
del 7 a l’11 de Setembredel 7 a l’11 de Setembre
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 
Benvolgudes  serossanes i serossans, 

Aquesta serà l’ultima Festa Major 
de l’actual legislatura. Ara fa 3 anys 
començava aquesta salutació donant-
vos les gràcies per la confiança que 
ens vàreu dipositar a les urnes el maig 
de l’any 2019.

En aquella salutació us manifestava 
la nostra prioritat de reconduir la 
situació econòmica de l’Ajuntament i 
us animava a ser valents i fer front a 
la greu crisi que estava patint la nostra 
principal activitat com poble, la Fruita.

L’any següent, el 2020 i en plena 
pandèmia, agraïa la dedicació que els membres de l’Àrea de Cultura i 
Festes, l’Associació de Dones “Mestresses de casa”, l’Associació Joves de 
Seròs i molts altres veïns voluntaris, per ficar-se a disposició de la nostra 
gent i ajudar-los a fer més suportable el confinament i l’aïllament social.

El 2021 us demanava disculpes per no haver pogut complir amb totes les 
accions de govern que ens havíem proposat per aquesta legislatura, també 
ens vam veure afectats per la maleïda Pandèmia que ens ha trastocat les 
nostres vides. Tot i així, amb un bri d’esperança, ens fèiem ressò de la noticia 
que ja teníem el 70 % de la població de Seròs vacunada contra la COVID-19.

Aquest any us vull dir que després de 3 anys d’estar al capdavant del nostre 
Ajuntament, i envoltat d’un equip immillorable de “BONA GENT”, els 
companys regidors, els integrants de la candidatura i tot el suport i escalf 
que molts de vosaltres m’heu fet arribar, estic en disposició de dir-vos que 
malgrat totes les dificultats viscudes estic content i il·lusionat.

Content i il·lusionat perquè hem sabut mantenir la convivència entre veïns 
i forasters, perquè hem fet possible reconduir la situació econòmica del 
nostre Ajuntament que tant em preocupava el 2019, perquè hem superat 
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2 anys de moltíssimes dificultats creades per la pandèmia i que, com 
Ajuntament, hem estat al capdavant i hem resolt amb solvència.

Content perquè Seròs té un futur envejable: tornem a tenir joves del poble 
que volen viure al poble, tenim joves del poble que obren comerços i 
negocis al poble, tenim una gran oportunitat de reduir el deute municipal 
i generar una gran quantitat d’ingressos si finalment, tal i com està previst, 
tenim les instal·lacions d’energies renovables projectades al nostre terme 
municipal. Aquest any hem fet el primer pas per tenir el Centre de dia 
instal·lat als baixos del Casal i la Llar de Jubilats presentant una sol·licitud 
d’ajut vinculada als fons Next Generation EU del Departament de Drets 
Socials; el mateix Departament que s’ha compromès a concertar les places 
requerides per donar-li la viabilitat econòmica necessària.

Aquest any tindrem una Festa Major en la seva màxima expressió a l’espai 
de la Plaça de les Escoles, l’espai que ens ha fet descobrir la pandèmia. 
Tindrem Penyes, tindrem firals i tindrem una festa espectacular com sempre 
ens prepara aquesta comissió de Cultura i Festes tant entregada que tenim.

També tindrem els grallers, percussionistes i geganters. Aquest any els 
nostres “petits” Ferran i Isabel compleixen 70 anys! Alego està dit, però 70 
anys per unes figures de cartró pedra son molt anys. Vull aprofitar aquestes 
línies per anunciar que el 22 d’octubre s’inaugurarà una exposició sobre 
els nostres estimats gegantons, una exposició que no us podreu perdre 
per la història que l’envolta:  Amb el mateix motllo amb que es van fer 
Ferran i Isabel, se’n van fer ni més ni menys que 13 parelles més. Parelles 
de gegants iguals als nostres o amb petites variacions que fa que puguem 
considerar-los la seva família gegantera. 

Per últim, voldria donar les gràcies i felicitar als organitzadors de la festa, la 
gran tasca que fan a tols els regidors de l’equip de govern i la seva incansable 
feina que fan cada dia, al jovent, als jubilats, a les mestresses i a totes les 
associacions del poble per haver tornat a reprendre l’activitat que tenien 
abans de la pandèmia amb la mateixa entrega i dedicació.

