
 
 

FESTA MAJOR 
 

Del 18 al 21 de juliol de 2013 
 

PROGRAMA D’ACTES 
 
Dijous, 18 
 
- 7’30 tarda: Inici de la Festa Major amb la sortida i cercavila dels 
gegants de l’AVV Jaume I i Lionor, acompanyats pel grup de grallers i 
timbalers 
 
- 8 tarda: Tronada de Festa Major. 
  Tot seguit, des de l’estatge social sortida de la junta de l’Associació de 
Veïns,  pubilles i pubilletes, pregoner, autoritats i representacions, per 
dirigir-se a la Pista La Panera. 
 
-  8’30 tarda: A la pista La Panera 

 
PROCLAMACIÓ I IMPOSICIÓ DE 

BANDES A LES PUBILLES I PUBILLETES 
 
Tot seguit  



PREGÓ DE FESTA MAJOR 
a càrrec de Tere Mayoral, 

presidenta de l’Associació de Moros i Cristians de Lleida, 
amb la seva seu al nostre barri 

 
Acte de reconeixement a entitats i persones per la seva 

col·laboració amb la Cursa Sant Silvestre: 
Vicenç Morea, Josep Royan, Fidel Navarro  

A Plusfresc i a la EMU de Lleida 
 
Finalitzat el Pregó se servirà un “pica pica” per a tots els assistents. 
 
- 10’30 nit: A l’estatge social, sopar en honor de la pregonera, pubilles i 
pubilletes i autoritats, ofert per la Junta directiva. 
 
Divendres, 19 
 
- 7 tarda: A la pista “La Panera”, assaig general  
 
- 10 nit: A la pista “La Panera”, III Festival d’Escala en Hifi,  
a càrrec dels infants i joves de l’AVV. 
 
- 11 nit: A la pista “La Panera”, Desfilada de Moda, 
a càrrec del Taller de Tall i Confecció de la Vocalia de Dones de Jaume I, 
en el seu XXV Aniversari. 
 
Dissabte, 20 
 
- 9 matí: A la placeta de la Font, davant l’estatge social, Sardinada 
Popular, per gentilesa de Peixateria Soriano (Mercat Flèming)  
 
- 11 matí: A la pista  “La Panera”, IX Campionat de Bitlles. 
 
- 11’30 matí: A l’estatge social, XI Concurs Infantil i Juvenil de Dibuix 
 
- 12 migdia: Sortida infantil del gegants del barri, acompanyats per la 
Colla de Grallares i Timbalers i tots els infants que amb el seus tambors 
vulguin acompanyar-nos 
 
A la placeta de la Font: Jocs de Cucanyes per la mainada 
 



- 1 tarda: Vermut Infantil a l’estatge social. 
 

TROBADA DE GEGANTS 
 
- 6’30 tarda: A la placeta de la Font: Plantada de Gegants 
 
- 7 tarda: Benvinguda a la colles geganteres convidades: La Paeria, 
Col·lectiu Cultural Cappont, L’Ereta, Centre Històric, Pardinyes, Alcarràs i 
Juneda. 
 
- 7’15 tarda:  Cercavila gegantera pels carrers del barri, amb ballada de 
gegants a la Plaça del Dipòsit- Pla de l’Aigua 
 
- 8 tarda: A la Plaça Cervantes, Cloenda de la Trobada amb la ballada 
general de gegants. 
 
- 9’30 vespre:A la placeta de la Font, berenar-sopar per a totes les colles 
geganteres i acte de lliurament de records de la Trobada. 
 
