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Pregó de Festa Major a la plaça
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 
Benvolguts Serossans i 
Serossanes,

Altre cop arriba el setembre 
i tornem a trobar-nos a les 
portes de la nostra esperada 
Festa Major. Any rere any tots 
esperem passar uns dies de 
festa amb amics i família i gaudir 
del que ens uneix com a poble. 

Històricament, Seròs sempre 
ha estat un poble d’acollida, 
respecte i convivència. La 
cultura, la festa i la solidaritat 
entre els veïns i els veïns 
d’acollida és i serà un puntal 
de la nostra societat tot i que 
a vegades algunes accions no 
siguin enteses o interpretades, 
la voluntat de la gent de Seròs 
sempre és actuar i fer el millor pel conjunt dels veïns.

En arribar a l’Alcaldia, jo mateix i tot l’equip de govern, ens vam 
proposar enfortir la convivència i la participació en les activitats culturals 
i associatives de tots els col·lectius del poble. A dia d’avui, i tot i les 
dificultats sobrevingudes, estem aconseguint que els nostres objectius 
es vagin complint.

En aquests dos anys que fa que governem ens ha tocat viure’n un i 
mig de pandèmia. No hem pogut arribar a complir amb tot el que ens 
havíem proposat i us havíem promès, us demano, doncs, disculpes 
anticipades i comprensió. Així mateix, us agraeixo infinitament la 
col·laboració incondicional de tots vosaltres per seguir les instruccions 
que hem donat durant tot aquest temps per superar la pandèmia amb el 
menor numero de pèrdues de vides possibles.
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Per sort, ja tenim més del 70% de la població vacunada i, tot i que els 
casos de contagis continuen en el seu degoteig, hem aconseguit que 
siguin amb simptomatologia molt més lleu i que no haguem de lamentar 
cap pèrdua.

Desgraciadament la situació de pandèmia mundial que vivim no ens 
permetrà reviure la festa i les activitats a les que estàvem acostumats, 
però segur que en gaudirem al màxim amb el respecte a les noves 
mesures de contenció de contagis. Enguany tornem a recuperar la 
plaça de les Escoles com l’espai on es celebraran els actes de Festa 
Major, un lloc per gaudir de la festa a l’aire lliure sempre i quan les 
condicions meteorològiques ens ho permetin.

Aquest any també podem dir que la nostra Festa Major serà diferent 
perquè serà la primera que serà totalment gratuïta i participativa tant 
per la gent resident a Seròs com pels nostres visitants complirem, així, 
un altre dels nostres reptes de legislatura.

Per últim em vull dirigir als joves: no serà la Festa major que espereu 
però us animo a participar dels actes que els membres de l’Àrea de 
Cultura i Festes han programat i gaudiu del moment.

Bona Festa Major a tots !!

Josep Antoni Romia Pujol
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1r Concurs de Disfresses Festa Major: Penya DEPITSNEM. Foto cedida per Magda Loncà

Vermut de Festa Major al Tonet (1967). Foto cedida per Marisol Teixidó
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VI CONCURS FOTOGRÀFIC  
DE LA FESTA MAJOR DE SERÒS
Captura els teus moments #Serossanament21

Després de la parada de l’any passat, aquest any recuperem el concurs de fotografia 
Instagram, arribant ja a la sisena edició. La finalitat del concurs, és animar als veïns 
i veïnes a captar els millors moments de la nostra Festa Major.

• Tothom qui vulgui participar ho haurà de fer a través del seu dispositiu o telèfon 
mòbil.

• Les fotografies s’hauran de presentar obligatòriament a través d’internet a 
l’App Instragram, que podeu descarregar gratuïtament, i està disponible tant 
per Android com per IOS.

• Per tal que la fotografia pugui ser valorada i entri en concurs serà imprescindible 
que porti el hashtag #serossanament21, s’etiqueti a l’Ajuntament de Seròs  
(@ajuntament_seros) i s’haurà de carregar des d’un compte públic per tal 
que tothom la pugui veure i es pugui compartir a les històries destacades de la 
xarxa de l’Ajuntament de Seròs. Qualsevol fotografia publicada com a privada, 
no es tindrà en compte i només entren a concurs les fotografies publicades als 
perfils. No entren a concurs les “stories” ni “lives”.

• Les fotos es podran presentar amb filtres fotogràfics d’aplicacions mòbils, en 
cap cas podran ser retocades amb altres mitjans. Així tothom participarà en les 
mateixes condicions.

• No hi ha límit de fotografies presentades per persona, quantes més fotografies 
es pugin, més possibilitat de guanyar.

• Els encarregats de dictaminar la foto com a guanyadora seran: la parella Espe 
Pons i Jordi Jové.

• Es tindran en compte totes les fotografies publicades fins el diumenge 19 de 
setembre i que compleixin amb els requisits d’aquestes bases. 