Serossanes i serossans, xaleu molt d’aquesta nova Festa Major plena 
d’activitat!!

Josep Antoni Romia Pujol 
Alcalde de Seròs

Festejant amb amics

Festa Major 1981. Entrega de premis de la Gimkana Tractorista
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VII CONCURS FOTOGRÀFIC  VII CONCURS FOTOGRÀFIC  
DE LA FESTA MAJOR DE SERÒSDE LA FESTA MAJOR DE SERÒS

Captura els teus moments #Serossanament22

Tornem a viure una Festa Major com les de tota la vida. Ja han passat 3 anys des de 
l’última que vam viure amb normalitat i volem guardar records d’aquests moments 
que ara valorem més que mai. És per això que us tornem a animar a tots a participar 
al concurs de fotografia Instagram, no només per guanyar un premi, si no per mostrar 
a tothom que la nostra festa és de les millors que es fan. Les condicions per participar 
són les mateixes que els altres anys:

•	 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 #serossanament2022, 
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. 

•	 Aquest any, com a novetat, entraran a 
concurs totes les fotografies publicades 
tant com a publicacions com a històries. 
No entraran al concurs els vídeos, directes 
o “reel”. 

•	 No es tindrà en compte cap publicació feta 
des d’un compte privat.

•	 Es valorarà més la originalitat de la imatge 
o el moment captat que la seva qualitat 
tècnica.

•	 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 
comparteixin, més possibilitat hi haurà de 
guanyar el concurs.

•	 Per tal de fer més ressò del concurs és 
preferible que la foto s’enllaci amb altres 
xarxes socials, com Facebook o Twitter (la 
mateixa aplicació ofereix de possibilitat de 
compartir-ho simultàniament).

•	 L’encarregat de dictaminar la foto guanyadora 
serà el serossà Ruben Aribau Jové.

•	 Es tindran en compte totes les fotografies 
publicades fins el diumenge 18 de setembre 
i que compleixin amb els requisits d’aquestes 
bases. 

•	 El veredicte del jurat es farà saber durant el 
dinar del Sant Àngel del mes d’Octubre

•	 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.

 Fotografies guanyadores 
 del Concurs FlorSeròs 

Experience 2022.  
Autora: Gemma Soley Codina 

(IG:@gemmasoley)
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Temps era temps, 
Podríem dir que tot va 
començar amb un equip de 
futbol sala “ Makakis “ i que 
va continuar amb la Colla dels 
“Tremendos”, però no va ser 
ben bé així.
La història venia de més 
lluny, temps de colònies, de 
guitarretes, de futbol i de 
molta festa. Temps de Hippies que ens banyàvem al pantano de la tercera, 
temps de juerga per les nits i de treball durant el dia, temps de pensar sempre 
amb el bé i de passar-ho bé, amb tots i tothom, però sobretot sense fer cap 
mal a ningú.
Ara fa 30 anys vam fer la primera samarreta dels Tremendos i la vam convertir 
en una institució. En vam arribar a vendre més de 1000 i tot el poble la 
reclamava cada any perquè l’anàvem variant de versió i agradava molt. 
Després, la comissió de festes va continuar aquesta tradició
El nostre estendard, sense cap mena de pretensió ni premeditació, va 
ser la diversió, el passar-s’ho bé, l’anar a tope... però sempre anteposant 
espontàniament uns valors integradors amb tothom; a vegades una mica 
transgressors, atrevits... però sempre amb noblesa i amb l’única finalitat de 
treure el màxim de suc possible a aquells temps irrepetibles.
Del grup de Tremendos que érem, finalment les dones ens van caçar als 4 
últims i vam haver d’amollar.
Amb l’agraïment infinit de que ens hagueu donat l’oportunitat de donar el tret 
de sortida a la Festa Major 2022 , us convidem a tots i totes a ser una mica més 
“tremendos” sempre que en tingueu la més mínima ocasió.
Molt Bona Festa Major a tothom!

