Dissabte
1 de setembre de 2018
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 XXII Mostra d’Havaneres amb un extens repertori que
els grups Boira i Llotja de Mar (Perpinyà) tenen preparat per a tots nosaltres. En
acabar saborejarem un bon tast de Rom Cremat.

Diumenge
2 de setembre de 2018
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.

Divendres
7 de setembre de 2018
A 2/4 de 12 del migdia .
Començarem la Festa Major amb una cercavila a càrrec de la charanga “El Pintxo” 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 Hble. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sra. Teresa Jordà
i Roura.
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 12 de la nit
Serossanes i Serossans atenció!
Ens arriben al poble dos personatges clau en el panorama actual de la comèdia: en PEYU, conegut
per les seves aparicions a l’APM de TV3, i en Dani, el tècnic que sempre l’acompanya.
Seguint el format de l’stand up comedy, podreu gaudir de l’humor en estat pur: ell, un micro i
un tècnic (el Dani) que amb pocs recursos però molt ben explotats creen un clima de riures. Com
diuen ells mateixos: ”No li busquin ni un principi ni un ﬁnal, simplement gaudeixin.”
Tot seguit, tindrem entre nosaltres el cor “A VOCAL”, cor resident al programa “Tu Cara Me
Suena” d’Antena 3 i “Operación Triunfo”. A més a més ﬁnalistes al concurs “Oh Happy Day”
de TV3 .
Compost per 9 cantants i dirigits per Marc Sambola, aquesta formació s’ha erigit com un dels
grups vocals amb més espectacle sobre l’escenari, amb una gran intuïció musical, potència vocal
i coreograﬁes plenes d’energia.
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 KEVIN MANERO I DJ
MONKEY amb el seu repertori de cançons actuals i no tan actuals per a fer-nos ballar ﬁns a la
matinada i així gaudir de la nit de vigília ﬁns que el cos aguanti.
A les 5:30 de la matinada
Tindrem l’oportunitat de ballar i gaudir amb la Xaranga organitzada per l’Associació de Jovent
i Comissió de Festes. Amb els quals podrem recórrer pels carrers del poble al ritme de la música
i fent guerra d’aigua!
Animem a la gent del poble a que surti als balcons a refrescar amb aigua a tot el jovent.
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.

Dissabte
8 de setembre de 2018
A 2/4 de 11 del matí
Aquest any celebrarem el II Concurs Infantil de Dibuix Lliure 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 mostrarnos el vostre talent.
*Anar a veure les bases del concurs especiﬁcades al llibret.
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 espera l’espectacle d’animació infantil amb la companyia Festuc Teatre:
Els hi acaben d’encarregar una missió: Seguir el rastre d’un antic tresor. Ells no ho podran fer tot
sols, hauran de necessitar la vostra ajuda. Guiats d’un vell mapa, hauran de superar tots els perills
i proves:
Indis i vaquers, Fruits exòtics del Brasil, Danses Africanes, Mòmies d’Egipte…
Un espectacle a peu pla interactiu i participatiu. Les nenes i nens del públic formen part de
l’espectacle en tot moment.
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 2018/2019.
Veniu a celebrar-ho tots plegats al Pavelló Poliesportiu!
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 on el grup de versions Contraband que ens
animaran al ritme de les cançons més conegudes i populars. Tot seguit, per als més valents i
valentes, ens esperarà el Dj Javi Flores per continuar la marxa ﬁns la matinada.
No hi podeu faltar!

Diumenge
9 de setembre de 2018
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!
D’11 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda.
Al camp de futbol 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 2/4 de 5 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
L’orquestra TAXMAN ens deleitarà amb el gran Concert que ens té preparat.
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.
Aquest any com a novetat, animem a tots els joves a vindre disfressats per poder crear una nit
temàtica. Obriu armaris, rebusqueu robes d’anys, anys enrere i que no us falti cap complement!
HIPPYE FLOWER POWER NIGHT!
A les 12 de la nit
Tots estarem preparats al recinte de les penyes per començar la VII Ruta de la Cervesa, aquest
any tots disfressats per la Flower Power Night amb els barrils ben preparats, moltes proves,
riures, música i sobretot molta festa!!!! (participació a partir de 18 anys).
A les 12 de la nit
Magníﬁca Sessió de Ball amb l’orquestra TAXMAN per no parar de ballar durant tota la nit.
En acabar de la ruta de la cervesa, ens trobarem al recinte de penyes per gaudir del Dj Monkey i
el Dj Nach, que posaran ritme tota la nit.

Dilluns
10 de setembre de 2018
A 2/4 de 1 del migdia
L’espuma i la música ens faran divertir a la Plaça de la Viola ﬁns l’hora d’anar a dinar.
Veniu preparats per a passar-vos-ho d’allò més bé.
A les 6 de la tarda
Per començar a animar la tarda i fer uns beures, ens trobarem al Recinte de les Penyes a la
Festa Remember 70’s, 80’s, 90’s. On tornarem disfrutar dels millors temes que van marcar
una època. Petits i grans, us esperem a tots per fer uns ballarucs!!!!
A les 8 del vespre
Gran i majestuós concert amb la coneguda orquestra Tangara.
A les 12 de la nit
Tots plegats ballarem per a celebrar el ﬁ de festa amb l’orquestra Tangara.
Al recinte de les penyes la festa continuarà amb el grup de versions Banda Neon que
ens estarà esperant amb moltes ganes de festa per concloure de la millor manera la Festa
Major. En acabar i per a donar punt i ﬁnal, DJ Manel Lopez no ens deixarà parar de ballar
amb la seva música ﬁns que el cos aguanti.

Dimarts
11 de setembre de 2018
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.

