, a més de dues jornades de participació intercultural amb 
xerrades sobre la immigració a càrrec del professor Fidel Molina i 
Carme Hernández. També s’han dut a terme 2 “Tastets intercultu-
rals” en què cada cultura resident al municipi ens oferia una mos-
tra dels seus menjars típics i també s’han organitzat dos torns de 
parelles lingüístiques. (A la imatge, l’acte de constitució). S’han 
arribat a organitzar 12 parelles, de les quals 2 encara funcionen.

GENT GRAN

L’Ajuntament ha destinat 6.000 euros a la reparació de la cale-
facció de la Llar de Jubilats. 

També hem sol·licitat entrar a formar part del Programa Social de 
la Caixa als pobles i actualment estem treballant en la regulació 
de l’ús de la llar i la consolidació de la persona que hi treballa.

UNA EXPERIÈNCIA PIONERA:
PARC LÚDIC RECREATIU 

D’aquí a un breu període de temps el marge esquerre del Canal, 
al carrer Sèquia del Cap s’hi instal·larà un “Parc lúdic recreatiu 
especialment pensat per a la gent gran. 

Es tracta d’una sèrie de diversos aparells que serviran perquè els 
nostres padrins puguin fer exercici i afavorir la psicomotricitat i 
la coordinació motora. Estarà situat a la vora del futur consultori i 
al costat d’un parc infantil. És una iniciativa pionera a les nostres 
comarques que de ben segur resultarà ben rebuda pels nostres 
padrins.

RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I 
DIETES A FAVOR DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

Plens: 100 euros/sessió.
Àrees de treball: 75 euros/sessió. 
Representants d’àrea: 150 euros/sessió
Treballs relatius a la regidoria i representació: 50 euros/sessió
Junta de portaveus: 50 euros/sessió.



El ple d’ordenances fiscals és el més important de l’any en 
tant que determina els pressupostos generals de la corporació 
municipal i gestiona els recursos disponibles per executar les 
inversions previstes del govern. Aquest ple es va celebrar el 
passat 5 de març i el grup de CIU es va abstenir de votar a 
favor d’aquests pressupostos per tres raons fonamentals: En 
primer lloc, hi havia molts conceptes o “partides” que no 
estaven tancades i al no poder saber l’import de les despeses 
vàrem pensar que era arriscat votar-hi a favor. En segon lloc, 
creiem que aquests són uns pressupostos massa ambiciosos 
pels temps que estem vivint i que suposaran un gran esforç 
per a tots. Per finalitzar, pensem que hi ha pocs diners des-
tinats a la gent gran del poble. És en aquest últim punt en 
el que volem incidir especialment. Tots som conscients que 
l’envelliment de la població és un fenomen relativament re-

cent però que marcarà el segle XXI i si Déu vol tots arribarem 
a aquesta etapa de la vida. Creiem que l’Ajuntament ha de 
vetllar per la participació al poble de la gent gran donant una 
major atenció a aquest col·lectiu ampliant la llar de jubilats, 
a fer més tasques de les que es fan (no solament jugar a car-
tes o al dòmino), crear un consell consultiu de la gent gran, 
fer un servei municipal d’atenció a la dependència, atenció 
als majors de vuitanta anys, ... etc. Per dur a terme tot això 
es necessiten diners dels pressupostos i nosaltres pensem 
que l’equip de govern n’ha destinat molt pocs. S’ha de mirar 
sempre al futur i la gent jove és el futur, però sense descuidar 
a la gent gran. El nostre grup vol que Rosselló tiri endavant 
i col·laborarem en tot el que sigui profitós pel poble oferint 
als nostres veïns, tinguin l’edat que tinguin, tots els serveis 
possibles.

GRUP
MUNICIPAL
CiU

Pinten bastos, pel comú de la gent i per l’Ajuntament també. 
La febre del totxo s’ha aturat. Ni mil pisos a la Costa dels Car-
ros, ni el Pavelló semblen avui projectes viables. D’on sortiran 
ara el calés? Dels impostos? Farem desaparèixer el raconet 
que ens havien deixat a l’anterior legislatura? Ara més que 
mai caldria contenir la despesa, ser realistes en les inver-
sions i vetllar pels sectors més vulnerables de la població. 
Per això, IpR va presentar una proposta d’ordenances fiscals 
-baixada de la contribució (IBI), pujada al màxim de l’impost 
de plusvàlues dels solars (IIVTNU), congelació de les taxes- 
amb poc èxit. I finalment han aprovat una pujada del 4,5% 

de les taxes lligades a serveis i mantenir els impostos, excep-
te l’IIVTNU que baixa. Sembla que pel nostre govern, l’únic 
que mereix una rebaixa fiscal per superar la crisi és qui ven i 
compra solars, o sigui, qui especula. Per acabar, desitjar-vos 
unes Bones Festes.