• El veredicte del jurat es farà saber durant el dinar del Sant Àngel.
• El premi consistirà en un dinar o sopar per a 2 persones en un restaurant de 

Seròs.
• La participació en el concurs autoritza la divulgació de les fotografies en els 

canals oficials i de comunicació de l’Ajuntament de Seròs. Totes les imatges 
que participin en el concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Seròs 
per a futures campanyes de promoció i publicacions, sempre mencionant 
l’autor de la fotografia
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Cercavila de Festa Major (2005). Foto cedida per Maria Badia Busquets

Esperant que passi la Cercavila. Foto cedida per Maria Badia Busquets



8       Festa Major Seròs 2021

PREGONERA  
DE LA FESTA MAJOR 2021

Aquest any, l’encarregada de donar el tret 
de sortida a l’esperada Festa Major serà 
Paquita Busquets Baró, més coneguda 
al poble com a Paquita‘l Platé.

Nascuda a Seròs l’any 1957, estudià el 
Batxillerat Elemental a l’Acadèmia de 
Seròs, i després el Batxillerat Superior 
i la carrera d’Infermeria a l’Hospital de 
Santa Maria.

Molts la recorden com la “practicanta” 
per la feina que va desenvolupar amb 
Juanjo, però la seua veritable vocació 
serà la de mestra. Aquesta professió la 
portarà a desenvolupar gairebé tota la 
seua carrera professional envoltada de 
xiquets i xiquetes al Col·legi Claver de 
Raïmat.

Fou una de les fundadores de la 
Guarderia Laboral “la Quitxalla” l’actual 
Llar d’Infants, que segueix mantenint el mateix nom que quan va ser 
creada., 

És la mare de la Maria, el Manel i la Natàlia i la padrina  del Damià, l’Emma, el 
Blai i la Carmina. Actualment, ja jubilada, col·labora amb diferents activitats 
del poble i amb el moviment “contacontes” que abans de les restriccions 
per la pandèmia, reunia nens i nenes per passar una bona estona contant 
contes a la biblioteca.

Ben coneguda per tots els serossans i serossanes, el seu fort vincle amb 
el poble i la seua participació en les activitats que s’hi duen a terme, l’han 
portada a ser l’escollida per ser proclamada pregonera de la Festa Major 
2021.
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Carrer Calvari: 1r Premi Concurs de Decoració de Carrers (2006). Foto cedida per Marisol Teixidó

Carrer Sant Antoni: Antic Concurs de Decoració de Carrers 
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SALUTACIÓ DELS MEMBRES DE 
L’ÀREA DE CULTURA I FESTES

Serossans i Serossanes,

L’estiu s’acaba i amb aquest arriba la nostra Festa Major. Aquest 
any, us presentem una Festa Major diferent. La situació que 
encara estem vivint ens ha fet retrocedir en molts dels actes que 
teníem pensats de fer, per això us anticipem que un any més no 
celebrarem la Festa Major de la qual n’estem acostumats, però si 
que serà diferent a la que vam viure l’any passat.

Tenim moltes ganes de gresca, disbauxa i sobretot de molta festa, 
però la situació en la qual ens trobem, fa que haguem de posar-hi 
fre pel bé col·lectiu del nostre poble. Tot i així tenim l’esperança 
que tan aviat ens deixin ho reprendrem i ho gaudirem molt.

Per tal de dur a terme les activitats programades us necessitem a 
tots i totes amb el vostre esperit festiu. Serà també molt important 
respectar les instruccions per evitar contagis i sobretot seguir 
estrictament les recomanacions que els membres de l’Àrea de 
Cultura i Festes donarà.

Us desitgem una molt bona Festa Major a totes i tots!!
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GISELA ALBÀ PENA
DAMISEL·LA 2021

 NATÀLIA CARDET SALAMÓ
DAMISEL·LA 2021

PUBILLES I DAMISEL·LES GRANS 2021

ANNA ARESTÉ MÒDOL
PUBILLA 2021
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JOANA BARÓ FONTANÉ. PUBILLA 2021

ONA FERRAN PÉREZ. PUBILLA 2021

MIREIA FERRAN PÉREZ. PUBILLA 2021

JÚLIA ROMIA LLOP. PUBILLA 2021

PUBILLES INFANTILS 2021
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SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
En aquests temps difícils que ens han trastocat la 
vida quotidiana, relacions socials, etc. gaudim de 
la Festa Major en honor de la Nativitat de la Mare 
de Déu (titular de la parròquia) encara que amb les 
restriccions sanitàries del moment. Demanem a 
la Verge esperança en la solució de la pandèmia 
i consol per als que han patit i pateixen les 
conseqüències. 

SALUT I BONA FESTA MAJOR 2021

Mn. Paul Fecheta

DIUMENGE DIA 5 DE SETEMBRE
7 del matí 
Els pescadors estan cridats a concentrar-se al Bar Restaurant La Disco per sortir 
en direcció al pantà d’Utxesa per celebrar el CONCURS SOCIAL DE PESCA. 
Prepareu les canyes i els tartanys i gaudiu de l’esport.
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NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ  
ALS ACTES FESTIUS

Ja portem 18 mesos convivint amb el virus de la COVID-19 i la situació 
comença a ser esgotadora. Tot i així, si volem continuar gaudint dels actes 
festius i culturals i de l’estat d’estabilitat actual, hem de seguir un conjunt de 
recomanacions i complir amb la normativa vigent. 

