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Dijous, 13 de desembre
FESTIVITAT DE SANTA LLÚCIA

20:00 h. Missa en sufragi de tots els confrares di-
funts.

Dissabte, 15 de desembre

8:00 i 12:00 h. Volteig de campanes.

20:30 h. Una vegada finalitzada la missa, es dispararà 
una traca en la plaça Major donant inici a la cercavila.

Diumenge, 16 de desembre
FESTA SOLEMNE A SANTA LLÚCIA

08:30 h. Volteig general de campanes i a continua-
ció començarà la diana presidida pels senyors Clavaris 
acompanyats pels majorals que assistiran abillats amb 
la capa espanyola i el barret negre.

11:00 h. Concentració en el domicili dels senyors Cla-
varis per a dirigirse a l’església parroquial, on se cele-
brarà la Solemne Missa Major a Santa Llúcia. Al fina-
litzar la missa se sortejarà entre tots els confrares una 
imatge de la Santa. Tot seguit tindrà lloc la tradicional 
cercavila fins al carrer de Santa Llúcia, on es resarà un 
respons per tots els difunts de la Confraria.

18:45 h. Els majorals, majoraleses i banda de música 
es reuniran en el domicili dels senyors Clavaris per a 
dirigir-se a l’església.

19:15 h. Celebració de la Processó a Santa Llúcia.
A la arribada de la Imatge a la plaça Major es dispararà 
un castell de focs d’artifici, acabant l’acte amb el cant 
dels gojos a la Santa i besant la Relíquia.
Més tard, després d’acompanyar als senyors Clavaris, 
es procedirà al canvi de bandes amb els Clavaris del 
pròxim any.

Programa d’actes

Respons davant la imatge de Santa Llúcia situada en el carrer del mateix nom

Els majorals en direcció al carrer de Santa Llúcia
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Jueves, 13 de diciembre
FESTIVIDAD DE SANTA LUCÍA

20:00 h. Misa en sufragio de todos los cofrades difun-
tos.

Sábado, 15 de diciembre

8:00 y 12:00 h. Volteo de campanas.

20:30 h. Una vez finalizada la misa, se disparará una 
traca en la plaza Major, dando inicio al pasacalle.

Domingo, 16 de diciembre
FIESTA SOLEMNE A SANTA LUCÍA

08:30 h. Volteo general de campanas y a continuación 
comenzará la diana, presidida por los señores Clavarios 
acompañados por los mayorales que irán ataviados con 
la capa española y el sombrero negro.

11:00 h. Concentración en el domicilio de los señores 
Clavarios para dirigirse a la iglesia donde se celebrará 
la Solemne Misa Mayor a Santa Lucía. Al finalizar la 
misa se sorteará entre todos los cofrades una imagen 
de la Santa. Seguidamente tendrá lugar el tradicional 
pasacalle hasta la calle de Santa Lucía, donde se rezará 
un responso por todos los difuntos de la Cofradía.

18:45 h. Los mayorales, mayoralesas y banda de mú-
sica se reunirán en el domicilio de los señores clavarios 
para dirigirse a la iglesia.

19:15 h. Celebración de la Procesión a Santa Lucía.
A la llegada de la Imagen a la plaza Major se disparará 
un castillo de fuegos artificiales, terminando el acto con 
el canto de los gozos a la Santa y besando la Reliquia. 
Más tarde, tras acompañar a los señores Clavarios, se 
procederá al cambio de bandas con los Clavarios del 
próximo año.

Programa de actos

Acte de canvi de bandes entre els Clavaris

Processó pel carrer Major
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