




Salutació
Benvolgudes bell-lloquines i bell-lloquins, 
com cada any a les acaballes del mes de se-
tembre, Bell-lloc es vesteix de gal.la i es dis-
posa  a celebrar la seva festa gran. Aquest any 
2022 tinc el goig de presentar-vos per primera 
vegada el programa de la Festa Major. Una 
Festa Major que podrem viure amb intensitat, però us demano també visquem amb 
contenció, respecte i civisme.
Després de dos anys de restriccions que han afectat molts aspectes de la nostra 
vida diària, entre ells les festes i celebracions. Aquest any  podem tornar a celebrar 
la nostra Festa Major amb la mateixa força i alegria que abans. Per aquest motiu 
s’han organitzat activitats perquè tots: infants, joves i adults. Puguem viure la tradi-
ció i la cultura retrobant-nos als carrers, gaudint plegats de moments agradables i 
compartint emocions i somriures desemmascarats de forma presencial.
En aquesta edició, les pregoneres seran la Junta de l’Associació de Dones com 
a homenatge als  25 anys de dedicació a fomentar i impulsar la riquesa cultural i 
associativa al nostre poble. Un reconeixement especial a totes les dones que han 
passat per les Juntes al llarg d’aquests 25 anys, per la generosa manifestació d’im-
plicació i compromís amb el nostre poble.
Des d’aquí un agraïment especial a totes les persones, entitats, associacions i 
regidories que fa temps que treballen perquè tots i totes puguem gaudir d’una gran 
Festa Major. Sense oblidar-nos de tots aquells que faran que tot estigui preparat 
i  que aquests dies tot funcioni. A tots i totes moltes gràcies per la seva disposició 
i professionalitat.
El consistori felicitem i donem les gràcies a les pubilles, dames, hereus i cabalers 
entrants i sortints. Per mantenir vives les tradicions del nostre poble. També als 
participants al concurs de cartells i a la mostra d’engalanament de façanes, carrers 
i balcons. Gràcies a tots per la voluntat que el nostre poble llueixi més bonic que 
mai. I per col.laborar en que sigui una festa de tothom i per a tothom.
Des de l’equip de govern us volem dir que, després dels dies de festa,  continua-
rem treballant per les bell-lloquines i bell-lloquins. Impulsant aquells projectes que 
han de millorar la qualitat de vida de totes les persones del nostre poble. Perquè 
en moments de dificultats, més que mai , cal continuar mirant endavant, il.lusio-
nar-nos pel futur, gaudir del present i fer memòria del passat. 
En nom de l’equip de govern, en el meu propi i de tot l’Ajuntament us desitgem 
que participeu i gaudiu d’una magnífica Festa Major amb alegria i responsabilitat.  
BONA FESTA MAJOR!!!
Rosa M. Buira Castell
Alcaldessa de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
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Salutació Regidora de Joventut 
i Regidor de Festes

Bell-lloquines i bell-lloquins,

torna la Festa Major de Bell-lloc d’Urgell, en honor 
al nostre patró Sant Miquel Arcàngel.
Amb més ganes i il·lusió que mai, enguany, serà 
possible gaudir-la com ens mereixem. Un esclat 
d’alegria que després de dos anys, viurem sense 
mesurar distàncies, amb els somriures al desco-
bert i abraçades per saludar-nos. Us convidem a 
fer-ho amb certa cura i protecció per a preservar 
aquelles persones més vulnerables.

Són dies de reunions amb la família i els amics, de 
retrobar-nos, d’engalanar-nos i sortir al carrer a divertir-nos amb la nostra gent. Dies de 
participar amb alegria als actes i activitats que associacions, entitats i regidories hem 
preparat amb il·lusió; perquè tothom hi trobi el seu espai i el seu moment.

