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LLEIDA, juliol 2019

BASES LXXVIII CONCURS DELS FANALETS DE SANT JAUME
PRIMERA
Els fanalets hauran de ser presentats a la Capella del Peu del Romeu (carrer
Cavallers n. 2, cantonada carrer Major), seu de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes,
el dilluns 15 de juliol, de 6 a 8 de la tarda.
En el moment de la presentació es farà constar el nom de l’autor o del infant portador
del fanalet i la seva edat.
Els fanalets presentats al Concurs, quedaran exposats al públic en la capella del Peu
del Romeu fins el dimarts 23 de juliol, dia que hauran de ser retirats pels seus autors
per tal d’assistir a l’acte de lliurament de Premis i a la Romeria dels Fanalets.
SEGONA
Els fanalets, hauran de reunir les següents condicions:
- Que siguin de construcció manual, originals i inèdits.
- Caldrà que estiguin sostinguts a l’extrem d’un bastó o d’una canya.
- El Jurat tindrà en consideració, a més a més de la imaginació i el bon gust, la
simbologia religiosa i tradicional dels fanalets presentats a Concurs i la temàtica dels
mateixos, d’acord amb les característiques de cada un dels premis que s’atorguin.
TERCERA
El jurat estarà constituït per representants de les institucions, entitats i patrocinadors
dels premis, el president i secretari de l’Agrupació i els vocals de la Junta que és cregui
convenients i mestres fanalers.
QUARTA
Els fanalets que a judici del jurat mereixin distingir-se per la seva originalitat, treball
artístic, presentació i bon gust; seran guardonats amb els següents premis:
PREMIS
Atorgats per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes
Premi Sant Jaume
Premi Peu del Romeu
Patrocinats per institucions, entitats ciutadanes o particulars
Premi Capella de Sant Jaume “Can Serra” (Federació d’Associacions de
Comerciants de l’Eix Comercial de Lleida)
Premi Mossèn Jaume Bertran (Caliu Ilerdenc)
Premi Escultor Jaume Gort, atorgat per la família Gort-Solé, al millor fanalet dedicat
a la imatge de Sant Jaume dels Fanalets
Premi Camí de Sant Jaume, atorgat pel Centro Galego de Lleida al millor fanalet
que faci referència al Camí de Sant Jaume i/o a Santiago de Compostel·la.
Premi Seu Vella, atorgat per l’Associació d’Amics de la Seu Vella de Lleida, al
millor fanalet que faci al·lusió a aquest monument
Premi Cercle de Belles Arts, al fanalet més artístic i innovador
Premi Associació Res Non Verba, al millor fanalet fet amb materials reciclats
Premi Armats de Lleida, al millor fanalet infantil
Premi Federació de Colles de l’Aplec del Cargol, al millor fanalet que faci
referència al cargol i a la festa de l’Aplec.

Premi de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, al millor fanalet
dedicat a aquesta festa tradicional
Premi Casa Ferrer, al millor fanalet de menor cost
Premis especials
Placa de la Paeria
Placa de la Diputació de Lleida
Placa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Seran concedides al col·legi, esplai, casal d’estiu o entitat veïnal o social que aporti la
millor selecció o conjunt de fanalets al Concurs.
Accèssits i mencions
El Jurat concedirà a més a més, els accèssits i mencions que consideri oportuns,
alhora que podrà declarar els premis deserts.
Acte de Lliurament de Premis
Tindrà lloc el dimarts 23 de juliol, a les 8 de la tarda, a la Sala d’Actes de la regidoria
de Cultura -Casa dels Gegants-, Plaça del Pati de les Comèdies.
CINQUENA
Els autors que hagin estats guardonats al llarg de cinc concursos, podran ser designats
per a rebre el títol de Mestre Fanaler.
SISENA
La decisió del Jurat serà inapel·lable.
Prendre part en aquest Concurs, significa acceptar les seves Bases.

Tallers de Fanalets
Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
Dies: 7 i 14 de juliol, de 10 a 12 del matí.
A càrrec de Jaume Aluja.
Organitza: Festa de Moros i Cristians de Lleida
Associació Comerciants Democràcia i Cardenal Remolins
Divendres 12 juliol, 7 tarda
A càrrec de Josep Figueras i José A. Ferrer, mestres fanalers.
Col·labora: Agrupació Ilerdenca de Pessebristes
Biblioteca Pública
Dimecres 10 juliol, d’11 a 1 del matí i
de 5 a 7 de la tarda
A càrrec de Carles Domènech, Mestre
Fanaler
Organitza: Biblioteca Pública de Lleida
i Agrupació Ilerdenca de Pessebristes
Associació de Veïns Jaume I
Divendres 12 juliol, 7 tarda
A càrrec de Carles Domènech, Mestre
Fanaler
Organitza: AVV Jaume I i Agrupació
Ilerdenca de Pessebristes

