F E S T A

M A J O R
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maig 2020

FESTA MAJOR A CASA
Bell-lloc es prepara per a celebrar la seva primera Festa Major
confinada els propers 2 i 3 de maig.
Agraïm la col·laboració de totes les entitats i associacions que han
participat en aquest programa. La implicació de tots ha fet possible
un conjunt d'activitats amb les quals podrem gaudir de la Festa
Major, sense sortir de casa.
Animem a tothom, grans i petits, a sortir als balcons i terrasses i
participar. A fer-se fotos ballant, cuinant o fent esport i compartir-les
a les xarxes socials, per tal de fer inoblidable aquesta Festa Major del
confinament.
Mantenim viu l'esperit de festa engalanant les nostres finestres i
balcons.
L'Ajuntament desitja a tothom una BONA FESTA MAJOR des de casa!!!!
@aj_belllloc

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

PUBILLES, DAMES,
HEREUS I CABALERS

2n cabaler: Isaac Bravo Calero

1r cabaler: Josep Cunillera Reig

2a dama: Fàtima Enrich El Qarbadani

1a dama: Carme Bravo Ros

Hereu: Aleix Marimon Bergé

Pubilla: Nuria Roca Niubó

Pubilla: Nuria Perez Amorós

Hereu: Jan Jovells Carné

1a dama: Aina Minguell Bosch

1r cabaler: Ian Ros Kalina

2a dama: Marina Casas Martin

2n cabaler: Issam Charah Carulla

Les Pubilles i Dames i els Hereus i Cabalers desitgen una
bona Festa Major a tothom!

DISSABTE 2
MATÍ:
10:00 h. REPIC DE CAMPANES.
11:00 h. MÚSICA INFANTIL pel pregó.
Matí: T'HI ATREVEIXES? Reptes per moure'ns una mica.
A instagram @lacostereta. Organitza l'Esplai la Costereta.
Durant el matí: CURSA CONFINADA Envia una foto de la teva cursa a
casa, vestit/da d'esport i amb dorsal a l'esquena al whatsapp de
l'AMPA o a les xarxes socials de l'ajuntament. #lacursadelampa
Organitza l'AMPA de l'escola Ramon Farrerons
Migdia: CONCURS DE CASSOLES CONFINADES. Etiqueta a
@ass_jovesbelloc amb la foto de la teva cassola. #cassolaconfinada
Organitza l'associació de Joves Bell-lloquins.
Tot el dia: FELICITACIÓ DE LA FESTA MAJOR de l'AMPA de l'Escola
Bressol "Los Vailets" a través de les xarxes socials.

DISSABTE 2
TARDA:
18:00 h. HAVANERES pel pregó.
18:00 h. L'Associació Cultural i Teatral "Som els que som" us convida a
parlar de teatre, del 'nostre' i també en general. Serà mitjançant la
plataforma TELEGRAM, concretament en el canal que hi hem creat i que
es diu SomElsQueSom. Uneix-te al nostre canal si et ve de gust xerrar de
teatre i passar una bona estona!!!
Organitza l'associació Cultural i Teatral Som els que som.
19:00 h. MÚSICA POPULAR DE FESTA MAJOR pel pregó.
A partir de les 19:00 h. CONCURS MUSICAL CONFINAT. A instagram
@ass_jovesbelloc. #concertconfinat
Organitza l'associació de Joves Bell-lloquins.

DIUMENGE 3
11:00 h. MÚSICA INFANTIL pel pregó.
Matí: MANUALITAT DEL DIA DE LA MARE. A instagram @lacostereta
Organitza l'Esplai la Costereta.
12:30 h. SARDANES per la veu pública.
13:00 h. VERMUT MUSICAL DE FESTA MAJOR pel pregó. #vermutconfinat
Organitza l'associació de Joves Bell-lloquins.
Tarda: CINEMA A CASA. Explica'ns quina peli has escollit a instagram
@lacostereta
Organitza l'Esplai la Costereta.
18:00 h. MÚSICA TRADICIONAL DE FESTA MAJOR pel pregó.
20:10 h. CLOENDA DE LA FESTA MAJOR.

TOT EL CAP DE SETMANA

CISTELLA SOLIDÀRIA, penja un vídeo a instagram fent una cistella i
etiqueta al @clubbasquetbelllloc. Per cada cistella, el club donarà 1 €
per al moviment @voluntarismascaretes
Organitza el Club Bàsquet Bell-lloc.
FES UN GOL!, grava un vídeo fent un gol i dient "Jo per Festa Major faig
esport" i comparteix-lo a instagram @cpbelloc.
El club donarà 1 € per al moviment @voluntarismascaretes per cada gol
que rebi.
Organitza el Club Patí Bell-lloc.
REPTES DE FUTBOL, envia una imatge o vídeo amb els reptes a
l'instagram de @athletic.belloc, per cada persona que participi el club
donarà 1 € per al moviment @voluntarismascaretes.
1. Repte de tocs (cama dreta, cama esquerra, cap... i fer gol) i dir una
frase.
2. Vídeo fent 25 tocs amb el peu.
3. Jugar a "bolos" amb botelles d'aigua i tombar-les amb la pilota.
Organitza l'Athletic Club Bell-lloc.

BONA FESTA MAJOR
CONFINADA A TOTHOM!

Agraïm la participació de totes les associacions.

