ROMERIA/ PROCESSÓ DELS FANALETS DE SANT JAUME
Cada any el mes de juliol, és tradició a Lleida de fer la Romeria desl Fanalets de sant
Jaume.
El diumenge dia 24 vigilia de la Feata de sant Jaume, tindrà lloc una romería pels carrers
de Lleida encapçalada pel Ball de Bastons, els Gegants de Lleida i la Banda Municipal de
Música. El públic acompanyarà al sant amb els fanalets encesos.
Sortiran a les 9 del vespre des de l'església del Carme fins a la Catedral Nova per
commemorar el pas de l'apòstol Santiago (Sant Jaume) per Lleida, estació del Camí de
Santiago català.
Conta la llegenda que, quan el sant es trobava entre els carrers Major i Cavallers, es va
clavar una espina al peu i, com que era de nit, no hi veia per treure-se-la. Llavors, va baixar
un àngel proveït d'un fanal per il·luminar-lo. En aquell mateix lloc, es va construir la capella
del Peu del Romeu (1399), a l'interior de la qual hi ha una escultura que reprodueix
aquesta escena.

Es fa una crida a la ciutadania a penjar els seus fanalets als seus balcons i fenestres de
cara al vespre em um any tant importante com es aquest a punt de ser declarada ‘’Festa
Patrimonial d’Interes Nacional’’. Es tracta del reconeixement de mês rang que el govern de
Catalunya atorga a les festes populars i tradicionals catalanes més antigues.
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Des de la nostra Associació de Veïns del Turó de Gardeny animem a petits i grans a
participar a la Romeria i donar a conèixer a tothom aquesta tradició lleidatana.
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Si no teniu el vostre fanalet podreu veure la vistositat d’aquest acte i potser l’any vinent des
del nostre local podrem fer tallers per a portar el fanalet artesanal elaborat per nosaltres
mateixos.

Lleida juliol de 2022.
Associació de Veïns Turó de gardeny.
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