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Bellveí celebra les seves festes en
honor a Sant Jaume

Contacta amb nosaltres

Bellveí comença amb una nova tongada de festes majors al municipi de Torrefeta i
Florejacs, a la Segarra. Riber i Granollers de Segarra, properes festes del municipi.

Vols enviar-nos informació?
Vols anunciar-te a eixdigital?

En honor al patró del poble, Sant Jaume, les activitats varen començar el divendres, amb
la neteja de carrers i places, on grans i petits hi van col·laborar.

El mal temps escapça el LliberCAT després
d’un matí d’èxit
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El dissabte a la tarda, els més menuts van poder gaudir d'inflables i jocs de cucanyes i a
continuació es va fer el sopar de germanor, on van assistir-hi més d'un centenar de
persones que van acabar ballant fins a la matinada.

eixdigital.cat
El diumenge, missa solemne i la tradicional processó, on es van cantar els goigs a Sant
Jaume, acabant amb coca i barreja per tothom. Al vespre, el Grupo Crystal va amenitzar
la festa amb el seu repertori, i va fer ballar als present fins ben tard. A la mitja part,
l’organització va repartir coca amb xocolata per tothom i es va sortejar una gran panera.
L’Associació de veïns, que valora molt positivament els actes i la participació, vol agrair a
tothom qui s’ha implicat en l’esdeveniment, la seva presència.

Me gusta
A 296 personas les gusta eixdigital.cat.

A Bellveí segueixen les festes majors de Granollers de Segarra, dissabte 27 per la tarda,
amb una caminada per la Vall del Llobregós, missa i ball, i la de Riber, durant tot el cap
de setmana, amb sopar de germanor, ball, missa i vermut.
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