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El centenari del patronatge marca la celebració del dia gran de sant Pasqual
martes, 16 de mayo de 2017

Vila-real ha celebrat el dia dedicat al patró, sant Pasqual, amb la santa missa pontifical i la processó de la vesprada, en
una jornada marcada per la commemoració del centenari del patronatge sobre la ciutat. Presidida pel bisbe de la diòcesi,
Casimiro López, i celebrada a la basílica del patró, la santa missa pontifical ha comptat amb la intervenció de la Coral Sant
Jaume, Veus de Cambra, Orquestra Supramúsica i la Unió Musical La Lira, que han interpretat la missa solemne
dedicada a Vila-real del mestre i Fill Predilecte de la ciutat, Rafael Beltrán. En acabar la missa, l'alcalde, José Benlloch,
el bisbe i la reina de les festes, Verónica Fortuño, han descobert la placa commemorativa del centenari, situada a
l'exterior de la basílica. El president de la Diputació, Javier Moliner, i el vicepresident segon de la Mesa de les Corts,
Alejandro Font de Mora, ha participat també de la celebració.
Posteriorment, la comitiva oficial s'ha desplaçat a la plaça de la Panderola, on la mascletada de la pirotècnia Martí ha posat
la banda sonora al dia del patró, que ha continuat per la vesprada amb la tradicional processó en honor a sant Pasqual. La
desfilada ha acompanyat la imatge del patró, restaurada recentment per l'IVC+R, pels carrers de Sant Pasqual, Mare de
Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Sant Antoni, Cervantes, plaça Major, plaça de la Vila, Major Sant Jaume, Raval de Sant
Pasqual i plaça de Sant Pasqual. Un espectacle de mapping sobre la façana de la basílica ha posat el punt final al dia del
patró.
Les imatges de les festes, en el Flickr de l'Ajuntament de Vila-real
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=42409&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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