




Benvolguts veïns i veïnes,
A les acaballes del mes de setembre, a Bell-lloc 
d’Urgell, arriba la Festa Major. Dies que esperem 
tots i totes per deixar la rutina, sortir al carrer,  
compartir amb família i amics i gaudir de mane-
ra cívica i respectuosa de tots els actes festius. 
Enguany tampoc tindrem una Festa Major com 
les que tots i totes guardem a la memòria, sinó 
que continuarem amb una celebració contingu-
da; per tal de no posar en risc la salut dels be-
ll-lloquins, bell-lloquines i visitants.
No podem oblidar que en aquest 2021 la crisi 
sanitària encara s’ha deixat sentir molt i que 
ens ha continuat passant factura a tots els nivells. És per això que, des d’aquí, 
i en nom de tot l’Ajuntament, volem expressar  el nostre suport als que estan 
lluitant per superar les adversitats originades per la Covid-19. 
Des de l’equip de govern us volem dir que la prioritat de l’Ajuntament, en aquests 
temps difícils, ha estat l’atenció a les persones donant resposta als reptes que 
ha generat la pandèmia. Sense oblidar l’impuls a la reactivació social i econòmi-
ca. Per aquest motiu estem treballant en fer realitat els nostres compromisos: 
vestidors del camp de futbol, piscines noves, ajuntament nou...entre altres.
Des del consistori felicitem i donem les gràcies a les pubilles, dames, hereus i 
cabalers entrants i sortints. Tots ells i elles han volgut, generosament, col·labo-
rar en el manteniment dels costums i tradicions al nostre poble. També als par-
ticipants al concurs de cartells i a la mostra d’engalanament de façanes, carrers 
i balcons. Gràcies a tots per fer que el poble es vesteixi de festa. Una festa ben 
lluïda de tots i per a tots.
No puc acabar sense agrair a l’equip municipal, entitats, associacions, voluntaris 
i regidories el gran esforç que han dut a terme per dissenyar aquest  programa 
de Festa Major segura. On tothom, petits, joves i grans, tindran el seu espai de 
trobada i diversió.
Els regidors, regidores i jo mateix us convidem a tots i totes a gaudir intensa-
ment d’aquests dies de festa, tradicions i cultura. Participeu en les activitats 
amb entusiasme, civisme, precaució  i respecte per les normes i protocols sani-
taris establerts.
BONA FESTA MAJOR!!!

Ramon Cònsola Palau 
Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

Salutació
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Un any més és una satisfac-
ció poder donar la benvingu-
da a la Festa Major en honor a 
Sant Miquel. Aquesta tampoc 
serà una festa com a tots ens 
hauria agradat, perquè enca-
ra estem immersos en la lluita 
contra la pandèmia. Tot i això, 
s’han dissenyat unes festes 
adaptades a la realitat del 
moment perquè tots plegats 
puguem retornar l’ambient 
festiu a les cases, places i ca-
rrers del nostre poble.  

Iniciarem la festa el dia 25 amb la tradicional imposició de bandes i el pregó de 
festes que anirà a càrrec de l’Associació de Joves Belloquins. Considerant que el 
jovent han patit i pateixen, especialment, les restriccions sanitàries. S’ha cregut 
oportú donar-los aquesta responsabilitat i protagonisme en la nostra festa gran.
Us convidem a gaudir de tot allò que ens espera aquests dies festius, actes per 
a tots els gustos i per a  totes les edats: concerts pel jovent i per a tots els pú-
blics, espectacles infantils i de màgia, xaranga, sardanes, concerts espectacle..., 
alguns d’ells també solidaris amb la marató de TV3. I de la mateixa manera que 
us convidem a participar, us demanem també: civisme, prudència i respecte per 
les mesures i protocols de seguretat i higiene vigents.  
Des de les diferents regidories  agraïm als tècnics i treballadors municipals, vo-
luntaris, associacions i entitats la participació en l’organització i programació 
dels actes previstos. Sense el seu suport i implicació la Festa Major no seria 
possible.
Com podreu veure en el programa, les firetes estaran situades en una nova ubi-
cació. Entrada pel carrer Via Férrea, entre els carrers Rafel Casanoves i Joan Ma-
ragall. És un canvi llargament demanat que ara s’ha pogut fer realitat. Esperem 
que us agradi i en gaudiu força.
Des de les regidories de Festes i Joventut, us animem a sortir de casa disposats 
a gaudir i participar dels actes que us agradin, us demanem que ho feu amb 
responsabilitat seguint en tot moment les mesures sanitàries establertes i us 
donem les gràcies per la vostra segura col·laboració i comprensió.
BONA FESTA MAJOR de SANT MIQUEL.
Visca Bell-lloc d’Urgell!!!