Els Tremendos

PREGONERS PREGONERS 
DE LA FESTA MAJOR 2022DE LA FESTA MAJOR 2022
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PUBILLES INFANTILS 2022PUBILLES INFANTILS 2022PUBILLES GRANS 2022PUBILLES GRANS 2022

Aida Roca Aldevert
Pubilla 2022

Judit Loncà Riau 
Damisel·la 2022

Aran Estruga Rodes 
Damisel·la 2022

Estefania Miró Ciocan 
Damisel·la 2022

Claudia Albà Sampietro
Damisel·la 2022

Paula Romia Teixido 
Pubilla 2022



1212       Festa Major Seròs 2022       Festa Major Seròs 2022 Festa Major Seròs 2022       Festa Major Seròs 2022       1313

SALUTACIÓ DELS MEMBRES DE SALUTACIÓ DELS MEMBRES DE 
L’ÀREA DE CULTURA I FESTESL’ÀREA DE CULTURA I FESTES

Érem coneguts, érem veïns, érem gent que ens saludàvem; i ara som 
amics i fins i tot amics de l’ànima com es diu de petits. Sí, aquests son 
els personatges de l’Àrea de Cultura i Festes del nostre poble, del poble 
més bonic del món i la seva gent: Seròs o els serossans i les serossanes.
Per què comencem amb aquestes paraules tant properes? Perquè us 
volem agrair a tots els veïns la paciència, la comprensió i la valoració dia 
a dia, festa rere festa i any a any aquest treball incansable que fem des 
d’aquest departament de l’Ajuntament.
Som gent de totes les edats de 18, de 26, de 33, de 45, de 58 i de 67 
(també d’alguna edat que no volen dir), i no ens importa. La festa, la 
felicitat i l’amistat han superat les barreres de l’edat i d’entendre’ns per 
un bé comú, el poble i la seva gent.
Arribem al final de la campanya de recollida de la fruita, la part del final 
de l’estiu, l’espai de l’any on sembla que tot torna a la normalitat. Doncs 
encara ens queden 5 dies de festa major, la Festa major de Seròs que 
plena cases de gent, de criatures pels carrers i d’espectacles de nivell per 
tots els portals.
Ho hem tornat a fer, hem tornat a crear un ambient feliç i complex a la 
vegada, perquè fer riure i que et riguin és molt difícil, però amb aquest 
equip i amb aquest públic tot es més fàcil.
Els anys han estat complicats des del primer dia fins a l’últim. No ens 
justifiquem amb la COVID-19, sinó que ens hem enriquit de valors i de 
ganes de treballar. Hem treballat per tu i per nosaltres, un treball així 
no es troba a massa pobles i no l’hem desaprofitat. Ho hem fet i ho 
tornarem a fer. Passar-ho bé i riure és un plaer per tots els de Cultura i 
Festes i ho és, també, gràcies a tu.
Us encoratgem a que gaudiu, que ens doneu idees noves i que sobretot 
acompanyeu la festa com es mereix: amb moltes ganes, molta gresca i 
molt respecte, pels teus, pels forasters i pel teu entorn.
Des de l’equip de Cultura i Festes només us demanem que sigueu 
enormement feliços i que la festa sigui per sempre.
Som i serem un equip de bona gent, gaudint per què tu t’ho passis bé.

QUE TINGUEU UNA MOLT BONA FESTA MAJOR 2022!

Membres de l’Àrea de Cultura i Festes 2019-2023
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Coronació de les Pubilles i Damisel·les 2021

DIUMENGE DIA 4 DE SETEMBREDIUMENGE DIA 4 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.

9 del matí
El càmping de les piscines acollirà la III CONCENTRACIÓ MOTERA 
DE SERÒS. Després de recuperar la jornada i amb l’èxit assolit en les 
anteriors edicions, el Moto Club Seròs convida a tots els aficionats a lluir 
les seues motos i a compartir un esmorzar de germanor.

10 del matí
El Club de Bitlles Seròs, organitza la TROBADA DE BITLLAIRES a la pista 
de les bitlles amb la participació dels clubs lleidatans CB Cervera, CB 
Golmés, CB Bellvís i el CB Seròs com a amfitrió.

