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Bellpuig, patrimoni i identitat
Bellpuig gaudeix d’una cèntrica situació geogràfica que 
fa de la vila el cor del sector occidental de la comarca 
de l’Urgell. Porta d’entrada a la vall del riu Corb, la vila 
conserva un envejable patrimoni artístic. En són una 
mostra l’església parroquial de Sant Nicolau, amb la 
seva monumental escalinata -que data de l’any 1792-, 
el mausoleu de Ramon Folc de Cardona, el mateix 
castell de Bellpuig i el convent de Sant Bartomeu.

En un dels turons més alts, on ara s’alça el castell, es 
desenvolupà a partir del segle XI el nucli primitiu, a 
redós d’una fortificació que formava part del conjunt 
defensiu fronterer que defensava aquestes terres de les 
escomeses dels àrabs, fortalesa que esdevingué el castell 
central de la baronia de Bellpuig, on nasqué qui fou 
virrei de Nàpols i Sicília, Ramon Folc de Cardona. Les 
restes d’aquest castell, constituïdes avui en dia per la 
façana principal i dues sales de volta de canó, serveixen 
per realitzar-hi actes culturals.

Passejar pels carrers i les places de Bellpuig permet 
conèixer una mica més la seva història i tradició. Al 
centre de la vila trobem la plaça de Sant Roc, de forma 
allargada. Es tracta d’un tipus de plaça porticada 
típicament mediterrània. Les famílies notables de la 
vila solien tenir la casa, a inicis de l’edat moderna, a la 
plaça de Sant Roc, i també al carrer del Pou, avui carrer 
de l’Homenatge a la Vellesa. Encara se’n conserven 
algunes, importants en l’aspecte artístic i arqueològic, 

amb la seva façana edificada sobre els porxos, de bones 
arcades de pedra, sostingudes per grosses columnes 
clàssiques, com la Casa del Procurador.

Pel que fa a l’activitat cultural i festiva, durant la Festa 
de la Mare de Déu dels Dolors, que se celebra cada 
any el divendres abans de Diumenge de Rams, trobem 
la Magna Processó Penitencial, que obre la Setmana 
Santa a les nostres terres, on hi participen un gran 
nombre de vilatans, i que és seguida per un nombre 
de persones encara més gran. Aquell mateix cap de 
setmana, Bellpuig reafirma el seu compromís per la 
cultura popular a través de l’atorgament dels premis 
literaris que porten el nom del folklorista local Valeri 
Serra i Boldú.

Destaquen també, en l’aspecte festiu, la Festa Major de 
Bellpuig, l’arribada de la Flama del Canigó i els Focs 
de Sant Joan, i activitats esportives com la celebració, 
al Circuit de Catalunya de motocròs, de diferents 
proves d’aquesta modalitat esportiva, d’entre les quals 
destaca, per damunt de totes, la del Campionat del 
Món de Motocròs.

El municipi compta també amb la Fundació Perelló, 
un espai que recull l’obra escultòrica de l’artista 
Jaume Perelló i que es pot visitar a través de visites 
concertades.
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