
ASSOCIACIÓ DE FESTES DE ROSSELL 

FESTES MAJORS 2017 

DEL 12 AL 20 D’AGOST 

ABONAMENTS/POLSERES 

Com a novetat aquest any hem decidit substituir els cartonets del abonaments per 
polseres tèxtils de dos colors ben diferenciats: verd i roig. Això suposa una comoditat 
per a l’usuari i una diferenciació evident dels menors d’edat. 

Les polseres són molt fàcils de posar i porten una tanca de seguretat que s’ajusta 
sense molestar. Enguany no caldrà pensar en si agafes els abonaments o es renten o 
es perden, ja que els portarem sempre posats. En acabar les festes, si vols, es tallen 
en tisores.  

Per a entregar les polseres de l’abonament és obligatori portar el DNI, si sou majors de 
65 anys i menors de 18. 

Per als menors de 14 anys, amb els pares abonats, portaran la polsera roja 
gratuïtament però obligatòria, que servirà  per a l’entrepà de la Font de Baix, per al dia 
del Parc Infantil i la baixada del Tobogan aquàtic. 

 

INFANTILS POLSERA ROJA Nascuts des de l’any 
2004 a 2017 

Gratuïta però 
obligatòria 

JOVE POLSERA ROJA  Nascuts des de l’any 
2000 a l’any 2003 30 € 

MAJORS DE 65 
ANYS POLSERA VERDA Nascuts abans de l’any 

1952  50 € 

GENERAL POLSERA VERDA Nascuts des de l’any 
1952 a l’any 1999 55 € 

 

DIA HORA LLOC 

Divendres 4 d’agost 19:00-21:00 

Baixos de l’Ajuntament 

Dissabte 5 d’agost 11:00-13:00 

Dimecres 9 d’agost 19:00-21:00 

Dijous 10 d’agost 19:00-21:00 

Divendres 11 d’agost 19:00-21:00 

Dissabte 12 d’agost 11:00-13:00 

 22:00-23:30 Taquilla “Casa de Cultura” 

 



TAULES 

El sorteig de les taules es realitzarà el divendres 4 d’agost a les 19:00 h al Centre 
Cívic. 

Es demana la màxima assistència i es recorda que el cobrament es farà al mateix 
moment de la reserva. 

FILA 1 60 € 

FILES 2-3 55 € 

FILES 4-5 50 € 

FILES 6-7 45 € 

FILES 8-9 40 € 

FINAL 30 € 

 

ENTRADES DIÀRIES 

DIA ACTE PREU 

Dissabte 12  NIT Presentació i ball amb l’orquestra ATALAIA 10 € 

Diumenge 13   
TARDE 

Festa-berenar a la Font de Baix. Amenitzat 
per la xaranga de Rossell “NI CAP NI PEUS”.    6 € 

 Entrada sense berenar: 4 € 

NIT Ball amb l’orquestra ÁGORA 10 € 

Dilluns 14 NIT 
Nit temàtica i sopar de sobaquillo amb DJ 
MUK, festival de ball a càrrec de Nuria Juan 
Batiste i presentació del grup EKO 

6 € 

Dimarts 15 NIT  Teatre “Mayordomo para todo” 10 € 

Dimecres 16 
TARDE Concert amb l’orquestra NUEVA ALASKA 5 € 

NIT Ball amb l’orquestra NUEVA ALASKA 10 € 

Dijous 17 
TARDE Tobogan aquàtic  5 € 

NIT Nit jove amb LA CRUZADA i la KINKY BAND 5 € 

Divendres 18 NIT Ball amb l’orquestra CENTAURO 10 € 

Dissabte 19 NIT Ball amb l’orquestra JUNIOR’S 10 € 

Diumenge 20 NIT Ball amb DAVANA QUARTET 5 € 

 

La TAQUILLA estarà oberta fins les 4:30 de la matinada 



SEGURETAT 

Com és habitual, per a les nits de ball s’han contractat guardes porters que seran els 
encarregats de mantindre la seguretat del recinte i controlar l’entrada als actes que es 
realitzaran dins la carpa de festes. 