11 del matí
Els aficionats al billar estan cridats a assistir a l’exhibició de billar que 
faran Esteve Mata, campió d’Europa, i Armand Moreno, subcampió 
d’Espanya a 3 bandes que tindrà lloc a la Llar de Jubilats. Seguidament 
es farà un homenatge a Marcelino Martínez i Maribel Romia, antics 
presidents de la junta del club Billar de Seròs. 

SALUTACIÓ DEL MOSSÈNSALUTACIÓ DEL MOSSÈN
Gaudim de la Festa Major en honor a la NATIVITAT 
DE LA MARE DÉU.
Tot demanant a la Verge que intercedeixi per la 
PAU.
Salut i Bona Festa Major 2022.

Mn. Paul Fecheta
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Des de l’Associació de Joves de Seròs us volem desitjar a 
tots i totes una molt bona Festa Major!

Per la nostra part, aquest ha estat un any on totes les 
activitats que hem fet han estat un èxit! Vam començar 
“por todo lo alto” amb un túnel del terror que va acollir 
a gent de totes les poblacions del voltant! L’any el vam 
iniciar amb un taller de fanalets, en el que  tots els infants 
del poble es van preparar per rebre els reis mags. Uns 
mesos més tard, vam omplir els baixos del casal, on vam 
reunir tot de famílies per gaudir d’una tarda de cinema. 
La nostra última  activitat, el curs de gralla i percussió, està a punt de donar els 
seus fruits i tenim moltes ganes de que tots puguem veure’n el resultat! 

Molt bona festa major serossans i serossanes!

SALUTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓSALUTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
DE JOVES DE SERÒSDE JOVES DE SERÒS

Acte de la Festa Major del 2006 (Foto cedida per Maria Badia Busquets)

Treballadores i treballadors de la fàbrica de conserva de pebrots.
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 Pregó de Festa Major 2021

DIMECRES DIA 7 DE SETEMBREDIMECRES DIA 7 DE SETEMBRE
5 de la tarda
El grup de gegants i grallers de Seròs recupera la tradicional cercavila 
de Festa Major amb les noves joves incorporacions al grup. Després 
de 2 anys sense veure’ls pels carrers, tornen Àngel, Maria, Ferran i 
Isabel per celebrar els 70 anys dels gegantons de Seròs.

A 2/4 de 6
A la plaça de les escoles tornarem a reunir la mítica colla dels 
“TREMENDOS”, ells seran els encarregats de fer el pregó de festes 
que donarà el tret de sortida als actes de la Festa Major de setembre. 
A continuació es celebrarà l’acte de coronació de les PUBILLES I 
DAMISEL·LES de l’any 2022.

A les 18:30
A l’escenari annex de la plaça de les escoles, el grup LA PANTOMIMA, 
ens oferirà el seu espectacle infantil de titelles NIL I LA CASA DE 
XOCOLATA.

A mitjanit
Havent sopat, ens tornarem a trobar petits, joves i grans a la plaça 
de les escoles per gaudir de l’espectacle BONA GENT del QUIM 
MASFERRER. Després de 2 anys, l’artista vol tornar al nostre poble 
per amenitzar la vigília del dia de la patrona i que tan bé ens ho va fer 
passar l’última festa major que vam poder celebrar sense cap tipus 
de restricció.

A les 2:30 de la matinada
Els més valents i amb menys son, podran ballar i cantar les cançons 
més actuals de la mà dels deejays Dj. Kevin Manero i Dj Moncho
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Ballada de Sardanes Festa Major 2021

Judici del Rei Carnestoltes, 2020

DIJOUS DIA 8 DE SETEMBREDIJOUS DIA 8 DE SETEMBRE
10 del matí 
Esperem als més menuts a la plaça de les escoles per participar al V 
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL de Festa Major. Feu punta als vostres 
colors, assegureu-vos que els rotuladors tenen tinta i deixeu volar la 
vostra imaginació per crear la vostra millor obra d’art!
Les obres quedaran exposades a la plaça durant aquests dies de Festa 
Major per tal que tots els veïns i visitants vegin el talent de la nostra 
quitxalla.

12 del matí 
Prepareu-vos per una cursa de cotxes totalment esbojarrada! La 
companyia XIP XAP ens espera al carrer la Vila amb l’espectacle itinerant 
RUM RUM... TRASTO KARTS que no deixarà indiferent a cap dels 
assistents.