Miquel Campàs                                                                     Àngela Utrilla Sánchez
Regidor de Festes           Regidora de Joventut

Salutació Regidor de Festes  i 
Regidora de Joventut



Concurs Cartells Festa Major 2021

1R PREMI 

Portada

 ETNA ALONSO CARULLA

 

2N PREMI 

AÏXA CHARAH CARULLA



Salutació Mossén

Un any més celebrem la Festa Major del nostre Patró Sant Miquel Arcàngel, qui 
ens ensenyà a dir: “Qui com a Déu” per la seva humilitat i respecte al proïsme. 
Desitjo que totes i tots en aquests dies de festa i il·lusió que compartirem, so-
bresurtin la convivència i l’estimació. Doncs si durant l’any ho fem, amb més raó 
en aquests dies de goig.

El poble resta engalanat per part de l’Ajuntament i de les persones que amb molt 
de goig i esforç munten les façanes, balcons i carrers.

Encara som immersos en la pandèmia, per tant desitjo cura i distància de segu-
retat com a respecte als nostres conciutadans.

La Parròquia de Sant Miquel Arcàngel i en el meu nom, us desitgem

MOLT BONA FESTA MAJOR.

El vostre Amic i Mossén

Santiago Mataix i Gabaldon



HEREUS INFANTILS
Hereu: JORDI AIGUABELLA CATALAN
1r. Cabaler: GERARD SÁNCHEZ YUSTE
2n. Cabaler: ÀNGEL BRAVO CALERO

Llistat Pubilles i Hereus
PUBILLES  INFANTILS
Pubilla: NOA FAURE JOVELLS
1a Dama : BLANCA ASTASIO DIÉGUEZ
2a. Dama: AÍXA CHARAH CARULLA

HEREUS JUVENILS
Hereu: JOAN PALAU BELL-LLOC
1r. Cabaler: ALEIX PALAU FILELLA
2n Cabaler: JOSEP CARNÉ BOSCH

PUBILLES JUVENILS
Pubilla: AINA ROCA NIUBÓ
1a. Dama: LLUM OLIVA PALAU
2a Dama: BETH CERQUEDA TORRENT



Nova Ubicació de les Firetes

Divendres 24
21:30 hores 
Partit de hoquei de la categoria segona catalana 

C.P. Bell-lloc vs H.C. Piera



Us desitja

Bona festa major!

Tels. 617 971 021 - 670 514 494
25220 Bell-lloc d’Urgell

gruesamoros@gmail.com



Dissabte 25
12:00 hores     Vermut musical amb el grup de versions 
“HEY! PACHUCOS” a la carpa instal·lada al frontó municipal.

18:30 hores     Imposició de bandes a la Societat Cultural Recreativa.
Pregó de festes a càrrec de l’Associació de Joves Bell-lloquins.
(Reserva de cadires a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 23 de setembre)

19:00 hores     Eucaristia vespertina.

19:00 hores     Partit de bàsquet categoria sènior femení
C.B. Tribulë Bell-lloc – Club Bàsquet Pardinyes
20:30 hores     Concert del jovent amb el grup 
“ITACA BAND” a la carpa instal·lada al frontó municipal.

