


ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES “SANTA ÚRSULA”





INFANTILS

Hereu: Jan Jovells Carné

1r cabaler: Ian Ros Kalina

2n cabaler: Issam Charah Carulla

Pubilles, dames,
hereu i cabalers

Pubilla: Nuria Roca Niubó

1a dama: Carme Bravo Ros

2a dama: Fatima El-Qarbandani



JUVENILS

Pubilla: Nuria Perez Amorós

1a dama: Aina Minguell Bosch

2a dama: Marina Casas Martin

Hereu: Aleix Marimon Bergé

1r cabaler: Josep Cunillera Reig

2n cabaler: Isaac Bravo Calero



Estem preparant amb entusiasme 

i alegria una nova edició de la 

Festa Major de Bell-lloc d’Urgell 

en honor del nostre patró, Sant 

Miquel. 

Són dies de gresca i xerinola, de 

retrobament i de compartir amb 

família i amics no només àpats; 

sinó també tota la diversitat 

d’actes i activitats que ofereix el 

nostre programa per satisfer les 

espectatives de tothom des dels 

més petits als més grans.

Vull agrair la col.laboració 

i esforç d’entitats, col.lectius 

i particulars que participen  

activament en la preparació 

dels actes que es realitzaran 

aquests propers dies. Fent de 

la nostra Festa Major, una festa, 

ben lluïda i participativa. Vull 

destacar i agrair també la feina 

del personal municipal, que 

durant els darrers temps han 

estat organitzant i durant els 

propers dies vetllaran perquè tot 

es desenvolupi amb normalitat. 

Gràcies al treball de tots i 

totes estic convençut que la 

festa Major tornarà ser un èxit, 

com totes les coses que es fan 

amb dedicació bona voluntat i 

estimació. No puc acabar sense 

felicitar a les pubilles, hereus, 

dames i cavalers entrants i 

sortints. Us esperem a tots a 

l’acte d’imposició de bandes i 

sopar d’inauguració de la Festa 

Major. I a tots vosaltres us animo 

a participar activament i amb 

alegria de la nostra Festa Major, 

que és la vostra que entre tots 

farem gran i especial.

Molt Bona FESTA MAJOR de 

SANT MIQUEL a TOTHOM.  Visca 

Bell-lloc d’Urgell.

regidor de festes
Salutacio del 



Miquel Campàs, 

Regidor de Festes.



Benvolguts veïns i veïnes,

És un plaer per a mí com alcalde 

i per a la resta de companys 

regidors, dedicar-vos novament una 

cordial salutació amb motiu de la 

Festa Major.

Tenim una legislatura per davant, 

en la que vetllarem pel benestar 

de la gent del nostre poble; amb la 

ferma voluntat que amb el suport 

i esforç de tots aconseguirem el 

poble que ens mereixem: un poble 

amb qualitat de vida i serveis, que 

faci goig i que miri cap al futur amb 

optimisme i il.lusió. 

El programa que teniu a les 

mans on hi trobareu actes i 

activitats pensades per a tothom, 

és el fruit del treball i dedicació 

de les regidories responsables, 

dels treballadors i treballadores 

de l’Ajuntament i de les entitats, 

associacions i persones que han 

participar en la seva organització. 

Mostra del poble viu, actiu i 

participatiu que som. A tots el meu 

profund agraïment.

Des del consistori felicitem i 

donem les gràcies a les pubilles, 

dames, hereus i cavalers entrants 

i sortints per la seva col.laboració 

activa en el manteniment de les 

costums i tradicions al nostre poble.

Bell-lloquins i Bell-lloquines us 

convido a viure intensament 

aquests dies d’alegria col.lectiva i 

a participar de tots els actes de la 

nostra Festa Gran. 

Que us demano visquem tots 

amb el màxim de respecte, bona 

convivència i civisme. En nom dels 

regidors i regidores i en el meu propi 

us desitjo MOLT BONA FESTA MAJOR.

Salutacio del alcalde



Ramon Cònsola Palau,

Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc. 



PROGRAMACIO
DE LES FESTES



09:00h 

Eucaristia.

11:30h

A la Plaça Catalunya ESPAI CIRC ( Tallers de Circ).

19:00h

Presentació de la 2ª fase de la modernització del reg de la 

col·lectivitat de regants N-16 dels Canals D’Urgell.

Lloc: Incubadora d’empreses, Carrer Joan Oro, 3.

20:00h INICI DE LA FESTA MAJOR A LA SCR

Dia del infant per la tarda a les firetes amb preus populars.