12 del migdia
MISSA MAJOR en honor a la Mare de Déu, la patrona de Seròs 
instrumentada per la Cobla Tàrrega.
En acabar, i tal com mana la tradició, ens trobarem a la Plaça Viladegut 
per ballar SARDANES acompanyats de la COBLA TÀRREGA.

5 de la tarda
Feu bona migdiada, perquè la colla de penyes ha organitzat al recinte de 
les piscines municipals tot un seguit de proves pels joves i no tant joves. 
Quina serà la penya guanyadora de la GIMKANA DE PENYES?

A les 8 del vespre
La plaça de les escoles es transforma per primer cop en una pista per 
poder fruir del ball de tarda ofert per l’ORQUESTRA MEDITERRANEA.
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A partir de les 20:30
Inici de la LLONGANISSADA POPULAR. Per tal d’evitar cues innecessàries, 
es demana a tots els participants que vagin acudint a la llonganissada 
progressivament. No patiu que hi haurà sopar per tothom!

A les 11 de la nit
Per fer baixar el sopar, ens trobarem de nou a la plaça de les Escoles per 
ballar amb l’ORQUESTRA MEDITERRANEA.

A 2/4 d’1 de la nit
Qui encara no hagi paït la llonganissa, podrà seguir la RUTA DE LA 
CERVESA pels carrers del poble acompanyat dels ritmes dels ZEBRASS 
MARCHING BAND. 

A partir de les 3 de la matinada
Reserveu-vos forces, perquè al recinte de les penyes ens espera el DJ 
XAVI G fins ben entrada la matinada.

Trobada de caminadors i corredors Sant Esteve 2021

DIVENDRES DIA 9 DE SETEMBREDIVENDRES DIA 9 DE SETEMBRE
A 2/4 de 12 del migdia
Teatre de carrer de la mà de la companyia LA CREMALLERA amb la seva 
proposta titulada EXPLOSIVE. Un muntatge de jocs i animació musical 
per a tots els públics.

5 de la tarda
Prepareu-vos per riure amb les esbojarrades proves del mític programa 
japonès HUMOR AMARILLO. Us esperem als carrers Alguer, Montllobé 
i Montmaneu!

8 del vespre
L’ORQUESTRA HIMALAYA ens delectarà amb el seu concert de tarda 
a la plaça de les escoles. Veniu preparats per aplaudir amb les seves 
habilitats musicals.

A les 22:00
Tots els penyeros i penyeres estan convocats al SOPAR que es farà al 
Recinte de les Penyes. Prepareu les vostres millors disfresses per lluir-les 
i amenitzar la nit. 
Veniu amb les cordes vocals ben afinades, si convé amb alguna beguda 
a base de clara d’ou, per cantar al KARAOKE. Deixeu la vergonya a casa i 
envalentoneu-vos a pujar a cantar!

A les 23:30 de la nit
La renombrada ORQUESTRA HIMALAYA oferirà el seu repertori per 
ballar a la plaça de les escoles fins ben entrada la nit.

A la 1 de la nit
Torna al recinte de les penyes el conegut grup de versions TREMENDOS 
que tants cops ha vingut a amenitzar les nits de festa major a Seròs.

A partir de les 3 de la matinada
El jove talent serossà DJ TEIXI ens té preparada una sessió de música per 
tots els assistents al recinte de les penyes. A continuació, seguirà posant 
ritme a la nit el deejay MON DJ fins que el cos aguanti!
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Torneig de Futbolín Festa Major 2021

Concurs Social de Pesca Festa Major 2021

DISSABTE DIA 10 DE SETEMBREDISSABTE DIA 10 DE SETEMBRE
A les 8 del matí 
Pels aficionats a la caça, i per tothom que vulgui, la Societat de Caçadors 
organitza la tradicional TIRADA POPULAR DE FESTA MAJOR i l’esmorzar 
popular a la gravera de les Roques de Sant Formatge.

De les 11:00 a les 13:30 del migdia i de les 17:00 
a les 19:30 de la tarda 
PARC INFLABLE amb atraccions distribuïdes pels carrers Vila, Hospital i 
la plaça de Missa.

