
31 D'AGOST DE 2019 
SANT RAMON 

Programa d'actes del cap de setmana 

- 2/4 de 10 matí: Volteig de Campanes i romiatge fins 

l'Ermita Sant Ramon. 

 

 

 

Al passeig de Sant Ramon hi haurà un punt de venda 

de flors per a l' ofrena 

- 11 matí: Coca i xocolata per a tothom  i actuació de 

NOPATISKOS amb l' espectacle: Passem una estona? 

  

- 8 de la tarda:  Teatre amb FEL FAIXEDAS. 

-Lloc: Teatre Muncipal. 

 

 

Ajuntament 
d'Artesa de Lleida 

- 10 matí: SANTA MISSA  A 
L'ERMITA SANT RAMON

Sinopsi : 
Bona nit Ben parits! És el primer projecte en solitari d ́en Fel Faixedas. 
Després de dotze anys a Teatre de Guerrilla i vuit amb Xuriguera&Faixedas, l’actor 
d’Arbúcies presenta el seu primer espectacle on combinarà l’humor, la música, la 
reflexió i la crítica per tal que el públic gaudeixi al llarg de 70 minuts. 
Acompanyat de tres pantalles on es projectarà la seva banda de músics, el Furgon 
Oscuro, en Faixedas ens interpretarà 5 cançons, amb lletra i música d’ell mateix, on 
anirà desgranant 5 fets vitals en les nostres vides: néixer, créixer, reproduir-se, morir 
i, per què no, ressuscitar. 
En aquest concert també hi haurà artistes convidats virtualment com Gossos, Adrià 
Puntí, Miqui Puig, Judit Neddermann i Roger de Gràcia, interpretant els temes d’en 
Faixedas i la seva banda. 
Entre cançó i cançó, l’actor ens explicarà com veu el món i la vida un clown del 
Montsent

Mirar darrera

Es prega puntualitat, un cop començada la funció no es podrà entrar. 



BONA FESTA DE SANT RAMON 

Organitza: 
Consell Parroquial 
Patronat de Sant Ramon 
Ajuntament d'Artesa de Lleida 
CF.Artesa de Lleida 

1 DE SETEMBRE DE 2019

7 de la tarda projecció de la pel·licula: 
"LEGO 2"  

-Lloc: Teatre Municipal.  

7 de la tarda partit de futbol: 
Trofeu Sant Ramon 

"CF.Artesa de Lleida contra el CF.Balaguer"  
-Lloc:Camp de futbol  

Mirar darrera


