Festa Major dies 25, 26, 27, 28 i 29 d’agost
Dijous dia 25 d’agost
A partir de les 8 del vespre a la plaça Catalunya
3a Cursa de nit local Vine i fes el que puguis per a petits i grans.

Divendres dia 26 d’agost
A les 12 del migdia repic de campanes de Festa Major
A 2/4 de 12 de la nit a la plaça
Espectacle de foc amb Tabalats i Saltimbankis davant l’Ajuntament.
Tot seguit revetlla amb el grup HEY PACHUCOS
A continuació disco mòbil GALAXY amb DJ.

Dissabte dia 27 d’agost
A les 10 del matí al camp d’esports
Tirada de bitlles amb els equips: Bellvís, el Palau d’Anglesola, Vallverd d’Urgell,
Golmés, Mollerussa, Ametllers de Cervera, Castellnou de Seana, Torrelameu i el Poal
Amb la col·laboració de: Ajuntament del Poal i Serboniu.
A la 1 del migdia a la plaça
La Festa de l’escuma per la quitxalla.
De les 5 a les 8 de la tarda a la plaça
Jocs de fusta gegants tradicionals per a totes les edats perquè hi juguin pares i fills.
Jocs també per als menuts i per als de més edat, jocs de lògica, d’enginy, de sort de
punteria, de pensar...
A les 8 de la tarda al bar de les piscines
Concert jove amb els Wednesday Lips.
De les 8 de la tarda i fins a les 11 de la nit.
Ball llarg de tarda amb el grup Montse & Joe Transfer
A les 12 de la nit Festa dels 80 al bar de les piscines

Diumenge dia 28 d’agost
A les 12 del migdia Missa amb l’assistència de l’Excm. Ajuntament i autoritats.
De les 12 del migdia a les 2 de la tarda
Parc infantil aqüàtic a les piscines municipals
(entrada 4 euros. Amb l’abonament és gratuït)
A la 1 del migdia a la plaça
Sardanes amb la cobla Riella
De 2/4 de 5 a les 8 de la tarda a les piscines
Parc infantil aqüàtic a les piscines municipals
(entrada 4 euros. Amb l’abonament és gratuït)
A les 8 de la tarda a la plaça
Ball llarg de tarda amb el grup Paris la Nuit

Dilluns dia 29 d’agost (dia del Patró)
A 2/4 de 12 del migdia missa del Patró
A les 12 del migdia a la plaça
Cucanyes per la quitxalla