Amb la finalitat d’evitar aglomeracions a l’entrada de la plaça a l’hora de fer el 
registre d’entrada, des de l’Àrea de Cultura i Fetes demanem la col·laboració 
de tots vosaltres per poder facilitar el compliment de la normativa. Per això, en 
tots els actes seguirem les següents pautes:

1. Tots els actes es gaudiran asseguts a la cadira. Cal recordar que 
no es permet el ball (per moltes ganes que en tinguem).

2. Ens repartirem en taules i cadires de màxim 10 persones.

3. Un cop asseguts a la taula, agafarem el full de registre i anotarem: 
el número de taula, els noms i cognoms i telèfon de contacte dels 
membres de la taula i la data i hora de l’acte.

4. Encara que estiguem a l’aire lliure, utilitzeu sempre que sigui 
possible la mascareta per evitar possibles contagis, sobretot 
quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

5. Intenteu agrupar-vos per grups bombolla.

6. Sigueu puntuals i eviteu aglomeracions a l’entrada i sortida dels 
actes.

Per últim us volem demanar que no us emporteu ni el cartell amb el 
número de taula, ni el gel hidroalcohòlic, ni la pinça ni el bolígraf que 
hi trobareu, els necessitem per tots els actes d’aquests 5 dies de Festa 
Major.
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DIMARTS DIA 7 DE SETEMBRE
10:30 del matí 
A la plaça de les Escoles, torna el IV CONCURS DE PINTURA INFANTIL de Festa 
Major. Animem a tots els menuts a agafar els seus estoigs de pintures, colors, 
ceres, guixos o carbonets i a demostrar les seues habilitats en aquest art. 
Es posarà a disposició dels artistes els fulls de paper i els plafons per exposar 
les seues obres. Degut a les restriccions COVID, no hi haurà estris de dibuix o 
pintura.
Les obres quedaran exposades a la plaça durant aquests dies de Festa Major.

5 de la tarda
Des de l’escenari instal·lat a la plaça de les Escoles, escoltarem el Pregó de Festa 
Major a càrrec de la ben coneguda per tots nosaltres: PAQUITA BUSQUETS 
BARÓ. 
A continuació es celebrarà l’acte de coronació de les PUBILLES I DAMISEL·LES 
de l’any.

A continuació
Sense moure’ns de la cadira, gaudirem de l’espectacle infantil UH! QUIN 
CANGUELI de la companyia XIP XAP. Durant la festa del Cangueli, coneixerem 
les criatures més dolentes i terribles de les seues cançons i cridarem: no em 
fas por!

11 de la nit
No us perdeu la màgia de l’espectacle UNA NIT AMB EL MAG LARI del reconegut 
humorista i il·lusionista MAG LARI. Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la 
sorpresa, amb l’humor de sempre i, sobretot, amb  la il·lusió de sempre.
L’obertura de portes serà a les 22:30 per garantir que tot el públic estigui 
assegut a l’hora d’iniciar l’espectacle. Demanem màxima puntualitat per evitar 
retards a l’hora de començar l’actuació.
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Sardanes a la Plaça Viladegut. Foto cedida per Marisol Teixidó

Plaça de les Escoles 1966. Foto cedida per Marisol Teixidó
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DIMECRES DIA 8 DE SETEMBRE
12 del migdia
MISSA MAJOR en honor a la Mare de Déu, la patrona de Seròs.

1 del migdia
A la Plaça Viladegut tornarem a gaudir de les SARDANES, el ball tradicional de 
Catalunya.
Per evitar contagis i mantenir la distància interpersonal, els sardanistes no es 
donaran les mans si no que ballaran agafats a les senyeres.

2/4 de 6 de la tarda
A la plaça de les escoles torna la companyia corbinenca FESTUC TEATRE per 
presentar-nos la seua obra LA MONGETERA MÀGICA. Gaudirem del viatge de 
la Lina en la recerca d’una mongetera màgica que puja fins més enllà del cel on 
hi viu un ogre i el seu tresor.
T’animes a fer-te una foto al nostre Photocall? Vine disfressat de casa, fes-t’hi 
una foto ben divertida i no t’oblidis de penjar-la a Instagram per participar al 
concurs!

8 de la tarda
A la plaça de les escoles fruirem amb el concert de carrer a càrrec de l’orquestra 
SWING LATINO i el seu repertori complet i variat on escoltarem tant els temes 
més clàssics com els temes més actuals. Prepareu les vostres cordes vocals per 
cantar a ple pulmó!
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Torneig de Futbolín (2005)

Inflables de Festa Major
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DIJOUS DIA 9 DE SETEMBRE
De les 11:30 a les 13:30 del migdia i de les 15:30 a les 19:00 de la tarda 
Tornarem a obrir les portes del recinte de les piscines municipals per gaudir de 
l’últim dia de bany del 2021. Agafeu els banyadors i les tovalloles i veniu amb 
ganes de passar-vos-ho bé amb el PARC AQUÀTIC i la FESTA DE L’AIGUA.