- 10 nit: A la pista “La Panera”, 
 

Sopar de Germanor 
 

Menú 
Entrant: Paté del Pallars, coca de recapte, encenalls de pernil, xolís del 
              Pallars, olives farcides, salmó fumat amb tosta melba,  xupito 
              de formatge fresc i melmelada i truita de patata 
Sorbet de mandarina amb fruites vermelles 
Segon plat: Llom al cava brut amb fruits secs 
Postres: Bracet de nata amb xocolata calenta 
 
Pa ,aigua, vi blanc o negre Vall Plata de Vallformosa, cava brut Musa de 

Vallformosa,i cafè amb “gotes” 
 

Preu Menú: 20 €   
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Menú Infantil 
 

Menú infantil: Macarrons, escalopa de llom amb xips i gelat. Preu 12 € 
Per assistir al sopar  caldrà recollir amb anticipació els tiquets 

a l’estatge social 



------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 12 nit: A la pista “La Panera”,  
 

REVETLLA DE FESTA MAJOR 
AMB L’ACTUACIÓ DEL GRUP  

“Cocktail” 
En el decurs del ball tindrà lloc el tradicional “Ball del Fanalet” 
Sorteig de diversos obsequis cedits pels establiments comercials del barri. 
 
Diumenge 22 
 
- Durant tot el matí: El Jurat del “XX Concurs d’ornamentació de Balcons 
i Finestres”, passarà pels carrers del barri per tal de designar els 
guanyadors. 
-   9 matí: Matinades, a càrrec del grup de grallers de Jaume I 
- 12 migdia: Sortida dels gegants del barri, acompanyats per la banda de 
Cornetes i Timbals de la Casa d’Andalusia. 
- A la mateixa hora: A l’estatge social, presentació de truites, canapès i 
pastissos a la XXIII edició del concurs organitzat per la Vocalia de Dones 
de Jaume I. 
- 12’30: Repic de les centenàries campanes de l’església romànica de Sant 
Martí Vell, anunciant la Missa de Festa Major. 
 

Processó de Sant Jaume 
- Tot seguit, des de l’estatge social, sortida de la Junta, les pubilles i 
pubilletes, les autoritats i veïns per tal de dirigir-se a l’església parroquial 
de Sant Martí amb la imatge del patró Sant Jaume que serà traslladat en 
processó, amb la col·laboració de la Confraria del Crist de l’Agonia.  
 

MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
- 1 tarda: A l’església parroquial de Sant Martí, Missa solemne de Festa 
Major en honor del patró del barri Sant Jaume, oficiada pel rector Mn. 
Vicenç Alfonso.  
En la celebració es tindrà un especial record pels difunts del barri. 
En el moment de l’ofertori les pubilles i pubilletes faran l’ ofrena de flors al 
Patró i presentaran el pa i el vi per l’Eucaristia. 
La Missa serà cantada per la Coral Bonaire, de la Llar de Jubilats Bonaire 
dirigida per Gemma Mª Naranjo. 
 



- 2 tarda: A l’estatge social, Vermut Popular, amb la degustació de les 
truites, canapès i pastissos presentats al concurs. 
 
-  6 tarda: A la placeta de la Font, davant l’estatge social,  

Festival Infantil amb l’actuació dels Pallassos 
“Yoli i Kiko” 

 
-  7 tarda:  A la placeta de la Font i carrer Jaume I 

Festa de l’Escuma 
-   8 tarda:  A la pista La Panera, 
 

Recital d’Havaneres amb el grup 
“La Petita ” 

En el descans hi haurà degustació de Rom Cremat per a tothom. 
 
- 10 nit: Lliurament de Premis Concursos de Festa Major: 

 
XX Concurs d’Ornamentació de Balcons i Finestres  

XXIII Concurs de Truites, canapès i pastissos 
XIII Concurs Infantil i Juvenil de Dibuix 

IX Campionat de Bitlles 
V Campionat de Futbol Sala 

 
Per finalitzar amb un 

Castell de Focs d’Artifici, 
a càrrec del grup  

Som i Serem d’Alcarràs 
------------------------------------------------------------------- 

Dimecres 24 
Participació a la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume 

 
- 9 nit: A la Rambla de Ferran davant l’església del Carme, 

participació de les Pubilles del barri, Junta i infants de 
l’AVV a la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume,  

essent portadors del Penó de Sant . 
ACTES PREVIS 

V Campionat de Futbol Sala, a la Pista “La Panera” 



--------------------------------------------------------------------
Taller de Fanalets de Sant Jaume 

Estatge social, dimarts 9 de juliol, 6 tarda 
a càrrec del Mestre Fanaler Carles Domènech 


