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A les 9 del vespres sopar a la fresca al carrer Hortes, organitzat per
l'Ampa els Til·lers, 

Entrepà de pernil salat o formatge més gelat 4€ els tiquets es poden
comprar als baixos de l'ajuntament  divendres, dilluns i dimecres de 11 a

12 del matí i dimarts i dimecres de 7 a 8 de la tarda.
A 2/4 de 11 del vespre, els Flabiolaires de l'Escola els Til·lers aniran del

càrrer Hortes fins el  carrer de Sant Ramon, on encendrem tots els fanals
que duguin la quitxalla, per tal de dur a terme la tradicional processó dels

fanalets. 
Enguany seguim amb el concurs de "Fanalets de Sant Jaume" 

Premi  més original
Premi més creatiu  

Premi fet material reciclat
(s'adjunten les bases al darrera )

 
Tot seguit,  amb  EL GRIU,  LA HYDRA i ELS DIABLONS i Flabiolaires del

L'Escola els Til·lers, 
anirem cap al carrer de les Hortes  on,

 a les 11 de la nit, hi haurà BALL per a tots els públics, 

amb EL GRUP “BANDA SONORA”.   -
Servei de bar a càrrec de

 l'AMPA ELS TIL·LERS 



 
 
Per tal de fer conèixer i fomentar la tradició del fanalet de Sant
Jaume, l'Ajuntament d’Artesa de Lleida, convoquen el concurs
"Fem el fanalet per Sant Jaume" que es regeix per les bases que
adjuntem:
 
* El concurs s'adreça a tots els nens/es.
* Els nens/es que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure abans
del dia 25 de juliol de 2019, se’ls hi donarà un numero a cada
fanalet quan s’apuntin personalment a l’ajuntament.
* Els fanalets han de ser construïts manualment.
* El tema del fanalet és lliure.
* S’han d’il·luminar amb piles preferentment.
* Els materials emprats són de lliure elecció - paper, cartolina,
cel·lofana, fusta... - així com la mida del fanalet.
* El fanalets portaran penjats el número facilitat per l’ajuntament.
* Quan acabi la processó es deixaran el fanals penjats o
dipositats a l’escenari perquè el jurat deliberi.
 
Els membres del jurat seguiran els següents criteris:
·        PREMI MÉS ORIGINAL
·        PREMI MÉS CREATIU
·        PREMI FET MATERIAL RECICLAT
·        OBSEQUI de participació per a tots els concursants
·        El lliurament de premis tindrà lloc el dissabte dia 27de juliol
de 2019, al carrer Hortes després de haver deliberat el jurat.

Bases de Concurs: Fanalet Sant Jaume

ORGANITZA:

AJUNTAMENT 
D'ARTESA DE LLEIDA