A les 5 de la tarda 
A partir de les 16:30, convoquem als aficionats al futbolín a la plaça de les 
escoles per inscriure’s al CAMPIONAT DE FUTBOLÍN. 
Les parelles participants es podran inscriure de 16:30 a 17:00. No serà possible 
la inscripció al torneig més enllà de les 5 de la tarda.

A les 8 del vespre 
Gaudirem d’una vesprada de bona música i disbauxa a la Plaça de les Escoles 
a càrrec dels ZeBRASS i el seu espectacle TORNEM AL CARRER.  La banda, 
integrada per 11 músics, ens acostarà als ritmes originals jamaicans passats 
pel peculiar filtre de brass band.
Durant l’actuació, els aficionats a la cervesa, els vins i els caves, tindran 
l’oportunitat de fer-ne una degustació a càrrec de Míster Plat.
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Fi de Festa Major a l’Envelat (2006)

Futbolí humà, torneig de Penyes
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DIVENDRES DIA 10 DE SETEMBRE
A les 9 del matí 
Per tots els aficionats a la caça, la Societat de Caçadors de Seròs us convida a 
gaudir del RECORREGUT DE CAÇA al refugi dels caçadors.

A 2/4 d’11 del matí 
Famílies, petits i grans: prepareu les brúixoles, uns quets còmodes i roba 
esportiva per gaudir de la GIMCANA FAMILIAR D’ORIENTACIÓ. Ens trobarem 
a la plaça de les escoles per repartir mapes i donar les instruccions a seguir per 
divertir-vos buscant sobre el mapa el recorregut a seguir. Sereu capaços de no 
perdre-us al vostre poble?

A les 5 de la tarda 
Escampats en diferents zones del poble gaudirem d’una tarda de MULTIJOCS: 
PlayStation, Simuladors, Inflables i Futbolí Humà. 
Busqueu les diferents estacions entre el Casal, el Carrer Enginyer i la Plaça de 
l’Església. Recordeu que s’han d’evitar les aglomeracions, si una estació està 
ocupada, podeu anar a gaudir de les altres.

A les 8 del vespre 
A la plaça de les escoles ens tornen a visitar el serossà Joan Baró i la Núria 
Garcia per delectar-nos amb la música tradicional catalana i el folk irlandès i 
escocès. Ells són el duet LAUZETA. 
Prepareu-vos per embarcar en un viatge fins al cor d’Irlanda amb l’ajuda de les 
veus i els instruments d’aquest duet tant proper a nosaltres.
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La Penya Destrankis participant a la cursa de llits (Foto de l’arxiu fotogràfic de Damià Badia)

La Loca Histeria
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DISSABTE DIA 11 DE SETEMBRE 
A 2/4 d’1 del migdia 
El dia de la Diada de Catalunya ens retrobarem a la Plaça Viladegut per ballar 
a ritme de la COBLA CIUTAT DE CERVERA les nostres apreciades SARDANES.

A les 5 de la tarda 
Joves i no tant joves, prepareu roba vella per gaudir d’una tarda de proves 
esbojarrades i les animalades de la GIMCANA DE PENYES que us ha preparat 
l’Associació de Joves.
Per participar a la gimcana, recordeu que haureu de signar el document de 
descàrrega de responsabilitat. En el cas de menors d’edat ho hauran de fer els 
pares/mares o tutors legals.

A les 8 de la tarda 
Arriba a la plaça de les Escoles de Seròs l’espectacle circenc de LA LOCA 
HISTERIA. Ritme, humor, diversió, interacció i originalitat a càrrec de 8 
peculiars i entranyables personatges que ens faran oblidar per unes hores la 
situació d’estrés diari en què vivim amb el seu show eixelebrat. Prepareu-vos 
per cantar a ple pulmó els èxits més trencapistes de tots els temps.

En acabar el concert...
Ens traslladarem al carrer de la Vila on gaudirem de l’ESPECTACLE DE 
FOC que ens han preparat els diables d’Alguaire amb el bestiari que els 
acompanya. Prepareu els mocadors i els fulards si no voleu respirar el fum de 
la pólvora cremada!
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Josepet de Juana de camí al Pla (Foto cedida pel seu fill Enric Puigvert)
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DIUMENGE DIA 12 DE SETEMBRE
A les 5 de la tarda 
A les pistes del Pàdel, els 2 equips finalistes disputaran la FINAL DEL I 
TORNEIG DE PADEL ESTIU 2021 organitzat per l’Àrea d’Esports. Prepareu-vos 
per gaudir de la competitivitat dels equips masculins, femenins i mixtes que 
lluitaran per proclamar-se vencedors del Torneig celebrat durant els mesos 
de Juliol i Agost.

A les 7 de la tarda 
Els aficionats al Futbol Sala i als seguidors i seguidores del Futsal Seròs 
Esportiu Femení, us convoquem al pavelló poliesportiu per gaudir de la 
SEMIFINAL DE LA COPA LLEIDA – CATALUNYA entre el FUTSAL SERÒS 
ESPORTIU FEMENI i el FUTSAL ALBI.

No us quedeu a casa i veniu a gaudir d’una tarda d’esport d’alt nivell!