A les 13:00 
Veniu preparats amb roba adequada per la FESTA DE L’ESCUMA que es 
farà a la plaça de missa. No us oblideu agafar unes ulleres o una tovallola 
per netejar-vos els ulls!

A les 17:30
Joves i no tant joves, lleveu-vos de la migdiada i acudiu al recinte de les 
penyes per participar al TORO MECÀNIC. Qui serà el que aguanti més 
temps sobre el toro sense caure i s’endugui el premi? Rialles assegurades 
per tots!

A les 20:00
A la plaça de les escoles ens espera l’ORQUESTRA COSTA BRAVA per 
oferir-nos el seu concert de tarda.

A les 22:00
Els diables Los Follets d’artesa de Segre ens esperen a la plaça de les 
escoles per fer-nos saltar i córrer amb el seu CORREFOC. Ens seguiran 
amb xispes, flamerades i paraigües de foc tot recorrent els carrers del 
casc antic del nostre poble.
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A les 23:30
Sessió de ball de nit a càrrec de l’ORQUESTRA COSTA BRAVA a la plaça 
de les escoles.

A la 1 de la nit
Per petició popular després del Fruit Music Festival, tornen els BANDIDOS 
PERVERSIONS amb el seu espectacle de versions de cançons de tots els 
temps. Si encara no els heu vist actuar, no us els podeu perdre al recinte 
de les penyes! 

A les 3 de la nit
Continuarà la festa amb la disco-mòbil del Dj MARÇAL VENTURA que 
ens farà fer gana per agafar forces per l’última matinada de la Festa 
Major 2022.

A les 7 de la matinada pels que no han dormit o del matí del 
diumenge 11 de setembre pels que ja s’hagin llevat...
Rua de graneres i aigua des dels balcons pels carrers del poble a càrrec 
de la xaranga MAI TOQUEM BE. Últim esforç per fer gana i acabar 
esmorzant entrepans de pernil al recinte de les penyes.

DIUMENGE DIA 11 DE SETEMBRE DIUMENGE DIA 11 DE SETEMBRE 
DIADA DE CATALUNYADIADA DE CATALUNYA

A les 7 del matí 
Sortiu als balcons i finestres preparats amb mangueres i galledes d’aigua 
per refrescar i aclarir algunes cerveses del cap dels penyeros i penyeres 
que passejaran pel carrer amb la xaranga.

A la 1 del migdia 
La Cobla Tàrrega farà el seu repertori de SARDANES per ballar el ball 
típic català a la plaça Viladegut.

A 2/4 de 6 de la tarda
Partits finals del II TORNEIG DE PÀDEL ESTIU 2022 i entrega de premis 
als guanyadors d’enguany.

A les 8 de la tarda
Gran concert de fi de festa amb el musical TRIBUT ABBA. Els amants 
d’aquest grup format als anys 70, no us podeu perdre les versions tribut 
de les seues cançons més famoses. Us esperem a la plaça de les escoles 
per cantar-les tots junts a ple pulmó.

!! AVÍS IMPORTANT !! 

Tots els membres de les penyes, han d’estar al recinte de les penyes a 
partir de les 16:00 per netejar les casetes, buidar l’interior, desmuntar 
l’exterior de la penya i deixar tot el material recollit. Es comprovarà que 
s’hagi deixat tot tal i com estava abans de l’inici de la festa.
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AGRAÏMENT DE L’AREA DE AGRAÏMENT DE L’AREA DE 
CULTURA I FESTESCULTURA 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 2022.

NOTANOTA
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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 Dinar popular del Sant Àngel

Galans serossans mudats

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Baixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons 

gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la 

perillositat que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels 

actors, organitzadors i participants al correfocs.

PER ALS PARTICIPANTS AL CORREFOC:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb 

un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar calçat adequat.
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions 

pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar 

únicament els preparats pels organitzadors.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni 

fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts 

d’assistència sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts 

d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

NORMES DE SEGURETAT AL CORREFOCSNORMES DE SEGURETAT AL CORREFOCS
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Els dies de funcionament i activitat de les penyes seran del dimecres dia 7 fins al 
diumenge dia 11 de setembre.