Imposició de bandes a les pubiles, damisel·les, hereus i cabalers.

Reconeixement a les pubiles, damisel·les, hereus i cabalers sortint.

Entrega premi del concurs de cartells.

Prego de festes a càrrec de les ASSOCIACIONS ESPORTIVES DE 

BELL-LLOC D’URGELL

Sopa institucional de la comarca.....

Actuació del mag MAGIC SHADO.

21:00h

Corre bars inici de sortida LO DIARI.

Divendres 27



Dissabte 28
09:00h

Recorregut de caça i esmorzar popular a la Castellana.

09:00h

Despert matinal de Festa Major a càrrec de BATBATUKA.

11:30h 

 Animació infantil a càrrec de IMPROVISTOS a la Pl. Catalunya.

12:00h

Inauguració de l’exposició fotogràfica del Sr. Xavier Garcia 

organitzat per la AASS de dones Flor de Lis, els horaris seran 

dissabte i diumenge de 12h a 13.30h, a la tarda de 19h a 20.30h

12:30h

Recorregut amb les pubilles, hereus i autoritats del Bell-lloc    

d’Urgell pels carrers engalanats.

17:30h

PARTIT DE BASQUET de la categoria tercer femenina grup A 

entre el equip local CB Tribulë Bell-lloc i el equip electrodinàmic 

CEP Vallfogona, 7.



17:30h

 Disco per xics a la carpa Col·labora el Club del Jovent

 Berenar popular a la carpa (coca, xocolata de rajola i suc) 

2€. Organitza Les Plai La Costereta.

18:00h

Concert a la SCR a càrrec de la ORQUESTRA JUNIOR’S.

18:00h

Presentació del equip de futbol BELL-LLOC ATLETIC CLUB  i tot 

seguit partit de futbol entre els equips BELL-LLOC ATLETIC CLUB, A  

-  MIRALCAMP, CF, A.

18:30h 

Eucaristia.

19:30h 

Ball a la SCR a càrrec de la ORQUESTRA JUNIOR’S.

00:30h

NIT DEL JOVENT A LA CARPA : Concert de KOERS, tot seguit grup 

de versions THE PINK GOATS i després DJ DAVID BEATZ. Col·labora 

el Club del Jovent.

  



Diumenge 29
10:00h

22a Trobada de puntaires de Bell-lloc d’Urgell. Organitza 

Associació de Dones “Santa Úrsula”.

12:00h

 Eucaristia acompanyada per C.O SELVATANA.

 Ofrena floral al patró Sant Miquel.

13:15h

 Sardanes amb la C.O: Selvatana al c/ Doctors Torrebadella.

17:00h

Partit de hoquei sobre patins, categoria pre-benjamins C.P. 

Bell-lloc contra H.C. Alpicat.

18:00h

Concert a la SCR a càrrec de la C.O. Selvatana.

19:30h

Sessió llarga de ball a càrrec de la C.O. Selvatana.



 Bona Fes� Major! 
us desitja

www.teresacarles.com



Concurs de cartells

Cartell guanyador: Etna Alonso 



2o classificat: Maria Carné



3e classificat: Jordi Castellà





Llum · Aigua · Gas
Calefacció · Aire condicionat

JORDI BOADELLA IBAÑEZ · mov. 646 886 269
C/ Fuster i Rabés 21, Bell-lloc · inst.boadella@gmail.com

Instal·lacions
J. BOADELLA

ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
FONTANERIA
AIRE CONDICIONAT
GAS

c. Alfons XIII, 25 ·  tel/fax 973 560 497 ·  instalacions1999@yahoo.es
25220  BELL-LLOC D’URGELL (Lleida)

JORDI PALAU
Tel. 606 43 40 07

JOSEP BENAVIDES
Tel. 606 43 40 05

telf. 973 56 01 21 · Miquel Parcesira 24, 25220 Bell-lloc 
diposit.belloc@bonarea.com

www.caixaguissona.es

AGROCENTRE

telf. 973 71 72 40
Estació 1, 25220 Bell-lloc



JORDI BOADELLA IBAÑEZ · mov. 646 886 269
C/ Fuster i Rabés 21, Bell-lloc · inst.boadella@gmail.com



telf. 973 29 51 52 · fax. 973 29 51 19
Camí de Puigverd s/n, 25220 Bell-lloc (Lleida)





clients@newgrafic.com
newgrafic.com
+34 669 868 788
Rambla Ferran 30 5è 1, 25007 Lleida


