
FESTA MAJOR DE 
SANT PERE

29 de juny de 2021
Vilanova de Bellpuig



Aquest any la Festa Major de Sant Pere serà molt especial, amb unes 
normes sanitàries molt més flexibles que ens permetran gaudir més i 
millor!

I es que ja estem començant a veure el final d’una etapa llarga i desafor-
tunada, que ens ha limitat i afectat en tots els àmbits de la vida i de la 
comunicació humana.

Un dels col·lectius més afectats per la pandèmia ha estat el de la gent 
gran, més vulnerables i més aïllats que mai. La nostra Festa Major petita 
va dedicada especialment a ells, per que la gaudeixin en família i amb 
les amistats, sense les restriccions de l’any anterior.

Enguany ens acompanyaran el Francisco Solé Piqué i la Maria Pera Gón-
zalez, de Cal Safont, els padrins d’aquesta festa tan nostrada. Aquesta 
apreciada parella es va casar aviat farà seixanta anys a la Parròquia de 
Sant Pere de Vilanova. Treballadors i bones persones, han pujat tres fills 
i han vist néixer i créixer els seus nets i besnét. Durant la celebració de la 
Missa, faran l’ofrena floral a Sant Pere i presidiran el concert del vespre.

La Miriam Cortada de cal Menga amenitzarà la Missa amb la seva dolça 
música i després, tothom cap al animat concert del grup Tropikana.

Us donem les gràcies a totes les veïnes i veïns de Vilanova i a totes les 
persones que ens acompanyareu durant la festa. Tot el nostre sentiment 
també per aquells que ens han deixat i perviuen en els nostres cors.

Si cada any hi ha d’haver una “nova realitat”, que aquesta sigui sempre 
millor i entre tots ho fem possible. Esperem que per a tothom aquesta 
sigui una jornada inoblidable. 

Maria Dolors Pascual Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig



PROGRAMA  D’ACTES
DIMARTS 29 DE JUNY DE 2021

19:00 h Missa Solemne en honor a Sant Pere
acompanyada per Míriam Cortada (flauta travessera).

20:00 h Concert al poliesportiu amb 
l’Orquestra Tropikana.

                      



ORGANITZA:
 AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

Sant Pere -com tots els altres apòstols- va sofrir el martiri, és a 
dir, va morir perseguit a causa de la fe cristiana.
En el moment de la seva mort i en tantes altres dificultats, Sant 
Pere no va perdre mai l’esperança en Jesucrist.
Seguim l’exemple del patró de la nostra parròquia: posem sem-
pre, en qualsevol situació, la nostra esperança en Déu!

Bona Festa Major de Sant Pere!

Mn.Trulls i Noguera, Abel

Us presentem als padrins de la festa Major de Sant Pere
Són Francisco Solé Piqué i Maria Pera González de cal Safont