Tirada de bitlles (Foto de l’arxiu fotogràfic de Damià Badia)
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Benvolguts serossans i serossanes.
Des de l’Associació Joves de Seròs us volem donar les 
gràcies per la col·laboració, suport i participació que 
hem rebut per part de tots vosaltres.
La nostra associació és més que una simple agru-
pació de voluntaris amb un interès comú, com pot 
ser divertir la joventut d’un poble petit que sembla 
invisible. Però que ha brillat, brilla i esperem que pu-
gui seguir-ho fent durant els temps difícils, així com 
en el futur actualment insòlit. És la unió d’esperança, 
creativitat i interès de molts joves amb ganes de “fer 
poble”, però no solament dels integrants, sinó de 
tota la vila.
La junta canvia de cares, de maneres de pensar. Ten-
im l’esperança de poder crear un futur a l’alçada de 
les expectatives del jovent i recuperar el temps de la millor manera possible. 
Estem joiosos d’emprendre un nou camí de la mà d’antics membres d’aquesta 
associació i de l’ajuda de l’actual equip de govern.
Durant la pandèmia, el poble de Seròs es va aturar de manera imprevista, així 
com el jovent i les seves il·lusions, però l’associació va fer el possible per tal de 
poder engegar de nou els somnis que semblaven perduts.
A part de divertir-nos en família, vam contribuir en ajudar als col·lectius més 
vulnerables del nostre municipi. Ajudant-los amb les tasques diàries com la 
compra d’aliments i medicaments per tal que aquests no s’haguessin d’expo-
sar d’una manera tan directa al virus. També amb activitats dutes a terme 
online com manualitats, tallers i receptes molt divertides, entre d’altres.
Com hem dit en un bon començament, sols ens queda donar-vos de nou les 
gràcies a tots i cadascun de vosaltres, per la gran tasca que hem dut a terme 
entre tots i que han fet possible deixar de banda aquest mal sabor de boca de 
la covid-19.
Esperem tornar-nos a trobar ben a aviat i poder gaudir de les pròximes activ-
itats tots junts.
Per últim, sols ens queda dir-vos MOLT BONA FESTA MAJOR 2021!!!!!

SALUTACIÓ DELS JOVES 
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1 ⭣ 2 ⭣ 3 ⭣ 4 ⭣ 5 ⭣ Horitzontals: Verticals

6 ⭣ 1. Durets 1. Enredat

2. Estrats 2. Amniotes

3. Agrònom 3. Rosa

1 ⭢ 2 ⭢ 4. Tira 4. Obrers

7 ⭣ 5. Corals 5. Extra

3 ⭢ 6. Envolta 6. Poetastra

4 ⭢ 7. Goter 7. Amanir

8 ⭣ 9 ⭣ 8. Pètal 8. Embala

9. Obté

5 ⭢

6 ⭢

7 ⭢

8 ⭢

ANAGRAMES ENCREUATS
Teniu ganes d’exprimir-vos les neurones mesclant lletres? Doncs us deixem 
amb els anagrames de 17 renoms de cases del poble. 
Sereu capaços de d’endevinar-los tots? Segur que sí!

Què és un anagrama?
Un anagrama és una paraula formada per les mateixes lletres que una altra 
però amb l’ordre canviat. L’exemple més típic seria “AMOR” i “ROMA”. 

Horitzontals:
1. Durets
2. Estrats
3. Agrònom
4. Tira

5. Corals
6. Envolta
7. Goter
8. Pètal

Verticals:
1. Enredat
2. Amniotes
3. Rosa
4. Obrers

5. Extra
6. Poetastra
7. Amanir
8. Embala
9. Obté
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BASES PARTICIPACIÓ
VI GIMCANA FOTOGRÀFICA

Vist l’èxit de la Gimcana Fotogràfica, enguany ens hem tornat a 
passejar pel municipi buscant aquells raconets i punts concrets 
que haureu de trobar. A continuació teniu les 12 fotos fetes i que 
haureu d’identificar quan sigui possible amb el nom del carrer i 
número al que corresponen, o amb una explicació detallada que 
permeti verificar que l’heu localitzat. En alguns casos servirà el 
nom de la plaça on es troba o el nom amb el que coneixem l’ob-
jecte fotografiat.

Un cop hagueu esbrinat els 12 llocs, podreu portar els resultats, 
escrits a un paper a les oficines de l’Ajuntament, en horari de 10h 
a 14h per poder-los comprovar. Teniu temps fins al divendres dia 
16 de setembre a les 12h del migdia. 

Hi haurà un únic premiat que serà escollit per sorteig entre tots els 
participants que hagin aconseguit totes les respostes correctes 
dins del termini establert. El sorteig serà públic i es celebrarà el 
durant els actes programats pel Sant Àngel d’Octubre. El guanya-
dor/a serà premiat/da amb un pernil.

El concurs és individual i només es pot presentar una butlleta per 
persona.

Teniu prou temps per donar tantes voltes com sigui necessari al 
poble ja sigui de dia com de nit, que amb la nova il·luminació ho 
veureu tot diferent. 