Començarem la festa recuperant la tradicional imposició de bandes i el sopar d’inici de 
festa
Major. Després d’escoltar el pregó de Festes de l’Associació de Dones que comme-
mora els seus 25 anys. Hi haurà esports, concerts, animacions i espectacles infantils, 
sardanes, festa de l’escuma, sopar del jovent, correbars, correfocs, balls, DJS...i el 
Castell de Focs que serà el màgic i lluït punt i final.

Volem manifestar el nostre agraïment més sincer als tècnics i treballadors municipals, 
a totes les persones, voluntàries i professionals, entitats, associacions, col·laboradors 
que amb la seva implicació i dedicació faran possible que totes i tots gaudim d’una festa 
única, diversa, popular, participativa i autèntica. Una gran Festa Major.

Un especial reconeixement i agraïment a pubilles, hereus, dames i cabalers per la 
seva voluntat de participació que és una mostra del seu compromís amb la cultura i 
tradicions del nostre poble.
Gràcies a totes i tots!

Des de les regidories de Festes i Joventut, us animem a gaudir i participar dels actes 
programats i a recuperar l’esperit festiu de forma cívica i responsable.
Que visquem una extraordinària FESTA MAJOR de SANT MIQUEL!!!
Visca Bell-lloc d’Urgell!!!

Miquel Campàs                                                                             Àngela Utrilla Sánchez
Regidor de Festes           Regidora de Joventut



1R PREMI 

 ETNA ALONSO CARULLA

2N PREMI 

ALEXIA CALVO CABA

3R PREMI 

RAMON PUIGGRÒS COMPTE

Concurs Cartells Festa Major 2022Concurs Cartells Festa Major 2022



Benvolguts,

Rebeu la meva salutació de pau i bé.

Un any més celebrem la Festa Major en honor del nostre patró Sant Miquel Ar-
càngel, que en hebreu significa Qui com Déu? D’aquí que se’l representi armat 
vencent a Satanàs per protegir-nos i ajudar-nos a ser millors en la relació vers els 
altres, en l’estima i l’acolliment.

Fa dos anys que l’Il·lm. Sr. Bisbe em va nomenar Rector de les parròquies de 
Bell-lloc d’Urgell i Els Alamús. Han estat dos anys difícils per relacionar-nos. La 
pandèmia, la crisi social, sanitària i econòmica ens ha dut a un cert allunyament. 
Desitjo que aquest segon any pugui conviure i gaudir de la vostra companyia ober-
tament, perquè em sento feliç entre vosaltres. 

Aquest any celebrem els 70 anys de la consagració i dedicació del nostre temple, 
concretament va ser el 18 de maig de 1952.

El temple és la Casa de Déu on s’acolleix a tothom que hi entri per bé, i com tota 
casa, necessita manteniment i rehabilitació.

Els anys han fet que les teulades estiguin brutes i hi hagi teules malmeses. És 
necessària una neteja i un repàs important. També el cimbori pateix danys estruc-
turals. 

La rehabilitació té uns costos elevats. Apel·lo a la vostra generositat, a tots els qui 
heu celebrat el sagrament d’iniciació a la vida cristiana i a qui heu celebrat altres 
Sagraments i esdeveniments de joia i també de dolor, a què col·laboreu a dignificar 
el temple amb les vostres aportacions perquè sou les PEDRES VIVES  del Poble 
de Déu.

En nom propi i del Consell Parroquial, us desitjo BONA FESTA MAJOR!

Mn. Santiago Mataix Gabaldon

† En tot, estimar i servir

Salutació Mossén



Llistat Pubilles i HereusLlistat Pubilles i Hereus

PUBILLA INFANTIL: Estel Novell Prats
PRIMERA DAMA INFANTIL: Alexia Calvo Caba
SEGONA DAMA INFANTIL: Iris Vigatà Sanz

HEREU INFANTIL: Octavi Jovells Carné
PRIMER CABALER INFANTIL: Oriol Giron Yuste
SEGON CABALER INFANTIL: Claudi Castelló Contreras

PUBILLA JUVENIL: Marta Folguera Monserrate
PRIMERA DAMA JUVENIL: Maria Belmonte Sanz



