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FRARETS

Lleida, juliol 2016

Festa i Romeria dels Fanalets
de Sant Jaume

PROGRAMA D’ACTES



PROGRAMA D’ACTES
Divendres, 15
De 6 a 8 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu:
Presentació de fanalets, al LXXV Concurs dels Fanalets de Sant Jaume.

Dissabte, 16
8 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Presentació del quadre “Sant Jaume dels 
Fanalets”, obra del pintor lleidatà Josep M. Batlle, retornat del Camí de Sant Jaume.

Dilluns, 18
A les 12 del migdia, a la Casa dels Gegants-Regidoria de Cultura, Presentació dels nous 
fanalets artístics pels gegants Egipcis, confeccionats per l’artista José A. Ferrer. Tots els 
Gegants de Lleida lluiran els seus fanalets fins el 24 de juliol, per tal que els infants puguin 
visitar-los a la Casa dels Gegants. 
En aquest mateix acte, tindrà lloc la presentació del Programa de la Festa i Romeria dels 
Fanalets de Sant Jaume 2016.

7.30 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Presentació del nou triptic “Els Fanalets 
de Sant Jaume”, editat per la impremta de la Diputació de Lleida.

8  de la tarda, Recital de Música Tradicional, a càrrec de l’Aula de Sons de Lleida.

Dimarts, 19 
7.30 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Ofrena Floral de l’Associació de Veïns 
de Jaume I, al seu patró Sant Jaume.

8 de la tarda, Recital poètic dedicat als Fanalets de Sant Jaume, a càrrec del grup TOAR.  
Presentació de les noves poesies de Rosa Fabregat i Sans, dedicades a l’apòstol.

Dimecres, 20
7.30 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Ofrena Floral de la parròquia de Sant 
Jaume i del Centre Galego, al seu patró Sant Jaume.

8 de la tarda, “El Camí de Sant Jaume i el Camí Ignasià”, presentació a càrrec dels 
Jesuïtes de Lleida.

Dijous, 21
7.30 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Ofrena Floral de la Federació de Cases 
i Centres Regionals de Lleida, al seu patró Sant Jaume.

8  de la tarda, representació per als infants de la Llegenda de Sant Jaume dels Fanalets, 
a càrrec de Jordi Vivas, actor i director del  grup teatral TOAR.

Divendres, 22
7.30 de la tarda, a la capella del Peu del Romeu: Ofrena Floral de la Congregació dels 
Dolors a Sant Jaume.

8  de la tarda, a la Sala Alfred Perenya de la regidoria de Cultura (Casa dels Gegants): Acte 
de lliurament de Premis del LXXV Concurs dels Fanalets de Sant Jaume.

Diumenge, 24 de juliol,
Festa dels Fanalets de Sant Jaume

MISSA I BENEDICCIÓ DELS FANALETS 

8 de la tarda, a la parròquia de la Mare de Déu 
del Carme, presidida pel bisbe de Lleida Mons. 
Salvador Giménez Valls i cantada per la Coral 
del Carme.

Al finalitzar la celebració tindrà lloc la benedicció 
dels fanalets.

ROMERIA DELS FANALETS DE SANT 
JAUME

9 del vespre, inici davant l’església de la Mare 
de Déu del Carme a la Rambla de Ferran.

· 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 Lleida 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 i benedicció dels infants, Ball de Bastoners, Ball de gegants 
i darrera interpretació de la Banda Municipal de Lleida.

Dilluns, 25 de juliol, festa de Sant Jaume

9 del matí, a la capella del Peu del Romeu:
Celebració de la Santa Missa, presidida per Mons. Giménez Valls, bisbe de Lleida i 
concelebrada per Mn. Vicenç Alfonso, consiliari de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.
Serà aplicada en sufragi de tots els pessebristes difunts.

8 de la tarda, al pati gòtic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, XI 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.

Exposició del LXXV Concurs dels Fanalets de Sant Jaume
Capella de Sant Jaume del Peu del Romeu
Del 16 al 22 de juliol, de 6 a 8.30 de la tarda

El Peu del Romeu obert durant tota la jornada

La capella del Peu del Romeu romandrà oberta durant tota la jornada a fi i efecte de 
que els lleidatans puguin visitar-la i pregar davant la imatge de l’apòstol.

Es podran adquirir ciris per a fer l’ofrena i records de la festa de Sant Jaume.