 Aixequeu els ulls de terra i estigueu ben atents a tot el que veieu!!
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AGRAÏMENT DE L’AREA DE 
CULTURA I FESTES

L’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Seròs agraeix a totes 
les entitats i cases comercials la seva aportació amb la publicitat 
que contribuirà a la realització dels diferents actes festius i culturals 
d’aquest any. Al mateix temps vol donar les gràcies a totes les 
associacions, entitats i diferents col·laboradors en l’organització dels 
diversos actes que conformen el programa de Festa Major d’aquest 
any 2021.

NOTA
L’Àrea de Cultura i Festes es reserva el dret de modificar aquest 
programa en cas d’algun imprevist. Al mateix temps no es fa 
responsable de qualsevol acte que no estigui organitzat per aquesta.

Amb el suport de:
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Agrimar 1976, SL ........................................................................... 974.471.812 
Ctra. N-II, Km 436,800, 22.520 Fraga

Aitoproduccions, Rafael Díaz ........................................................ 973.794.140
Pl. Ajuntament s/n, Aitona

Albert Aresté Mercadé ................................................................... 665.811.974
C/ Ricard Vinyes Nº13, Seròs

Aluferma Carpinteria de Aluminio .................................................. 665.006.548
C/ Esmolets, s/n, Pol. La Concepción, Fraga

Antonio Relojería y Joyería ........................................................... 974.474.431
C/ Jaime Vera Monclús Nº6, Fraga

Aresté i Teixidó, SL ........................................................................ 973.780.060
C/ dels Horts Nº36, Seròs

Àrids i Excavacions Arexmir S.L .................................................... 973.780.699
C/ Avinganya Nº36, Seròs

Autocars Gamon ............................................................................ 973.750.090
Pol. Ind. Torrefarrera, Camí de les Comes Nº11, Torrefarrera

Autocarrocerías Gapa SL .............................................................. 974.471.971
Ctra. Madrid, Km. 433, Fraga

Autoescola Cabós ......................................................................... 974.471.450 – 640.377.447
Av. Reyes Católicos Nº29, Fraga

Auto-Rentat Seròs ......................................................................... 649.995.244 – 663.918.635
Ctra. Fraga s/n, Seròs

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA ....................................... 973.780.089
C/ Enginyer Jesús Ramírez Nº11, Seròs

Bar Restaurant Atlàntic .................................................................. 973.780.653
C/ Pou Nº7, Seròs

Bar Restaurant La Disco ............................................................... 873.450.990
C/ Mossèn Ferran Nº29, Seròs

Bar Restaurant La Font ................................................................. 973.780.549
C/ Major Nº2, Seròs

Bar Restaurant Sant Àngel ............................................................ 973.780.259
C/ Mossèn Ferran Nº25, Seròs

Belafer ........................................................................................... 974.471.612 – 974.471.858
Ctra. N-II Km. 440, Fraga

Berges Centro Comercial .............................................................. 974.471.141
C/ de la Hermana Andresa Nº35, Fraga

Berosca, S.L .................................................................................. 974.470.329
Ctra. N-II Km. 437, Fraga

