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Bellmunt és un poble petit amb un encant especial pels seus
carrers medievals i la vista privilegiada de l’entorn, ja que està
situat dalt d’un turó i a la serra que porta el seu mateix nom.
Per això es coneix com l’Espia d’Urgell o el Balcó d’Urgell. Però
si hi ha un lloc des del qual pots contemplar la vista del poble i
de la llunyania com si estiguessis en un mirador és el campanar de l’església de Sant Josep de Bellmunt.
La parròquia és a la part alta de la població, al centre del
carrer Major, i és l’edifici més destacat de Bellmunt. Antigament hi havia una altra església que va ser destruïda, i es creu
que a mitjan del segle XVII es va bastir la nova, tot i que no es
sap amb certesa el període de construcció per la falta de documentació. Malauradament durant la Guerra Civil espanyola es
va cremar l’interior de l’església on es guardava l’arxiu i les
imatges.

L’ESGLÉSIA DE SANT JOSEP

C/ Major, 21 – Bellmunt d’Urgell – la Noguera
https://bellmunt.ddl.net/

L’església és un edifici senzill format per una nau i una
torre-campanar. La façana i la portada són semblants a altres
construccions de la zona i l’època. Malgrat la semblança amb
altres esglésies, cada edifici és únic i té una història o bé
alguna característica o element singular. A Sant Josep de
Bellmunt és l’espectacle per a la vista que pots gaudir des del
seu campanar. Si visites l’església i hi puges, podràs observar
el paisatge que s’estén cap a la serra del Montsec i en dies
molt clars pots veure la silueta de la Seu Vella.
Una bona oportunitat per gaudir a vista d'ocell de la bellesa
d’aquest territori!
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