
Festa Major Sant Miquel
2022 Os de Balaguer

28, 29 i 30 setembre  -  1 i 2 d'octubre

Repic Inaugural

 Ball de Vermut

 Trobada Gegantera

 Concert
 Sopar de 
Germanor

 Animació Infantil

 Castell 
de Focs

 I molt més, a la Festa Major
d'Os de Balaguer

Missa Major

Torneig 
de Botifarra

BONA FESTA MAJOR!!!



19:00h
Inici de Festa Major amb el repic de
campanes fet pel jovent del poble

19:30h 
Presentació al Castell Malignum
Castrum de:

DIMECRES 28 DE SETEMBRE

Què fem i com ho fem a Cal Tarroner
 
 
 
 
 

Degustació de torró



10:00h
Repic en honor al Patró Sant Miquel

10:30h Sala Sant Antoni
      

 
11:30h
Missa Major en honor al Patró de Sant Miquel

12:30h
Ball de vermut amb el grup  

19:30h
Ball de tarda amb el grup  

DIJOUS 29 DE SETEMBRE

HI HAURÀ SERVEI 
D'ENTREPANS
pERNIL O TONYINA

Inauguració exposició fotogràfica
Grans & Petits

Residència Municipal Verge d'Aguilar
Llar d'Infants Municipal La Baldufa

orgue de gats

orgue de gats



19:00h
Partit de fubol Sala                                   
al pati de l'escola 

21:30h 
Sopar de germanor a càrrec del 

 
23:00h
Espectacle musical amb el  

00:30h
Festa  amb el  

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE

Solt@rs/Cas@ts

jOVENT DEL pOBLE

grup remember

dj GRUP REMEMBER
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10:00 a 12:00h
Concurs de pintura infantil a la Plaça de la Font                 

16:00h 
Torneig de botifarra

 
18:00h
Concert de Festa Major amb  

20:00h
Ball de tarda 

00:30h
Ball de nit

03:00h

DISSABTE 1 D'OCTUBRE

orquestra
nueva alaska

dj MINITAKS



09:30h
Esmorzar popular la Plaça Casa Marcelino                          

10:30h 
Tirada de bitlles popular

 
11:30h
Trobada gegantera

16:00h
Torneig de botifarra: semifinal i final

16:00h
Al carrer del Figueral

19:00h
Ball de tarda 
i fi de festa am el 

22:00h
Castell de focs

DIUMENGE 2 D'OCTUBRE

grup jalaysa

PARC INFANTIL 



MENÚ ADULTS
Variat d'aperitius al plat
Fricandó o Bacallà
Tarrina de gelat
Vi, aigua, café i gotes                 

MENÚ INFANTIL
Pica-pica
Canelons
Gelat
Aigua i refresc

 

SOPAR DIVENDRES 
30 SETEMBRE

12€

Els tiquets del sopar de
germanor i els de l'entrepà del
dia 29 es poden passar a buscar
a l'ajuntament en horari
d'oficina.

Diumenge 2 d'octubre la barra
també tindrà quelcom per
menjar i matar el cuquet.

Els beneficis del sopar de
germanor seran per l'Associació
de Joves Sam Pitot d'Os de
Balaguer.

Dijous 29 i diumenge 2, el ball
serà a la Plaça Casa Marcelino.

Divendres 30 i dissabte 1, les
activitats es realitzaran al
pavelló municipal.

20€



 
 

Moltes gràcies a totes i tots

Ja tenim aquí La Festa Major d’Os de Balaguer. Uns dies de festa,
retrobament, celebració... dies per passar amb família i amics i
gaudir de les diferents activitats que s’han preparat per a tothom.

Aquestes activitats no serien possible si no fos per la participació
de les associacions i dels voluntaris del poble que fiquen tota la
il·lusió i ganes en que tinguem una molt bona Festa Major. A tots
ells i elles MOLTES GRÀCIES!!!

I també a tots els veïns i veïnes que participareu de les diferents
activitats i que li donareu sentit a la Festa Major, sense públic tot
el programat quedaria en res.

Per això, també, MOLTES GRÀCIES a tots els participants a la
Festa Major!!

Des de l’ajuntament esperem que us ho passeu molt bé, que
gaudim plegats de la nostra Festa Major i que un any més ens
trobem a les places i carrers del poble per celebrar Sant Miquel!!!

Visca Sant Miquel 
i Visca la Festa Major d’Os de Balaguer
 

OS DE BALAGUER



 
 

BASES CONCURS DE PINTURA INFANTIL

 Cada categoria constarà d'un primer premi i un segon premi
Tots els participants rebran un detall per la seva participació

1. Hi poden participar tots els artistes de 3 a 14 anys

2. Les obres hauran de ser realitzades el dia del concurs i dins de l'horari establert, de 10 a 12h.

3. El tema de les pintures caldrà que estigui relacionat amb algun indret, paratge o lloc
emblemàtic d'Os.

4. Tots els participants rebran el quadre on hauran de pintar el dibuix.

5. Cada participant portarà les seves pròpies pintures: colors, retoladors, pintures plàstiques...

6. La composició del jurat es farà pública el mateix dia a l'inici del concurs.

7. El veredicte i lliurament de premis es faran el diumenge 2 d'octubre a la mitja part del ball de
Festa Major.

8. Categories:

9. Premis:

10. L'organització no es farà càrrec de la cura i vigilància dels menors.

11. El veredicte del jurat serà inapel·lable, reservant-se el dret de declarar desert algun dels
premis.

12. Totes les obres quedaran exposades a la biblioteca Muriel Casals, d'Os de Balaguer fins a
finals d'any.

13. Un cop acabada l'exposició, totes les obres seran retornades als seus propietaris.

14. L'organització es reserva el dret de modificar alguna de les bases sense avís previ, a més de
decidir sobre algun aspecte no previst en aquestes bases.

15. La participació en aquest concurs de pintura ràpida implica l'acceptació total i plena de les
seves bases.

Os de Balaguer, setembre de 2022

 Baby's: P3 P4 i P5
 Benjamins: 1r 2n 3r

1.
2.

3. Infantils: 4t 5e 6e
4. Els grans: 1r 2n 3r 4t ESO