LLISTAT D’EMPRESES COL·LABORADORES 
AMB LES FESTES DE SERÒS
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Bombers Voluntaris Seròs, Emergències ...................................... 112  
 C/ Calvari Nº40, Seròs
BonÀrea ......................................................................................... 973.794.559
 C/ Sèquia Nº23, Aitona
Bones Mans ................................................................................... 690.700.731
 C/ Major Nº6, Seròs
Cafeteria Montse ........................................................................... 633.866.099
 C/ La Barca Nº2, Seròs
Caixabank ...................................................................................... 973.787.100 
 C/ La Fira Nº12, Seròs
Cal Roget ....................................................................................... 973.780.297
 C/ Mossèn Ferran Nº27 L. 3, Seròs
Cal Violí ......................................................................................... 606.195.097 – 649.714.800
 Ctra. LP-7041 Km. 12, Seròs
Camfruit  Sat Nº1712 ..................................................................... 973.780.000
 Ctra. Fraga Km. 8, Seròs
Carbónicas Basilio S.L .................................................................. 973.79.15.66
 Pol. Polinasa, Parc. 5-6-22, Alcarràs
Carnisseria Can Manxó ................................................................. 973.780.061
 C/ El Forn Nº1, Seròs
Carnisseria Pilar ............................................................................ 973.780.166
 C/ La Bassa Nº11, Seròs
Carnisseria, Xarcuteria, Casa Seta ............................................... 973.780.163
 Pl. Mestre Viladegut Nº8, Seròs
Carns Sampietro ............................................................................ 973.201.689 – 973.235.216
 C/ Bruc Nº28, Lleida
 C/ Corts Catalanes Nº34, Lleida
Casa Conrado ............................................................................... 973.794.011
 Av. 27 de Gener Nº50, Aitona
Central Agricola Bovi, S.L .............................................................. 973.237.995 – 973.237.173
 C/ Pi I Margall Nº8, Lleida
Ceuve Imprenta Textil .................................................................... 974.471.959
 C/ Arquitecto Gaudí, Nº7 bajos, Fraga
Chine Almacenaje y Distribución, SL ............................................. 649.443.005
 Ctra. C-45 Km. 19,1, Seròs
Chuches Video Imatge .................................................................. 974.473.160
 Av. Los Hondos Nº6, Fraga
Comercial Mancha ......................................................................... 973.780.516 - 649.858.008
 C/ Mossèn Ferran Nº5, Seròs
Companyia General d’Aigües de Catalunya .................................. 973.780.688
 Pl. de les Escoles Nº1, Seròs
Consdape Empresa Constructora ................................................. 615.916.666
 Dani Pérez Amador
Construccions Emilio Roca ............................................................ 973.780.267
Aiguabarreig Habitatges, SL .......................................................... 606.997.784
 C/ Les Eres Nº19 2n, Seròs
Construccions Josep M. Agustín de Nova ..................................... 973.780.120 - 615.635.721
 C/ La Fira Nº6, 2n, Seròs
Construccions i Reformes Abel Balada Serra ............................... 693.682.667
 C/ Enginyer Jesús Ramírez Nº40, Seròs
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Dentalflix, Clínica Dental Dr. Ernest Latorre .................................. 974.465.130 – 977.41.20.50
 Pl. U s/n baixos, Mequinensa
 C/ Sant Jordi Nº22 baixos, Flix
EARQ Enginyeria I Arquitectura .................................................... 973780657 - 678662000
 C/ Mossèn Ferran Nº27, Seròs
Elèctrica Serosense ....................................................................... 973.238.187
 C/ N-II Km. 450 Pol. Ind. Panamà, Torres de Segre
El Segrià ETT 2015 ....................................................................... 973.780.297
 C/ Mossèn Ferran Nº27 baixos, 3, Seròs
Envases Valero, S.A ...................................................................... 974.471.041
 C/ Doctor Marañón s/n, Fraga
Events 91 ....................................................................................... 973.674.078 – 615.712.122
 C/ la Barceloneta Nº10B, Vallfogona de Balaguer
Excavacions Lulos ......................................................................... 649.905.088
 C/ Enginyer Jesús Ramírez Nº55 1r, Seròs
Excavacions Muñoz ....................................................................... 973.780.194 – 679.439.504
 C/ Les Eres Nº6, Seròs
Exclusives Sarabia ........................................................................ 973.737.377
 C/ Rec-Nou s/n, Alpicat
Faixamata ...................................................................................... 973.780.297
 C/ Mossèn Ferran Nº27 L. 3, Seròs
Farmàcia M. Blanca Carnicero ...................................................... 973.780.031 - 607.216.430
 C/ Metge Nº11, Seròs
Ferreteria Mauricio ........................................................................ 974.472.288
 Av. de Aragón Nº76, Fraga
Ferreteria Motxilla .......................................................................... 973.794.529
 Av. 27 de Gener Nº52, Aitona
Ferretería Surroca ......................................................................... 974.471.938
JCM Bajo Cinca ............................................................................. 974.453.991
 Pol. Concepción C/ B, Fraga
Floristeria Bonsai ........................................................................... 974.472.203
 Av. Madrid Nº58, Fraga
Floristeria Joana ............................................................................ 680.921.430
 C/ Mossèn Ferran Nº6, Seròs
Forn Josete, Josefa Teixidó ........................................................... 618.108.638
 C/ La Barca Nº4, Seròs
Fruites Emma ................................................................................ 629.650.694 – 665.879.261
 C/ Raval de la Sèquia s/n, Seròs
Fruites Prudencio S.L .................................................................... 973.780.034
 C/ Mossèn Ferran Nº43, Seròs
Fruits Quanica ............................................................................... 973.780.116 - 626.017.516
 Ctra. Maials Km. 14,5, Seròs
Fruita Seca Teixidó ........................................................................ 973.780.008
 Ctra. Granja d’Escarp Km. 13,850, Seròs
Fusteria Raül Baró ......................................................................... 973.780.326
 C/ Passatge de la Barca Nº18, Seròs
Ganados Gili S.A ........................................................................... 973.797.450
 Ctra. A-2 Km. 447, Seròs
Grues i Serveis Gruyser ................................................................ 974.470.168 – 607.508.575
