DISSABTE 2
DE SETEMBRE DE 2017
A les 10 de la nit
Com és tradició i per començar a escalfar motors de cara a la Festa Major a la Plaça
Viladegut disfrutarem de la XXI Mostra d’Havaneres amb un extens repertori que
els grups Boira i Arrels de Menorca tenen preparat per a tots nosaltres. En acabar
saborejarem un bon tast de Rom Cremat.

DIUMENGE 3
DE SETEMBRE DE 2017
A les 6 del matí
Tots els Pescadors i aficionats es trobaran al bar d’Oto per marxar tots plegats al pantà
d’Utxesa per a celebrar el Concurs Social de Pesca.
A les 7 de la tarda
Us esperem a tots al Camp de Futbol de Seròs on es disputarà el partit Seròs –
Vallmoll.

DIMECRES 6
DE SETEMBRE DE 2017
A les 9 de la nit
Partit de futbol Seròs – Fraga Juvenil al Camp de Futbol! Us hi esperem a tots.

EXPOSICIÓ al Centre Cultural d’Encarna Segura Valero els dies 8, 9, 10 i 11 de
setembre. Horari: De les 11.00h a les 14.00h i de les 18.00h a les 21.00h.

Biografia: Pintora autodidàctica, especialista en retrats, paisatges marins, bodegons i
figures.

DIJOUS 7
DE SETEMBRE DE 2017
A 2/4 de 12 del migdia .
Començarem la Festa Major amb una cercavila a càrrec del grup LA CREMALLERA,
amb grallers i tabals pels carrers del poble que ens animaran i ens faran ballar per a
començar amb bon peu aquesta gran festa!
En acabar, abans de la traca final, escoltarem a la Plaça de les Escoles, el Pregó de
Festes a càrrec de Carmel Mòdol i Bresolí, director general d’Alimentació, Qualitat
i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
A 2/4 de 6 de la tarda
Nens i nenes de Seròs us espera una tarda increïble de jocs i música preparats per la
Comissió de Festes al carrer de la Vila!! Veniu amb moltes ganes de ballar, jugar i
riure!
A les 8 del vespre
A la pista de l’institut podrem animar als jugadors dels equips ASTON BIRRA i
DEPISTNEM que disputaran l’esperada Final del campionat d’estiu de “futbito”.
No hi falteu!!
A les 12 de la nit
Serossanes i Serossans atenció!
Arriba a Seròs PEP PLAZA I EL MAG RAUL BLACK. En Pep Plaza actua al Polònia
i Crackòvia (personatges com Guardiola, Tomeu Penya, etc.), humorista, imitador de
personatges, en definitiva, ens espera una nit plena de rialles i diversió amb l’espectacle
Pep en directe. Tot seguit la vetllada seguirà amb el mac Raul Black que ha participat
al famós concurs de televisió Tu Si que Vales.
En acabar l’espectacle ens dirigirem tots al recinte de les penyes acompanyats al ritme
de la música amb el grup EMBATUKATS on ens estarà esperant DJ POCH I DJ
MONKEY amb el seu repertori de cançons actuals i no tan acutals per a fer-nos ballar
fins a la matinada i així disfrutar de la nit de vigília fins que el cos aguanti.
IMPORTANT: Es recorda als penyistes que durant aquesta tarda-nit es farà la valoració
de la decoració, per tant, les penyes hauran d’estar acabades de decorar abans de les
22:00h.

DIVENDRES 8
DE SETEMBRE DE 2017
A les 12 del migdia
Missa Major en honor a la Mare de Déu, patrona del nostres poble.
En acabar ballarem tots al ritme de les Sardanes que la Cobla Ciutat de Cervera ens
tindrà preparades a la Plaça Viladegut.
A 2/4 de 5 de la tarda
Vist l’èxit de l’any passat, les colles i grups d’amics podran tornar a preparar-se per a la
tradicional Cursa de Llits. Corredors i aficionats ens trobarem a la Plaça Viladegut per a
fer una bona arrancada i no parar de riure i córrer durant tota la tarda.
IMPORTANT: Llegir la normativa, que trobareu en aquest mateix llibret.
A les 6 de la tarda
Tots els nens i nenes que tinguin ganes de divertir-se i passar una tarda ben entretinguda,
al Casal ens esperen els Germans Cascollini amb el seu gran espectacle d’animació.
A les 8 del vespre
L’orquestra Mediterrània ens farà ballar tota la tarda sense parar fins fer-nos gana per
anar a sopar. Durant la sessió de ball es farà també la Proclamació de les Pubilles i
Damisel·les del 2017/2018. Veniu a celebrar-ho tots plegats al Pavelló Poliesportiu!
A les 10 de la nit
Totes les colles interessades es reuniran al recinte de les penyes per a participar al
tradicional Sopar del Jovent.
En acabar, a les 12 de la nit, tots estarem preparats al recinte de les penyes per començar
la VI Ruta de la Cervesa amb els barrils ben preparats, moltes proves, riures, música i
sobretot molta festa!!! Recordeu anar de color blau!!! (participació a partir de 18 anys)
A les 12 de la nit
Gran Sessió de Ball amb la famosa orquestra Mediterrània que ens farà ballar i cantar.
La festa però, continuarà al recinte de les penyes amb la marxa de DJ Manero i DJ
Josepe.