Què cal fer per poder instal·lar una penya
• Majors d’edat: signar la inscripció a l’Ajuntament, on hi ha de constar el nom de 

la penya, el nom de dues persones responsables amb la seva adreça i telèfon, per 
tal de rebre diferents comunicats. També s’ha d’incloure una llista de totes les 
persones que participen a la penya i  la fotocòpia dels seus DNI.

• Entre 16 i 18 anys: signar la inscripció a l’Ajuntament, on hi ha de constar el nom 
de la penya, el nom de dos pares/mares amb la seva adreça i telèfon, per tal de 
rebre diferents comunicats. També s’ha d’incloure una llista de totes les persones 
que participen a la penya i  la fotocòpia dels seus DNI. La inscripció ha d’estar 
autoritzada per almenys dos pares/mares dels membres de la penya.

• Els menors de 16 anys no poden instal·lar una penya al recinte.

Normes i condicions a seguir
• Respectar els accessos a les cases i instal·lacions veïnes, ja siguin públiques o 

privades, així com no llençar cap mena d’objecte a l’interior dels immobles.
• Alhora de fer la inscripció caldrà efectuar el pagament d’una fiança de 100 

euros. Aquesta fiança, serà retornada un cop finalitzada la Festa Major prèvia 
comprovació del compliment de tota la normativa, que s’hagi retirat la instal·lació 
de la penya i el beure de l’interior de la caseta i s’hagi netejat abans del diumenge 
11 de setembre a les 21:00. En cas contrari la fiança servirà per a assumir les 
despeses que ocasionin la neteja i adequació de l’espai ocupat per la penya.

• Es fa constar que ni l’activitat de les penyes ni els seus membres tenen cap 
relació de dependència amb l’Ajuntament, als efectes establerts al Codi Penal, 
significant que l’autorització és a precari, i merament tolerada; per la qual cosa els 
seus membres o bé els pares, mares i/o tutors/es que autoritzin els seus fills/es 
seran directament únics responsables dels danys i perjudicis que puguin causar a 
terceres persones i béns de caràcter públic i/o privat.

• Serà obligatori per a cada penya el reciclatge de les deixalles.
• Resta prohibida la venda de begudes i menjars a terceres persones, significant 

que els consums que es facin seran per les pròpies persones de les penyes o els 
seus convidats i convidades i/o socis/es. Si s’incompleix aquesta norma es passarà 
a tancar la penya.

• L’organització, seran responsables de preservar l’ordre públic dins del recinte de la 
penya, la convivència amb les altres penyes i els seus accessos; evitant ocasionar 
molèsties als veïns i veïnes. Així mateix seran responsables de la seguretat de les 
instal·lacions de la penya.

• Resta prohibit el consum d’alcohol per menors, així com el tràfic i consum de 
drogues a l’espai de la penya.

• Es significa que la música del local s’ha de cenyir obligatòriament al següent 
horari: L’horari serà des de les 8 de la tarda fins les 6 de la matinada. L’Àrea de 
Cultura i Festes es reserva el dret de modificar aquest horari prèvia notificació i 
amb antelació suficient.

• En el cas que alguna penya vulgui organitzar algun acte lúdic, fora de l’horari 
establert al punt anterior ho haurà de posar prèviament en coneixement de l’Àrea 
de Cultura i Festes.

• S’informa que la música del local s’ha de cenyir obligatòriament a les hores 
marcades i a la potència que s’establirà essent obligatori mantenir la música 
tancada en l’horari de proves dels grups de música dels concerts i en els temps 
d’actuació dels mateixos.

Seròs lliure de sexisme
•	 Es demana la col·laboració de totes les persones participants a les Penyes per 

tal de garantir unes festes lliures de violències sexistes i sexuals, tot denunciant 
qualsevol agressió sexista que pateixin o que testimoniïn al personal de seguretat 
i de l’organització

•	 S’informa a les persones participants a les Penyes que l’organització, davant 
un episodi de violència sexista, es reserva el dret de cessar momentàniament 
l’activitat festiva per denunciar l’episodi públicament i activar, si s’escau, el 
protocol d’actuació d’acord amb les recomanacions del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya

Qualsevol incompliment de les normes anteriors donarà lloc a la clausura immediata 
del local i activitats de la penya durant tot el període de la festa, que podrà ésser 
realitzar per qualsevol membre de les forces d’ordre públic que vetllaran la festa.