Ecoadeso, SL
 Ctra. de Seròs, A-242 Km. 3, Fraga
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Grupo Clemente Aluminio, SA ....................................................... 973.050.100
 Ctra. C-45 Km. 10, Seròs 
Guilauto ......................................................................................... 973.780.601 – 973.780.530
 Ctra. Maials, Seròs
Hidrotec 2000, S.L. ........................................................................ 974.473.164
 Pol. Ind. La Concepción s/n, Fraga
Ibereco. .......................................................................................... 973.780.742
 C/ Les Eres Nº2, Seròs
Imprenta Coso ............................................................................... 974.471.138
 Pol. Industrial Sup-7, Fraga
JAB Cinca-Segre Dam, SL ............................................................ 974.474.657
 Pol. Industrial La Concepción s/n Nave H, Km. 437, Fraga
Jordi Albà Teixidó, Arquitecte Tècnic ............................................. 619.789.036
 C/ Enginyer Jesús Ramírez Nº1 baixos, Seròs
 C/ Pere Cabrera Nº16 3r G, Lleida
L’Estanc ......................................................................................... 973.780.369
 C/ Metge Nº16, Seròs
Lo Cafetó de la Sort, Adm. de Loteries Nº1 ................................... 973.780.646
 C/ Metge Nº8, Seròs
Locutori Bouanani .......................................................................... 973.780.378 – 650.559.385
 C/ Enginyer Jesús Ramírez Nº4, Seròs
M. Codesal M. Montel .................................................................... 973.261.919
 C/ Unió Nº13, Lleida
Manel Badia, Keyline Farm Design  .............................................. 665.909.295
 Pl. Viladegut Nº4, Seròs
Maquinària Agrícola Eduard .......................................................... 633.274.415
 Polígon Revés, C/ Tras la Palla Nº9, Alcarràs
Maria José Rigual .......................................................................... 973.780.314
 C/ Metge Nº1, Seròs
MCasala, Materials per la Construcció .......................................... 973.794.282 – 609.858.285
 C/ Mossèn Cinto Verdaguer Nº7 baixos, Aitona
Mel Can Toni .................................................................................. 609.102.739
 Ctra. Seròs - Granja d’Escarp Pol. 6 Parc. 296, Seròs
Montllobé S.A ................................................................................ 974.454.115 – 620.353.519
 Ctra. Seròs Km. 5, Fraga
Noelia Tours ................................................................................... 974.472.503
 Av. de Aragón Nº42, Fraga
Papereria Pili ................................................................................. 973.780.403 – 649.548.103
 C/ Pau Casals Nº20, Seròs
Pastelería Dueso ........................................................................... 974.471.839
 Av. Madrid Nº41, Fraga
Penya Barcelonista Vila de Seròs ................................................. 625.042.237
Perruqueria 9stil ............................................................................ 973.780.698 – 649.170.809
 C/ Enginyer Jesús Ramírez Nº28, Seròs
Perruqueria i Estètica Lan ............................................................. 973.780.269
 C/ Metge Nº5, Seròs
Perruqueria Merçe ......................................................................... 973.780.287 – 605.883.547
 C/ Metge Nº26, Seròs
Pescados Catalán ......................................................................... 619.693.205 
 C/ La Fira Nº4, Seròs
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Pinturas Sarrau .............................................................................. 974.470.682 – 639.016.547
 C/ Jaime Vera Monclús Nº16, Fraga
Pinturas y Lacados, Jorge Moré y Cia. .......................................... 974.471.490
 C/ Huesca Nº52 bajos, Fraga
Plusfresc ........................................................................................ 973.780.631
 C/ Major Nº1, Seròs
PMARC Arquitecte, Marc Pujol ...................................................... 616.000.279
 C/ Enginyer Jesús Ramírez Nº44, Seròs
 Camí de Picos Nº24 2n A
Produccions Agràries de Camp (PAC) .......................................... 973.794.512
 Ctra. LP-7041 Km. 11,680, Seròs 
Publicitat PGN Navarro ................................................................. 973.270.321 – 659.194.200
 Pol. Ind. Camí dels Frares C/ H, Nau G, Lleida
Salut Seròs .................................................................................... 973.780.743 – 654.198.778
 C/ Mossèn Ferran Nº27 1r 4a, Seròs
Segressegur .................................................................................. 973.780.297
 C/ Mossèn Ferran Nº27 baixos, 3, Seròs
Serosense Telecom, Slu ................................................................ 973.099.120
 C/ Major Nº93, Alcarràs
 C/ La Vila Nº4, Seròs
Serveis i Instal·lacions Moralbà, S.L. ............................................ 630.658.608 – 635.509.661
 C/ dels Horts Nº53, Seròs
Silos del Cinca ............................................................................... 974.470.400
 Av. Sariñena s/n, Fraga
Stop Dolor Alcarràs ........................................................................ 660.267.817
 Av. Catalunya Nº142, Alcarràs
Studium Aula Estudi, Maria Jové ................................................... 973.074.21 - 686.847.217
 C/ La Vall Nº34 3r, Seròs
Suma Supermercados ................................................................... 973.780.224
 C/ La Sèquia Nº9, Seròs
Super Seròs  .................................................................................. 639.082.092
 C/ Mossèn Ferran Nº27, Seròs
Tallers E. Agusti, S.C.P .................................................................. 973.78.04.57 - 625.510.323
 C/ Montmaneu Nº9, Seròs
Tallers F. Gómez ............................................................................ 973.780.425 – 665.972.314
 C/ dels Horts Nº24, Seròs
Talleres Roysam ............................................................................ 973.780.412
 C/ Mossèn Ferran Nº23, Seròs
Tavo Sports, S.L. ........................................................................... 637.539.130
 Seròs
Taxi Baix Segre, Manel Tersa ........................................................ 699.432.432
 C/ La Bassa Nº6, Seròs
Tot Gestió Romia Llop. .................................................................. 973.780.297
 C/ Mossèn Ferran Nº27 baixos, 3, Seròs
Transportes Chiné, S.A ................................................................. 974.47.27.53 – 649.443.005
 Ctra. N-II Km. 436,9, Fraga
Viyefruit, SA ................................................................................... 973.790.050
 Ctra. N-II Km. 452, Alcarràs
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