
Lleida,
juliol 2014

PROGRAMA D’ACTES

Festa i Romeria dels Fanalets de 
Sant Jaume

 Agrupació Ilerdenca
de Pessebristes

Capella Peu del Romeu
Carrer Cavallers, 2

25002 LLEIDA

www.pessebristeslleida.com
info@pessebristeslleida.com

Organitza:

Col·labora

Patrocina

DL
 L

 1
11

4-
20

14
  

  F
ot

og
ra

fia
: J

or
di

 G
óm

ez
 

FRARETS



PROGRAMA D’ACTES

Dimarts, 15 de juliol
De 6 a 8 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: 
Presentació de fanalets al LXXIII Concurs dels Fanalets 
de Sant Jaume.

Dimecres, 16 de juliol
A les 7 de la tarda, a la Casa dels Gegants de la Re-
gidoria de Cultura: Presentació dels nous  fanalets 
artístics confeccionats per l’artista Josep A. Ferrer. 
Seran col·locats als gegants “Moros” de Lleida, que 
romandran en aquest indret fins el 24 de juliol, per tal 
que els infants puguin visitar-los.

Dijous, 17 de juliol
A les 7 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Re-
cital poètic dedicat a la tradició dels Fanalets de Sant 
Jaume, a càrrec del grup TOAR. 

Divendres, 18 de juliol
A les 7 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: 
Música Tradicional a càrrec de l’Aula de Sons de Lleida

Dissabte,  19 de juliol
A les 7 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: 
Ofrena floral del Centro Galego de Lleida, al seu Patró 
Sant Jaume.

Dilluns, 21 de juliol
A les 7 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Commemoració del 800 aniversari del 
pelegrinatge de Sant Francesc d’Assís a Santiago de Compostel·là i del seu pas per Lleida, a 
càrrec dels pares franciscans i Terciaris Franciscans de Lleida.
Exposició pública i veneració de la relíquia de Sant Francesc d’Assís dels Frarets de Lleida.

Dimarts, 22 de juliol
A les 7 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Ofrena floral de la parròquia de Sant Jau-
me de Lleida al seu patró, amb ocasió del 40è aniversari de la parròquia.

Dimecres, 23 de juliol
Acte de Lliurament de Premis del LXXIII Concurs de Fanalets

A les 8  de la tarda, a la Sala Alfred Perenya de la regidoria de Cultura: Acte de lliurament 
de Premis del Concurs de Fanalets, sota la presidència de les primeres autoritats i junta de 
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.
L’acte s’iniciarà amb la narració per als infants de “La llegenda dels Fanalets de Sant Jaume”, 
escenificada per l’actor Jordi Vivas.

MISSA I BENEDICCIÓ DELS FANALETS DE SANT JAUME

Dijous, 24 de juliol

A les 8 de la tarda, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme: Missa dels Fanalets de Sant 
Jaume, presidida pel bisbe de Lleida Mons. Joan Piris.
Al finalitzar la celebració tindrà lloc la Benedicció dels Fanalets, que els infants portaran a la 
Romeria.

ROMERIA DELS FANALETS DE SANT JAUME
A les 9 del vespre, davant l’església del Carme a la Rambla de Ferran, sortida de la Romeria. 
Ordre de la Romeria: Ball de Bastons, gegants de la Paeria, penó de Sant Jaume portat per 
les pubilles i junta de l’AVV de Jaume I, Sr. Bisbe i consiliari, autoritats i junta de l’Agrupació 
Ilerdenca de Pessebristes, concursants premiats al Concurs de Fanalets, Banda Municipal de 
Música i carrossa amb la imatge de Sant Jaume, acompanyada pels infants de la ciutat amb 
fanalets
Itinerari: Rambla de Ferran, carrers Democràcia i Carme, plaça de la Sal, Porta Ferrissa, carrer 
Sant Joan, plaça Sant Joan, plaça Paeria i carrer Major, fins arribar a la capella de Sant Jaume 
del Peu del Romeu.
Cloenda de la Romeria: Al pati de les Comèdies, davant la seu de la regidoria de Cultura amb 
la pregària a Sant Jaume dels Fanalets i benedicció final dels infants, per cloure amb el Ball 
dels Gegants i Ball de Bastoners.

FESTA DE SANT JAUME
Divendres, 25 de juliol

A les 9 del matí, a la capella del Peu del Romeu:
Celebració de la Santa Missa, oficiada per Mn. Vicenç Alfonso, consiliari de l’Agrupació. Serà 
aplicada en sufragi dels pessebristes difunts. 
La capella romandrà oberta durant tota la jornada.
A les 12 del migdia, a la torre campanar de la Seu Vella:
Repic de campanes en honor de Sant Jaume, organitzat per la Confraria de Campaners de 
Catalunya.
A les 7 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: 
Què ens saps de la llegenda de Sant Jaume dels Fanalets?.  Visita comentada a la capella.
A les 8 de la tarda, al pati de l’IEI, antic Hospital de Santa Maria: 
Representació escènica de l’obra “Sant Jaume ve de Galícia”, de Carles Cepero, adaptada 
al català per Albert Llorens, a càrrec de l’Agrupació Teatral TOAR, amb la col·laboració de 
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. 
A les 9 de la nit, acabada la representació i des del pati de l’IEI, sortida de l’itinerari:
“El Camí de Sant Jaume a través de la tradició, la història i l’art”, per dirigir-se a la capella del 
Peu del Romeu, passarà per la plaça dels Fanalets de Sant Jaume i finalitzarà al Museu de 
Lleida. Ens acompanyarà Esther Balasch, tècnica del Museu. Cloenda amb coca i xocolata, 
gentilesa de la Pastisseria M. Serra.
A les de la 10 nit, des de la capella del Peu del Romeu: 9a Caminada Nocturna de Sant Jaume, 
fins l’ermita de Butsènit, amb tornada opcional i lliure. Organitzada pels Amics del Camí de 
Sant Jaume de Lleida i Centre Excursionista de Lleida.