BASES PER A LA CREACIÓ DE PENYES BASES PER A LA CREACIÓ DE PENYES 
PER LA FESTA MAJOR DE SERÒSPER LA FESTA MAJOR DE SERÒS

Foto de l’arxiu fotogràfic de Damià Badia
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BASES PARTICIPACIÓ BASES PARTICIPACIÓ 
VII GIMCANA FOTOGRÀFICAVII GIMCANA FOTOGRÀFICA

Us atreviu amb la setena edició de la Gimcana Fotogràfica?

Si sou valentes i valents, prepareu els keds de caminar, perquè aquest 
any serà complicat trobar els 12 punts de Seròs que haureu vist la tira de 
vegades, però que a simple vista no recordareu on.

Quan identifiqueu on s’ha fet cadascuna de les fotografies, haureu 
d’anotar en un full el nom i número de carrer on s’han fet o una ubicació 
indubtable de la seua ubicació. També pot utilitzar-se una explicació 
detallada d’on està situat que permeti assegurar que l’heu localitzat 
vosaltres mateixos.

Podeu portar la relació d’ubicacions escrites en un paper fins el divendres 
16 de setembre a les oficines de l’Ajuntament, en horari de 10h a 14h 
per poder-les comprovar. 

Hi haurà un únic premiat o premiada 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 guanyador/a serà 
premiat/da amb un pernil.

El concurs és individual i només es pot presentar una butlleta per 
persona. Camineu i no us canseu el primer dia, doncs segurament 
necessitareu fer més de 2 o 3 sortides en diferents hores del dia per 
trobar on s’han fet les 12 fotografies.

Camineu amb els ulls ben oberts. Mireu cap a dalt, cap a baix, a banda i 
banda i fins i tot cap enrere, en alguns casos necessitareu mirar de ben 
a prop per poder identificar què s’ha fotografiat.

MOLTA SORT!

1

3

2

4
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5

7

6

8

9
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10
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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
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
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

LLISTAT D’EMPRESES COL·LABORADORES  LLISTAT D’EMPRESES COL·LABORADORES  
AMB LES FESTES DE SERÒSAMB LES FESTES DE 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 Candy Shop
Chuches Vending ....................................................................................................... 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
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
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



4040       Festa Major Seròs 2022       Festa Major Seròs 2022 Festa Major Seròs 2022       Festa Major Seròs 2022       4141

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 Josep Albà ....................................................................... 973.780.336 - 649.093.568
 C/ Alcalde Francesc Loncà Nº8-10 1r, Seròs
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
Excavacions Peralta ............................................................................649.093.569 – 650.701.602
 C/ Pau Casals Nº18, 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
Fisioterapia Joana Albà Muñoz .................................................................................. 695.842.246
 C/ Mossèn Ferran Nº6 altell, Seròs
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
Fruespa ...................................................................................................................... 650.712.197
 Ctra. C-45 Km. 17,1, Seròs
Fruita Seca Teixidó ..................................................................................................... 973.780.008
 Ctra. Granja d’Escarp Km. 13,850, 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
Fruits Secs Plaza ........................................................................................................ 625.546.727
 C/ Barceloneta Nº11, 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
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
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Pescados Catalán ....................................................................................................... 619.693.205 
 C/ La Fira Nº4, Seròs
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
Reformes en General, Rubén Balada Serra................................................................ 691.305.030
 C/ Aresté Nº11
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
Serveis i Instal·lacions Moralbà, S.L. ...................................................630.658.608 – 635.509.661
 C/ dels Horts Nº53, Seròs
Servellos 2020, S.L.U. ................................................................................................ 625.042.237
 C/ Hortelana Nº9, 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
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
Vidrios Utrilla ............................................................................................................. 974.472.420
 Pol. Concepción s/n, Fraga
Viyefruit, SA ............................................................................................................... 973.790.050
 Ctra. N-II Km. 452, Alcarràs
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