1. Totes les persones que vulguin assistir han de registrar-se i reservar l’entrada 
amb la plataforma o l’aplicació OA2ACCÉS, per tal de tenir un control d’aforament 
i un registre d’assistents.
2. Per accedir al recinte del concert hi haurà un control d’accés a través de l’apli-
cació
OA2ACCÉS, al qual s’haurà de mostrar al codi QR que s’ha generat al registrar-se.
3. L’ús de la mascareta és obligatòria dins del recinte.
4. Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada.
5. Un cop dins del recinte cal seure a les cadires que indicaran les voluntàries i cal 
estar assegut durant tot l’espectacle.
6. La disposició de les cadires anirà en funció de les reserves d’entrades (indivi-
duals o per nuclis familiars) i amb separació de 2 metres entre elles.
7. Dins del recinte no està permès fumar.
8. Hi haurà servei de barra. Els cambrers atendran al públic en les seves locali-
tats, no es permet aixecar-se a demanar a la barra.
9. Tots els actes començaran a les 23:00 h. i finalitzaran amb el temps adequat 
per fer l’evacuació abans de la 1:00 h.
10. Un cop finalitzat el concert, la sortida serà esglaonada. Les voluntàries indica-
ran quan ha de sortir cadascú.

Per una Festa Major segura, demanem una actitud responsable!

L’Associació de Joves Bell-lloquins i la Regidoria de Joventut us desitgem una 
bona Festa Major!

MESURES PREVENTIVES DELS CONCERTS DEL JOVENT



Bona festa major!



Diumenge 26
09:00 a 13 hores 
Trobada de plaques de cava al carrer Darrere els Horts.

11:00 hores 
Cercavila “SOBRE RODES” (recorregut amb bicicleta) sortida al frontó municipal.
(recomanable portar bicicleta)

11:30 hores 
Inauguració de l’exposició fotogràfica artística
 “Darkness Beauty” de l’artista Laia Edurne Castaño, organitzada per 
l’Associació de Dones “Flor de Lis”, a la Sala Multifuncional.

12:15 hores 
Eucaristia

12:30 hores 
Espectacle infantil amb 
“SÚPER TUMACATS” a la carpa instal·lada al frontó municipal.

18:30 hores 
Concert espectacle amb 
“ORQUESTRA JUNIORS” a la Societat Cultural Recreativa.
(Venda de tiquets de cadira solidària a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 23 
de setembre – Preu 5 €)



Bona 
festa major!

US OFEREIX:
Instal·lacions per explotacions agrícoles i ramaderes

Programadors i automatismes
Ampli ventall de bombes i filtres 

Canonades per conducció d’aigua i drenatge
Material de reg per horts i jardins

Polígon industrial Vinyes del Mig, parcel·la 37, 25220 Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
Telèfons: 973 560111-973 560105 - www.regsdelsegria.com



Dilluns 27

Dimarts 28

09:30 hores 
Eucaristia en honor a Sant Gabriel.

21:30 hores 
Espectacle combinat 
“SHADO + TEX NEX” a la Societat Cultural Recreativa.
(Venda de tiquets de cadira solidària a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 23 
de setembre – Preu 5 €)

09:30 hores 
Eucaristia en honor a Sant Rafael.

10:00 hores 
Recorregut pels carrers de Bell-lloc a càrrec de la xaranga 
“ESTRELLA BAND”
11:30 hores 
Recorregut de les autoritats, membres d’associacions, hereus, pubilles, cabalers 
i damisel·les pels carrers i balcons engalanats.

12:30 hores 
Espectacle infantil amb “DAMARIS GILABERT” 
a la Societat Cultural Recreativa.

20:00 hores 
Espectacle inspirat en “HOTEL 3 ESTRELLES” 
Hotel Flamingo de Clownic, a la Societat Cultural Recreativa 
(Companyia creada pel Tricicle)
(Venda de tiquets de cadira solidària a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 23 
de setembre – Preu 5 €)





Dimecres 29
12:00 hores
Eucaristia i ofrena floral en honor al nostre patró Sant Miquel Arcàngel amb 
l’acompanyament de la cobla “ORQUESTRA SELVATANA”
13:30 hores 
Sardanes amb la cobla “ORQUESTRA SELVATANA” al parc infantil.

