Bona festa Major!
• Manteniment i muntatge
d’instal·lacions i maquinària
• Obra pública
• Maquinària per la construcció
• Construccions metàl·liques
• Taller Propi
• Pintura industrial i residencial
• Neteja industrial i d’ediﬁcis
www.consbargallo.com

consbargallo@consbargallo.com

Tel.973560428 Travessia del Passet 4 (Carretera N-II km.477) 25220 Bell-lloc

Pubilla, Dames, Hereu i Cabalers
INFANTILS
Pubilla : Beth Cerqueda Torrent

Hereu: Adrià Felip Berengué

1a Dama: Aina Roca Niubó

1r Cabaler: Aleix Palau Filella

2a Dama: Dúnia Franquesa Cunillera

2n Cabaler: Joan Palau Bell-lloch

Centre col·laborador acreditat per:

•Residència vàlids i assistits

•Fisioterapèuta

•Centre de dia

•Infermeria

•Ajuda a domicili

•Perruqueria

•Teràpia ocupacional

•Podologia

•Assistència mèdica

•Gran Zona
ajardinada

•Psicologia

Carretera Nacional II, 3 - 25220 Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
Tel i Fax 973 71 72 44 · respladurgell@terra.com

Pubilla, Dames, Hereu i Cabalers
JUVENILS
Pubilla: Anna Bosch González

Hereu: Jordi Cunillera Folguera

1a Dama: Clara Utrilla Sánchez

1r Cabaler: Pau Arreaza Garcia

2a Dama : Maria Carné Bosch

2n Cabaler: Pol Garcia Segura

Salutació

Benvolguts veïns/es, com cada setembre
i coincidint amb el patronatge de la nostra
vila, arriba la nostra Festa Major.
Els primers dies de tardor són de
celebració i germanor en els quals,
tant grans com petits, podem gaudir
de diferents activitats destinades a
tothom. Aquests dies d’esbarjo ens han
de permetre desconnectar del dia a dia
i deixar, per un temps, els maldecaps i
preocupacions fora del nostre poble.
Associacions i Institucions treballem
conjuntament per tal d’organitzar actes
dirigits a tots. És en aquest punt en què
ens hem de sentir orgullosos del nostre
poble.

Esport, cultura, música i tradicions es
troben aquests dies formant un reflex del
que som, una societat plural i activa que
treballa, any rere any, per tal que cada
festa sigui del grat de tots/es.
La Festa Major d’enguany coincideix amb
unes eleccions al Parlament de Catalunya.
Des de l’Ajuntament us volem encoratjar
a participar-hi ja que són la màxima
expressió de DEMOCRÀCIA que pot tenir
un poble. La participació en la vida social
i política d’una comunitat no tan sols és
un DRET sinó també un DEURE que ha
costat molts anys de patiments als que
ens han precedit. El dia 27 de setembre
podem, més ben dit, tenim l’obligació de
participar i fer sentir la nostra veu.

El lloc de votació de La Cultural s’ha
canviat al Centre Cívic, Carrer Via Fèrrea
(entrada de la Biblioteca Joan Solà).

reciclatge; el futur del poble que volem
deixar als nostres fills depèn del nostre
comportament actual.

Volem aprofitar aquesta salutació per
recordar-vos que en els dies de festa
també ens hem de comportar cívicament
i amb respecte cap als nostres veïns/es.

Poc més resta dir de la nostra part,
només que participeu de tots els actes i
mostrem a la resta de pobles veïns que
a la festa tots hi són benvinguts/des.

És responsabilitat nostra educar els/
les nostres fills/es i fer-los veure que el
gaudir de la Festa Major és perfectament
compatible amb el respecte cap a les
persones i l’entorn. Tampoc no ens
podem relaxar amb la cura del medi
ambient. Aquests dies es generen molts
residus i hem de tenir present que no
podem baixar la guàrdia pel que fa al

Visca la Festa Major de Bell-lloc!
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T. 973 71 70 15 · 973 56 01 65
T636 06 62 18 C/General Prim, 2

DISSABTE 26
12:00 h ACTE D’INICI DE LA FESTA MAJOR a la Cultural:
•Imposició de bandes a les pubilles i hereus.
• Entrega del premi del concurs de cartells.
• Pregó a càrrec de Salvador Escribà de La Salseta del Poble Sec.
• VERMUT POPULAR gratuït per a tothom.
17:00 h IV TROBADA DE COLLES GEGANTERES del Pla d’Urgell.
Inici del recorregut a la plaça de la Creu del Terme
17:30 h CORREBARS 2015 organitza associació de Joves Bell-lloquins.
Inici del recorregut al pub la Tonketa.
20:00 h Partit de BÀSQUET de la categoria sènior masculí entre el
CB Bell-lloc i el CB Torres de Segre al pavelló municipal.
00:00 h NIT DEL JOVENT a la Cultural amb: ITINERANT FESTIVAL
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GERÈNCIA:

Poldo Bonjorn Garcia

t.973 500 540
constructor@riusorpella.com

C. Pau Ferran 6, baixos · 25300 Tàrrega (LLEIDA)

!

