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PROGRAMA
Divendres, 22 d'abril
10:15

Repic de campanes seguit dels gojos en honor del
Sant Àngel.

11:00

Processó del Sant Àngel amb els apol·lònies i
apol·lònios, acompanyats de la Cobla Tàrrega.

12:00

Missa solemne en honor al patró musicalitzada per
la Cobla Tàrrega.

13:00

Ballada de Sardanes a la plaça Viladegut amb la
Cobla Tàrrega.

17:00

A la plaça de les escoles, els més petits gaudiran de
l'obra TOT ES POSSIBLE a càrrec del grup
IMPREVISTOS SHOW.

19:00

A la plaça de les escoles demostració a càrrec dels
nostres DEEJAYS LOCALS per valorar-ne l'art i el
ressò. El concert anirà acompanyat amb degustació
de còctels amb i sense alcohol a preus populars.

19:00

Campionat de Pàdel lliga catalana
Tavo Sports A vs. Club Tenis Juneda A

20:00 Concert a càrrec de l'orquestra MEDITERRANEA a la
sala gran del Casal Municipal.
21:00

Partit de lliga 1a Divisió de Futbol Sala Femení
FS Seròs Esportiu Femení vs. FS Puigpelat Valls.

00:00 Al Casal Municipal, ball de Festa Major amb
l'orquestra MEDITERRANEA.
En acabar, seguirem amb els ritmes del DJ XAVI G.

Dissabte, 23 d'abril
08:00 La societat de caçadors farà el tradicional tir al plat
a la gravera de les Roques de St. Formatge.
09:30 Campionat de lliga Bàsquet Mini al pavelló
Bàsquet Seròs A vs. Club de Bàsquet Pardinyes Lleida
10:00

Vols viure la LLEGENDA DE SANT JORDI? Busca les
figures a la plaça de les Escoles, i fes-te una foto.

10:30

Al Centre Cultural, presentació del llibre i l'exposició
fotogràfica del llibre ROSA ROSAE de l'autora local
Carme Romia.

11:00

El GRUP SIDRAL ens espera a la plaça de les escoles
per trobar el tresor amb l'animació UNA DE PIRATES.

12:00

Jornada literària i musical a la plaça de les Escoles.
Els nostres autors i autores locals i el públic que ho
vulgui recitaran els seus fragments i lectures.
Acompanyaran l'acte les cançons de la cantautora
local La Niña Paracaídas i les d'en Javi Queralt.
Per amenitzar la jornada festiva, els assistents
podran degustar la garsa amb cua.

12:30

Competició de lliga Futbol Sala 2a Divisió Infantil i
trofeu Copa Festa Major Sant Àngel '22
FS Seròs Esportiu vs. FS Balaguer Comtat d'Urgell

16:30

Inici de les inscripcions al CAMPIONAT DE FUTBOLÍN.
Les parelles interessades podran inscriure's fins les
17:00, moment en que començaran els partits.

19:00

Per fer gana per sopar, la xaranga MAI TOQUEM BE
ens acompanyarà durant la ruta de la cervesa.

20:00 Concert de tarda a càrrec de l'orquestra SATURNO
a la sala gran del Casal Municipal.
20:00 Competició de lliga Futbol Sala 3a Divisió Sènior
Masculí i trofeu Copa Festa Major Sant Àngel '22
FS Seròs Esportiu vs. FS Torres de Segre

Dissabte, 23 d'abril
21:00

Competició de lliga Futbol Sala 1a Divisió Femení i
trofeu Copa Festa Major Sant Àngel '22
FS Seròs Esportiu Femení vs. FS Catllar Athlètic

00:00 A la Sala Gran del Casal Municipal, ball de Festa
Major amb l'orquestra SATURNO.
En acabar, seguirem amb els ritmes dels deejays
MON DJ i DJ XAVI G.

Diumenge, 24 d'abril
07:00 Concurs social de Pesca a la Badina organitzat per
la Societat de Pescadors de Seròs.
11:00

I fins les 13:30, els més menuts podran gaudir dels
INFLABLES al carrer de la Vila.
A la rotonda d'entrada del poble, es realitzarà un
acte de reconeixement per la cessió de l'antiga
porta de la fàbrica del Sulfuro feta l'agost del 2006.

11:30

15:30

I fins les 18:00, el carrer de la Vila tornarà a quedar
ple d'INFLABLES per fer la tarda ben entretinguda.

16:00

A la plaça de les escoles, joves i no tan joves, podran
competir per demostrar qui és, de les quintes del
poble, el que aguanta més sobre el TORO MECÀNIC.

19:00

Per acabar el cap de setmana de Festa Major,
recuperarem les lletres i ritmes de les cançons més
famoses del grup Mecano amb l'espectacle
DESCANSO DOMINICAL, tribut a MECANO.
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