18:00 hores 
Concert espectacle amb “ORQUESTRA SELVATANA” 
a la Societat Cultural Recreativa.
(Venda de tiquets de cadira solidària a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 23 
de setembre – Preu 5 €)

20:30 hores 
Concert espectacle amb “ORQUESTRA SELVATANA” 
a la Societat Cultural Recreativa.
(Venda de tiquets de cadira solidària a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 23 
de setembre – Preu 5 €)

Nota: Després de cada concert, presentació i inauguració de l’himne espor-
tiu de Bell-lloc d’Urgell.

1. L’Ajuntament obsequiarà a tots els infants de 3 a 16 anys de Bell-lloc d’Urgell, 
amb 5 tiquets per pujar a les firetes. Aquests tiquets donen dret a pujar a l’atrac-
ció que es vulgui, durant qualsevol dia de la festa major i no s’haurà d’abonar cap 
suplement.
2. L’Ajuntament  es reserva el dret a modificar: actes, horaris i llocs per causes degu-
dament justificades. Els canvis s’anunciaran per la veu pública.
3. L’Ajuntament  demana que degut  al COVID-19, es faci ús de la mascareta, distàn-
cia social i desinfecció de mans.
4. Només es podrà accedir als concerts amb l’entrada corresponent que tothom 
haurà recollit a les oficines de l’Ajuntament. Els seients estaran situats individual-
ment o per unitats familiars, amb la separació que regula la normativa.
5. La imposició de bandes i pregó de festes s’emetran en directe pel canal d’insta-
gram de l’Ajuntament i en diferit a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
6. En compliment de les mesures COVID-19, la venda de cadires solidàries serveix 
per controlar l’assistència, aforament i traçabilitat en els diferents actes. La totalitat 
dels diners recollits seran donats a la marató de TV3.
7. L’entrega d’obsequis a la mostra d’engalanament de façanes, carrers i balcons 
tindrà lloc dimecres 29 de setembre, a les 20:30 h a la sala cultural.

NOTA INFORMATIVA DE LA FESTA MAJOR



COL·LABOREN:



COL·LABOREN:

Exposició

Exposició fotogràfica artística 
“Darkness Beauty” 
Organitza: Associació de Dones “Flor de Lis”
Lloc: Sala Multifuncional
Dies: del 26 al 29 de setembre
Horaris: 11:30 a 13:30 i de 18:00 a 20:00





Himne a l ’esport de Bell-lloc d ’Urgell

D’una terra lluitadora
Neix un club aquí a Bell-lloc,

Defensant el nostre poble
Amb respecte i molt bon joc,

L’objectiu és la victòria
I uns colors que defensem,

És un club amb molta història
I fent pinya guanyarem,

Bell-lloc (plas plas plas), Bell-lloc (plas plas plas)
Cridem ara tots ben fort,

Bell-lloc (plas plas plas), Bell-lloc (plas plas plas)
Amb un crit que surt del cor,

Apleguem-nos tots a l’hora
I animem el nostre equip,
Per tot el poble ressona

Quan cantem el nostre crit

Tot Bell-lloc us acompanya
I us estima l’afició,

Fem que el nostre cant s’escampi
I cantarem l’aliró

Bell-lloc (plas plas plas), Bell-lloc (plas plas plas)
Cridem ara tots ben fort,

Bell-lloc (plas plas plas), Bell-lloc (plas plas plas)
Amb un crit que surt del cor, BELL-LLOC!!!!



Tel. 676 978 102
650 056 951

Travessia C/ Teuleria, sn
25220 Bell-lloc d’Urgell

Tel. 973 560 552
C. Generalitat de Catalunya, 10

La peixater
ia desitja 

a tothom molt bona

Festa Major!





Aportem solucions de confiança

973 21 21 52
www.giaintegral.com