GRUP
MUNICIPAL
IpR

Des de l’inici de legislatura moltes qüestions han anat canvi-
at, molts cops no a la velocitat que un voldria, ja que l’admi-
nistració és lenta, però els canvis són amb pas ferm, i força 
meditats. Més enllà de la gestió del dia a dia, que normal-
ment absorbeix molts esforços, s’ha reestructurat el funcio-
nament intern de l’ajuntament. A tall d’exemple n’explicarem 
tres casos. Primerament s’ha establert un model de gestió 
transparent, totalment obert a la supervisió dels ciutadans, 
on les sessions plenàries son anunciades per totes les vies 
possibles, on l’assistència de públic està prevista per la nova 
i confortable sala de plens, i finalment, les actes de les ses-

sions es posen a disposició dels ciutadans en la pàgina web 
municipal. En segon lloc s’ha establert un règim retributiu 
dels regidors just i transparent, lluny de models confusos que 
es prodiguen en altres consistoris. Avui totes les retribucions 
són públiques, publicades i justificades. En tercer lloc volem 
promoure la comunicació de la gestió de govern, i ho fem 
mitjançant aquest butlletí, la continua renovació de la pàgina 
web i la convocatòria d’una assemblea anual per passar ba-
lanç de la feina feta. I encara ens queda molta feina per fer. 
Us desitgem un Bon Nadal i un Feliç Any Nou.

GRUP
MUNICIPAL
ERC

El nostre poble, que ens ha fet “l’estirada” en aquests dar-
rers deu anys, necessita moltes coses que no té. Ens referim 
sobretot a serveis i als edificis que els fan possibles, però 
també a la participació de tots i totes els que han fet i fan 
que aquest poble es faci gran: els rossellonesos de tota la 
vida i els que fa poc que viuen aquí. En les diferents accions 
que s’han dut a terme per tal de captar el “pols”, l’opinió de 
la població, la participació acostuma a ser més aviat minsa, i 
en una població que ratlla els 3000 habitants, tenir sempre 
els mateixos 70 interlocutors no és bona senyal. Malgrat tot 
hi ha persones que tot just porten dos mesos aquí i s’inte-

gren completament en el veïnat, l’escola o el teixit associatiu, 
participen de les festes i de les nostres tradicions. I també 
veïns de sempre, com els de la Colònia d’Alcanís, decideixen 
organitzar-se perquè no es perdi la identitat del lloc on han 
viscut, tot i els grans canvis que ha patit.

GRUP
MUNICIPAL
PSC

F
Festes

M
Medi Ambient

E
Espai Polític

LA FESTA MAJOR, 
UNA DEMOSTRACIÓ DE CIVISME

La Festa Major del Pilar va viure diversos canvis aquest any. Era 
la primera que programava l’actual equip de govern i vam voler 
fer-hi alguns canvis que créiem necessaris i que van donar força 
bon resultat. 

Davant la falta d’espai al Casal és cada cop més necessari dis-
posar d’un pavelló polivalent però com que encara no en podem 
disposar, vam instal·lar un envelat al recinte firal. La manera de 
fer el trajecte més curt per als que venien de més lluny va ser 
amb un petit tren que feia el recorregut de forma divertida per a 
tothom.

Un altre dels canvis de la Festa Major d’enguany va ser el tras-
llat de les firetes de l’avinguda Guillem de Rosselló al costat de 
l’envelat, amb l’objectiu de guanyar en seguretat, sobretot per la 
canalla, ja que l’anterior ubicació era una zona de pas de molts 
vehicles.

Aquesta Festa Major també va tenir el jovent com a protagonista, 
ja que l’Ajuntament va cedir-los el Casal perquè en fessin un ús 
responsable. Des d’aquestes pàgines felicitem al jovent, i sobretot 
als organitzadors de la penya, per la seva demostració de civisme. 
Els hem fet responsables i ens han demostrat que ho són.

També volem felicitar al nou grup de Grallers de Rosselló, que 
s’ha estrenat aquest any.

DONEM VIDA A LA SERRA DEL PLA

Tenim un actiu natural importantíssim: la Serra del Pla, al qual, 
tradicionalment no s’hi ha prestat gaire atenció. 

Creiem que pot convertir-se en un pulmó verd de la nostra loca-
litat i per això hem demanat ajudes al departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat, que ens ha concedit 25.151 
euros per realitzar una aclarida de millora i podes de qualitat a la 
serra i adaptar-la perquè en puguem gaudir. És un espai molt ade-
qüat per compaginar natura, esbarjo i esport. De moment se’ns 
ha concedit una persona perquè es faci càrrec d’aquestes feines 
dins del Pla d’Ocupació.