DISSABTE 9
DE SETEMBRE DE 2017
A les 9 del matí
Els Caçadors de Seròs conviden a tot el poble a l’esdeveniment que tenen preparat de
tir al plat. Aquest tindrà lloc a la Gravera de les Roques on també tindran preparat un
gran esmorzar popular. No hi falleu!
A 2/4 de 10 del matí
Com a novetat d’aquest any arriba el I Concurs de Dibuix de la Festa Major de Seròs a
la Plaça de les Escoles. Nens i nenes de Seròs que tinguin de 3 a 15 anys esteu convidats
a mostrar-nos el vostre talent.
*Anar a veure les bases del concurs especificades al llibret.
A 2/4 d’1 del migdia
L’espuma i la música ens faran divertir a la Plaça de la Viola fins a l’hora d’anar a dinar.
Veniu preparats per a passar-vos-ho d’allò més bé!!!!!
A 2/4 de 5 de la tarda
La penya NOI-TOKEM ens té preparada l’esperada Gimkana de fang a l’esplanada
de Castanyetes per a tots els joves que tinguin ganes de passar-ho bé i embrutar-se molt.
(Participació a partir de 16 anys).
A les 8 del vespre
L’orquestra Venus ens deleitarà amb el gran Concert que ens té preparat.
A les 12 de la nit
Magnífica Sessió de Ball amb l’orquestra Venus per no parar de ballar durant tota la
nit.
Mentre, el grup de versions 7DROCK animaran la festa al recinte de les penyes
fent-nos ballar, cantar i saltar. A continuació, per als que tinguin ganes de més festa
el famós DJ LUKA CARO que recentment ha estat a cartells tant importants com
el de Tomorrowland, ens tindrà preparada una sessió amb molta música amb els hits
del moment. Seguidament DJ Manel Lopez ens acompanyarà fins ben entrada la
matinada.

DIUMENGE 10
DE SETEMBRE DE 2017
D’11 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda.
A la pista de l’institut arriba el tradicional gran parc infantil amb un conjunt de castells
inflables per a tots els nens i nenes que tinguin ganes de saltar sense parar durant tot el
dia.
A partir de les 6 de la tarda
ATENCIÓ ATENCIÓ!!! arriba HUMOR AMARILLO a la Festa Major de Seròs. Us
esperem a tots al Camp de Futbol amb el vostre equip format i amb ganes de passar-ho
molt bé i fer una mica l’animal.
*La participació és a partir dels 14 anys i els grups han de ser de 6 participants. La
inscripció començarà mitja hora abans.
A les 8 del vespre
Gran i majestuós concert amb la coneguda orquestra Costa Brava.
A les 12 de la nit
Tots plegats ballarem per a celebrar el fi de festa amb l’orquestra Costa Brava.
Al recinte de les penyes la festa continuarà amb el grup de versions La Secreta que ens
estarà esperant amb moltes ganes de festa per a finalizar la nostra Festa Major. En acabar
i per a donar punt i final, DJ NAX no ens deixarà parar de ballar amb la seva música fins
que el cos aguanti.

DILLUNS 11
DE SETEMBRE DE 2017
A la 1 del migdia
La Cobla Ciutat de Cervera ens estarà esperant a la Plaça Viladegut per a celebrar la
Diada de Catalunya ben agafats de les mans i ballar un seguit de Sardanes tal i com mana
la tradició.
AVÍS IMPORTANT!!!
Es recorda a tots els penyistes que a partir de les 4 de la tarda es procedirà a desmuntar les
penyes ja que després d’una Festa Major tant intensa s’ha de netejar bé el recinte.