Instal·lació de sistemes
de video vigilància
Reparació d’ordinadors
domèstics i portàtils
Digitalització de VHS a DVD

EURO HOGAR

Carme Yuste
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t. 973 197 272

C. Major 36, ALCOLETGE
Codi promo FMBLLC15
1a visita gratuïta

TRACTAMENTS:
Odontologia conservadora i estètica
Implantologia · Periodòncia
Ortodòncia · Odontopediatria
TRACTAMENTS ESPECIALS:
Nutrició · Homeopatia · Osteopatia

info@dentaloffice.cat
Av. de la Pau, 26 baixos, 25230 Mollerussa
T. 973 60 11 52 · 640 35 52 19

Alfons XIII, 25 Tel/Fax 973 56 04
97 25220 Bell-lloc d’urgell (Lleida)
instalacions1999@yahoo.es

DIUMENGE 27
09:00 h Campionat local RECORREGUT DE CAÇA i esmorzar a la Castellana.
10:00 h i durant tot el matí
18a TROBADA DE PUNTAIRES al carrer Drs. Torrebadella.
12a TROBADA DE PLAQUES DE CAVA al carrer Major.
Es presentaran dues ampolles de cava rovellats brut imperial
amb plaques edició limitada.
Esmorzar gratuït per a tots els compradors de les ampolles.
12:00 h EUCARISTIA de diumenge.
13:00 h SARDANES amb la cobla MARAVELLA al carrer Drs. Torrebadella.
13:00 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ dedicada a les puntes al coixí
organitza l’associació de dones Flor de Lis a la Sala Multifuncional.
Tota la festa major de 12.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a 20.00 h
17:00 h PRESENTACIÓ equips hoquei del Cal Bòria Bell-lloc al pavelló municipal.
18:00 h Partit de HOQUEI oficial de la categoria Júnior entre:
Cal Bòria Bell-lloc i el C.H. Vila-seca al pavelló municipal.
18:00 h CONCERT I SESSIÓ LLARGA de ball
amb l’orquestra MARAVELLA a la Cultural

TALLER MECÀNIC, ELECTRICITAT, XAPA I PINTURA.
LINEA I.T.V.
TRANSPORT DE TOT TIPUS DE VEHICLES,
MAQUINÀRIA I FARRATGES.
tel.973 56 00 65 · 617 971 021 · 670 514 494
gruesamoros@gmail.com · 25220 Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
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US OFERIM:

Instal·lacions per explotacions agrícoles i ramaderes.
Canonades per conducció d’aigua i drenatge.
Programadors i automatismes.
Ampli ventall de bombes i filtres.
Material de reg per horts i jardins.
Camí de Vilanova, 9 · 25220 Bell-lloc d’Urgell · T.973 560 105 - 973 560 111

DILLUNS 28
12:30 h Recorregut amb les pubilles, hereus i representants
del municipi pels CARRERS I BALCONS ENGALANATS.
17:00 h ANIMACIÓ INFANTIL amb l’espectacle VINE BALLA
a la Plaça Creu del Terme.
19:30 h CONCERT I SESSIÓ LLARGA de ball amb l’orquestra
LA SAL DELS MARS a la Cultural.

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Club del Billar

Associació Puntàires
“SANTA ÚRSULA”

Junta local per la lluita
CONTRA EL CANCER

taximiquel@gmail.com
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T. 973 560 006
C. Enric Granados 8,
Bell-lloc d’Urgell 25220 (LLEIDA)

Natural Menú · Bocados · Gran Menú
Tel. 973 29 51 51
Fax 973 29 51 19
Camí de Puigverd s/n,
25220 Bell-lloc (LLEIDA)

DIMARTS 29
12:00 h EUCARISTIA CANTADA i tocada amb l’orquestra SELVATANA
en honor de Sant Miquel Arcàngel,
presidida per Mn. Rubén Darío.
Seguidament, ofrena floral al patró de poble, St Miquel Arcàngel.
13:15 h SARDANES amb la cobla SELVATANA a la Plaça Catalunya.
18:00 h CONCERT I SESSIÓ LLARGA de ball amb l’orquestra
SELVATANA a la Cultural.

FESTA MAJOR GRATUÏTA PER A TOTHOM
L’ajuntament es reserva la potestat de modificar qualsevol acte,
cosa que s’anunciarà per la veu publica.

Ismael Bellet

pintura

DECORATIVA·INDUSTRIAL

Tel. 676 80 66 15

ismabellet@gmail.com
Pl. Creu del Terme 1, 1r 1a
25220 Bell-lloc (LLEIDA)

Book plató

Embaràs

Nens
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Pilar Palau t.600441919 · creacio@creacio.es
Dr. Àngel Nadal 4 · 25220 Bell-lloc (LLEIDA)

Book exterior
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Les coses realment importants
no canvien amb el temps
En 110 anys canvien moltes coses. Canvien
les persones, la forma de relacionar-se, com
es comuniquen, com s’enfronten al món…
Però hi ha coses que no canvien mai.
Durant més d’un segle, milers d’homes i dones
han estat fidels als valors que van donar origen
a CaixaBank. I això ens ha permès avançar-nos
a les necessitats de cada temps, actuant de
manera innovadora i eficaç per contribuir al
nostre objectiu final: el progrés de la societat.
Perquè no som només un banc. Som CaixaBank.

www.CaixaBank.cat

Patrocinador de
l’Equip Olímpic

Millor Banc del Món en
Innovació Tecnològica
2013 i 2014

Millor Banc
d’Espanya 2015

Certificat Europeu
de Màxima Excel·lència
en la Gestió