 

Diumenge        
13 d'agost 

FUTBOL 

El Club Esportiu Rossell i la Comissió de Festes comuniquen 
que el partit no estarà inclòs dins de l’abonament. 

FESTA DE LA FONT DE BAIX 

L’actuació i l’entrepà seran gratuïts per als abonats. L’actuació 
serà a càrrec de la Xaranga de Rossell NI CAP NI PEUS. Per als 
no abonats el preu serà de 6 € amb berenar i de 4 € sense. Hi 
haurà servei de bar. 

Dilluns 
14 d'agost 

AUTOS-LOCOS 

Per optar a l’obsequi serà necessari estar abonat. 

SOPAR DE SOBAQUILLO 

Les portes s’obriran a les 21:00 h. Per als no abonats el preu 
de l’entrada serà de 6 €.  
Tradicional concurs de postres. El tema obligat del concurs és 
UN POSTRE DE RÀDIO.  
Per tal d’organitzar les taules, els dies anteriors caldrà que 
cada colla comuniqui a la Comissió el número de llocs que 
necessita. 

Dimarts          
15 d’agost 

DIA DE LA MARE DE DÉU 

La Comissió no encarregarà els rams de flors per als 
particulars 

DESFILADA DE CARROSSES 

Per tal de fomentar la participació i imaginació en la desfilada 
de carrosses la Comissió obsequiarà amb un premi en 
metàl·lic a les millors carrosses. El jurat estarà format per 
membres de les diferents associacions del poble que 
puntuaran el treball i l’originalitat de les colles. La resta de 
participants també rebran el tradicional obsequi. Les colles 
participants, per poder accedir als premis, han d’estar 
abonades. 

HOLI FESTIVAL OF COLOURS 

En acabar les carrosses la Comissió vendrà a la porta del camp 
de futbol els sobres dels colors. Per a la vostra seguretat 
porteu proteccions als ulls. 



Dimecres         
16 d'agost 

CONCURS D’ARROSSOS 

La Comissió facilitarà a les colles participants l’arròs per a la 
paella. El jurat farà el tast a les 14:00 h.  Enguany es dinarà 
baix del pinaret. Si el temps acompanya també es podran fer 
les paelles amb llenya. 

Dijous            
17 d'agost 

BICICLETADA POPULAR 

Imprescindible portar casc. 

SUPER TOBOGAN AQUÀTIC 

És una de les novetats d’aquest any. Estarà instal·lat al carrer 
Diputació i haurà disco-mòbil i servei de bar. La baixada serà 
gratuïta per a tots els portadors de polseres. Els que no 
estiguen abonats pagaran 5 €. Es podrà baixar tantes vegades 
com es vulgui. Veniu disfressats, amb flotadors, inflables i 
amb ganes de xalar. Apte per a totes les edats, però els 
xiquets molt menuts hauran de baixar acompanyats. 

Divendres         
18 d'agost 

DIA DE LA DONA 

El dinar es farà baix la carpa de festes i costarà 15 €. Només 
et caldrà seure a taula. Els tiquets es posaran a la venda a la 
taquilla de la barra del ball fins el dijous 17. 

Diumenge         
20 d'agost 

CAGADA DEL MANSO 

La parcel·la guanyadora rebrà un premi en metàl·lic de 1.000 
€. Si la cagada comprèn vàries parcel·les el premi es repartirà 
entre les mateixes. Els numerets es vendran durant tota la 
setmana als actes programats i a les taquilles de la Comissió. 

TOTES LES NITS 

ESPAI JOVE 

Disco-mòbil en acabar el ball i fins la matinada. 

 

Es comunica que, donat el caràcter d’exhibició del bestiar boví, queda totalment 
prohibit que qualsevol espectador es llanci a la plaça. En cas contrari, ell 
assumirà tota la responsabilitat, de la qual s’eximeix les autoritats locals i la 
Comissió de Festes. 

 

Com és habitual, durant els actes dels bous a la plaça, hi haurà servei de bar. 

 

La Comissió de Festes i els Quintos us desitgem molt bones Festes Majors!!!!!! 