Diumenge 25 de setembre 
Eucaristia a ¼ d’1 de migdia (12:15)

Dilluns 26 de setembre 
Celebració de la Paraula a 2/4 de 10 del matí (9:30)

Dimarts 27 de setembre 
Celebració de la Paraula a 2/4 de 10 del matí (9:30)

Dimecres 28 de setembre 
Celebració de la Paraula a 2/4 de 10 del matí (9:30)

Dijous 29 de setembre festa de SANT MIQUEL  ARCÀNGEL
A les 12 de migdia Solemne Eucaristia i Ofrena Floral en honor al nostre patró

Divendres 30 setembre
Celebració de la paraula a 2/4 de 10 matí (9:30)

Dissabte 1 d’octubre
Celebració de la paraula a les 9 hores de la tarda.

Diumenge 2 d’octubre
Eucaristia a 1/4 d’1 del migdia (12:15)

Horari de celebracions religioses durant Horari de celebracions religioses durant 
els dies de festa major 2022els dies de festa major 2022





Hora 11:00 h. 
Inauguració exposició a la sala multifuncional per Autoritats, Pubilles i Hereus. 
Organitzat per L’AASS Dones Flor de Lis.

Hora 12:00 h. 
Ofrena floral i tot seguit missa solemne amb les autoritats, pubilles i hereus  amb 

l’acompanyament de la cobla orquestra SELVATANA
Hora 13:00 h. 
Recorregut pels carrers engalanats de Bell-lloc d’Urgell.

Hora 13:15 h. 
Sardanes al Parc Municipal amb l’acompanyament de la cobla orquestra 

SELVATANA
Hora 18:00 h.
Concert i ball amb l’acompanyament de la cobla orquestra SELVATANA a 
la SCR.

Dijous 29

Dimecres 28
Hora 20 h. 
INICI DE LA FESTA MAJOR A LA SCR
Imposició de bandes a les pubiles, damisel·les, hereus i cabalers.
Reconeixement a les pubiles, damisel·les, hereus i cabalers sortints.
Entrega premi del concurs de cartells.
Pregó de festes a càrrec de l’ASSOCIACIÓ DE DONES “Flor de Lis” DE
BELL-LLOC D’URGELL
Sopar institucional.



Bona festa major!



Hora 12:00 h.
Festa de l’escuma amb la Cia. FESTA HOLI & FESTA DE L’ESCUMA  
(Plaça Lluís Companys)

Hora 19:30 h.
Ball amb el grup DE GALA a la SCR.

Hora 21:30 h.
SOPAR DEL JOVENT al frontó (pica-pica + torrada amb llonganissa i 
botifarra + beure + postres) Preu del sopar 12 €. Organitzat per l’associació de 
Joves Bell-lloquins.

Hora 00:30 h.
Concert amb el grup de versions LA BRUIXA EXPRESS i a continua-

ció DJ MONCHO. A la carpa del frontó.

Divendres 30

PUNT LILA

Durant la nit de l’1 a 2 d’octubre, de 12 a 6 de la matinada, les voluntàries 
de Creu Roja Joventut estaran a la vostra disposició per tal d’oferir-vos un 
espai de seguretat per la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions 
sexuals, masclistes i LGTBIQ-fòbiques en espais públics.

Per una Festa Major segura, demanem una actitud responsable.

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



US OFEREIX:
Instal·lacions de reg

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

Bona 
festa major!



Hora 9:00 h.
TIRADA LOCAL DE FESTA MAJOR
Modalitat recorregut de caça.
A partir de les 9.00 h. esmorzar per a tothom. A la Castellana.

Hora 12:00 h.
Cercavila + animació infantil amb el grup SUPER TUMACATS sortida i 
arribada al frontó municipal recorregut amb bicicleta.

Hora 13:00 h. 
Sardanes amb l’Orquestra NOVA BLANES  al Parc Municipal.