MÉS CONTENIDORS

Hem reforçat els contenidors de recollida selectiva que s’han 
aconseguit gratuïtament a través del consell comarcal del Segrià, 
a més de 17 contenidors a les afores. 

Està previst repartir-ne també 25 de nous per al compostatge amb 
l’objectiu de reduir els residus orgànics de l’abocador de Mon-
toliu. Amb aquests contenidors es fa autocompostatge i s’obté 
adob. També s’ha dotat l’hostaleria d’una desena de contenidors 
de matèria orgànica.

La Serra del Pla.

S
Sanitat
Nou consultori mèdic.

S’han iniciat els tràmits per la compra d’un local a l’avinguda Gui-
llem de Rosselló, cantonada amb Sèquia del Cap, de 340 m2.

Aquest espai gaudeix d’una situació cèntrica, d’un fàcil accès i 
d’unes dimensions que ens permetran gaudir de més espai per als 
serveis, de manera que podrà acollir l’activitat de consultori mè-
dic durant els anys a venir. Això permetrà tenir nous serveis i im-
possibles de prestar en el consultori actual per manca d’espai.



US ANIMEM A PARTICIPAR EN EL BUTLLETÍ MUNICIPAL. ESPEREM ELS VOSTRES SUGGERIMENTS I OPINIONS.
PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES PER TELÈFON O PEL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC: butlleti@rossello.net

Jaume Fernàndez Gonzàlez
Àrea d’Alcaldia i Seguretat Ciutadana
Atenció al públic: 
Dilluns, d’11.00 a 14.00 h.
Dimarts, de 10.00 a 14.00 i
de 17.00 a 21.00 h.
alcalde@rossello.net

Pere Joan Vidal Torruella
1r. Tinent d’Alcalde.
Tresoreria, Urbanisme, Territori. 
Atenció al públic: Dimarts, de 17.00 a 21.00 h.
urbanisme@rossello.net

Lluís Rodrigo Galan
2n Tinent d’Alcalde.
Àrea de Festes, Esports i Medi Ambient.
Atenció al públic: Div., de 13.00 a 15.00 h.
festesiesports@rossello.net

Antoni Capell Tehàs
Àrea d’Educació i Serveis Socials
Atenció al públic: 
Dimecres, de 17.30 a 19.00 h. 
educacio@rossello.net

Montse Folguera Bañeres 
Àrea de Cultura, Joventut, Dona, 
Sanitat i Comunicació.
Atenció al públic: Dilluns, d’11.00 a 14.00 h.
cultura@rossello.net

e
equip de govern
un govern per servir-vos

l’Ajuntament i tot l’equip que treballem per vosaltres us volem desitjar
unes BONES FESTES, PLENES DE JOIA I GERMANOR. Bon Nadal!.

Av. Catalunya, 2
25124 Rosselló de Segrià

T. 973 730 001
F. 973 730 033

ajuntament@rossello.net
www.rossello.net

E
l’Entitat
l’ESBART ROSSELLONÉS “40 anys fent poble”

El 18 d’octubre de 1968 es fundà l’entitat sociocultural Esbart Ros-
sellonès. En el seu camp d’acció i actuació calia destacar la forma-
ció de tres colles sardanistes: “Orgull Català”, “Ginesta i Roselles” 
i “Primera Volada”; un grup de teatre, i la fundació d’una coral 
infantil així com un concurs de dibuix i literatura anual.

La seva presència es va fer imprescindible en totes les celebracions 
populars fossin de caràcter lúdic, polític o social. 

L’any 1970 va començar a organitzar la Festa de l’Avi, que encara 
avui té continuïtat.

Fruit de la iniciativa de l’Esbart fou la promoció popular l’any 1977 
de conscienciar a la gent de la necessitat de gaudir d’un casal, nas-
qué amb aquest motiu el Casal Rossellonès (1).

En l’actualitat, l’Esbart compta amb cinc seccions molt actives: el 
Grup de Joves que dinamitza i col·labora en les celebracions i fes-
tes del poble; l’Esplai La Roureda que s’ocupa de l’educació en el 
lleure dels nois i noies; el Grup de Teatre Desgavell que segueix 
deleitant-nos amb les seves actuacions; els Dimonis de Rosselló 
que han fet una tasca de recuperació de la cultura popular de les 
nostres contrades; el Grup Excursionista i Esportiu que s’encarrega 
d’iniciar en la pràctica de l’esport i l’excursionisme a tot aquell que 
ho desitja. 

Amb tot això ens trobem a l’any 2008 al nostre 40è aniversari i amb 
la il·lusió de què les pròximes generacions agafin el relleu d’aquesta 
entitat i dels seus valors que s’han anat transmetent i enrriquin des 
de la seva fundació fins ara.

(1). Dades històriques extretes del llibre: JOVÉ SUBIRÀ, J.Recull històric Rosselló de 
Segrià.