Hora 17:00 h. 
Partit de futbol, categoria Quarta Catalana, 
Athletic Club Bell-lloc - Ribera d’Ondara.  
Hora 18:00 h. 
Concert i ball de tarda amb l’Orquestra NOVA BLANES  a la SCR.  

Hora 18:00 h. 
CORREBARS (preu 10 €) Organitzat per l’associació de Joves Bell-llo-
quins.

Hora 22:30 h.
CORREFOCS amb la Colla de Diables KERESUS, sortida del Parc Munici-
pal i arribada al Frontó Municipal.

Hora 00:0 h.
Concert amb el grup de versions THE SARA BEATS, tot seguit concert 
de BREDDA i a continuació DJ MILÚ. A la carpa del frontó.

Dissabte 1





Hora 12:00 h  
Animació infantil amb EL POT PETIT a la SCR entrades 5 €. 
 
Hora 18:00 h.
Concert i ball amb l’orquestra MILLENIUM  a la SCR.

Hora 19:30 h. 
Partit de bàsquet, Sènior Femení, Tercera Catalana,
CB Bell-lloc - Maristes
Hora 22:00 h.
Castell de FOCS al camp de futbol Municipal.

Diumenge 2

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’atracció que es vul-
gui, durant qualsevol dia de la festa major i no s’haurà d’abonar cap suplement.
L’entrega d’obsequis a la mostra d’engalanament de façanes, carrers i balcons tindrà 
lloc diumenge 2 d’octubre, a les 19:30 h al finalitzar el concert.
Carrers tallats durant la festa major: C/ La Mina desde (C/ Joan Oró fins al C/ Ramon 
Felip Galicia), C/ Miquel Parcerisa desde (C/ Pompeu Fabra fins a la Plaça Catalunya)
Les entrades per l’animació infantil amb EL POT PETIT del dia 2 d’octubre es podran 
adquirir online o a l’Ajuntament fins dilluns dia 26 de setembre.
L’Ajuntament es reserva el dret a modificar: actes, horaris i llocs per causes deguda-
ment justificades. Els canvis s’anunciaran per la veu pública.
Una Festa Major respectuosa. Ni agressions sexistes, ni cap altre tipus d’agressió. Ni 
desperfectes, ni ampolles trencades, ni brossa per terra... Gaudim a fons i que tinguem 
una festa cívica i respectuosa.

INFORMACIÓ LLOTGES
Les llotges de la Festa Major són gratuïtes per a tots els bell-lloquins i bell-lloquines. 
Per tal que pugueu tenir la llotja reservada durant tota la Festa Major.
Cal passar per les oficines de l’Ajuntament a fer la reserva. L’assignació de les llotges 
es farà per ordre d’inscripció. A les llotges hi haurà 4 cadires.
La titularitat de les llotges no tindrà validesa durant l’acte “Animació infantil amb EL 
POT PETIT” que tindrà lloc diumenge 2 d’octubre a les 12 hores.
El llistat amb la llotja que us ha estat adjudicada el trobareu penjat, com sempre, a 
l’entrada de la SCR.

NOTA INFORMATIVA DE LA FESTA MAJOR





Exposició AASS Flor de Lis
Sala Multifuncional
Dia 29/09 d’11 h. a 14 h. i de 19 h. a 20 h.
Dia 30/09 de 18. a 20 h.
Dia 1/10 de 19 h. a 20 h.
Dia 2/10 de 12 h. a 14 h.

Exposició

Col·laboren:





Consells i mesures de seguretat per gaudir del correfoc
Per als participants
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat que subjecti bé el peu (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• No utilitzar ni portar productes pirotècnics particulars.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar-los el pas ni fer-los caure.
• No encendre foc ni fumar a prop de les bosses del material pirotècnic.
• En cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
• Tenir cura que els nens petits vagin acompanyats d’un adult responsable.
• Respectar en tot moment les indicacions dels diables.
Per als veïns i comerciants
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No llençar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que
representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar o apartar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors,
organitzadors i participants al correfoc (testos, taules, cadires...)

Correfoc



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!






