Divendres
7– d’octubre
Organització:
Comissió de la Festa Major
d’Hostafrancs. Federació
d’Associacions, Entitats i
Comissions d’Hostafrancs
(FAECH)
Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sants-Montjuïc
AMPA Joan Pelegrí
Associació d’Amics de la Història
i les Tradicions d’Hostafrancs
Associació de Comerciants
Creu Coberta
Associació de Venedors
del Mercat d’Hostafrancs
Associació Esportiva Gitana
d’Hostafrancs
Associació de Veïns
d’Hostafrancs
Associació d’Intercanvi de
plaques de cava d’Hostafrancs

Associació Lleure Cívic
Bàsquet Ateneu Montserrat
(BAM)
Catalunya Escacs Club
Centre de Serveis Canpedró
Centre Montserrat-Xavier
Centre Montserrat-Xavier 1904 CE
Comissió de Festes del carrer
Vilardell-Hostafrancs
DesCentrats
Esbart Ciutat Comtal
Fundació Cultural Hostafrancs
Grup de Teatre Creart
Institut Joan Coromines
La Companyia
Orfeó Atlàntida
Parròquia del Sant Àngel Custodi
Sants 3 Ràdio

Hi col•laboren:
Departament de Benestar i Família
Cotxeres-Casinet
La Urban Dance Factory
Quiosc Bambú
Punt Multimèdia de la Casa del Mig

Segueix-nos a:
Facebook.com/FestaMajorHostafrancs
Twitter.com/FMHostafrancs
Instagram/FMHostafrancs

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc

17.30 h Xocolatada
infantil
C. Vilardell

18.00 h Espectacle
d’animació infantil
Dançons, de Carles
Cuberes
C. Vilardell

19.30 h TastAlBarri

Amb el grup DesCentrats
farem un recorregut per
diversos establiments del
barri que s’han volgut
unir d’aquesta manera a
les festes d’Hostafrancs.
A cada establiment es
podrà fer un tastet d’algun
dels seus productes. Per
poder participar en aquest
recorregut “gastronòmic”,
prèviament s’haurà hagut
de comprar un tiquet amb el
qual es podrà pagar a cada
establiment. Compra de
tiquets a l’inici de l’activitat.

19.30 h Acte dedicat al
cant coral del districte
presentat pel periodista
del barri Sr. Dídac Boza

1a Part - Conferència: “Els
orfeons i les corals, passat,
present i futur”. A càrrec
d’Albert Torras, escriptor i
periodista. President de la
SC La Floresta.
2a Part - Col·loqui amb la
participació de representants
de diverses corals del
districte, moderat pel Sr. Boza.

Clourà l’acte un petit concert
del Cor Jove de l’Orfeó
Atlàntida
Seu del Districte de SantsMontjuïc

20.00 h Tapa Solidària

És una activitat solidària
organitzada pel Centre de
serveis Canpedró. Podreu
degustar tapes solidàries que,
gràcies a vosaltres, podran
convertir-se en àpats per als
infants i les famílies que més ho
necessiten dels nostres barris.
Vine i comparteix l’experiència
de la solidaritat a Canpedró,
t’hi esperem.

22.00 h X Festival
de Música Jove

Amb els grups Joan Pelegrí
Music Band, Poetas en la
sombra i Sound Anthony Family.
C. Vilardell

Dissabte
8 d’octubre
10.00 h Mercat de la nosa
i el col·leccionisme
C. Llobet

10.00 h Printer Party 2016

Fins a les 19 h. Jornada socioeducativa on s’exposaran les tecnologies relacionades amb la impressió 3D i la fabricació digital. Carpes
amb demostracions d’empreses,
associacions i projectes personals
de makers. Xerrades i tallers per a
nens i adults.
Casa del Mig. Parc de l’Espanya
Industrial.

11.00 h Sardinada
Centre Cívic Casinet
d’Hostafrancs

11.00 h Taller
de ceràmica

Treu l’artista que portes
dins! Vine a aprendre a
fer fantàstiques peces de
ceràmica i emporta-te-les a
casa per guarnir-la amb el teu
art! Activitat per a totes les
edats.
Institut Joan Coromines.
Pl. Joan Corrades (carretera
de la Bordeta, 39-41)

11.00 h Taller de tennis
de taula

Vols passar-t’ho bé i aprendre
o perfeccionar aquest
esport? Doncs estàs de sort!
Al gimnàs de l’institut farem
un bon campionat de tennis
de taula! Hi haurà sorpreses...
Activitat per a totes les edats.
Institut Joan Coromines. Pl.
Joan Corrades (carretera de la
Bordeta, 39-41)

11.00 h Rodatge de
Robin Hood al Mercat
d’Hostafrancs

El Mercat es convertirà en el
plató d’un rodatge itinerant en
què els protagonistes seran
els clients i paradistes. Una
activitat divertida i dinàmica
amb la qual jugarem amb
el món del cinema en un
escenari incomparable.
Mercat d’Hostafrancs

17.30 h XX Firajoc

Jocs per a nens i nenes.
Pati del Centre MontserratXavier. C. Ermengarda, 25

17.30 h Activitat infantil
BICIVISME-Aprenguem
a compartir la via

00.15 h Concert:
Orquestra Di-Versiones

Reviu les millors cançons de
l’estiu dels anys 60 i 70 d’una
manera desenfadada. Apte
per a tots els públics.
C. Vilardell

Pl. Joan Pelegrí

18.00 h Campionat
esportiu

Trofeu futbol sala Oncle
Amadeu.
Pati de l’Institut Joan Coromines

19.15 h Música a peu
de carrer.

Amb la participació de:
Simiows Shoks, quartet, Hugo
Guerrero i Pol Modrego.
C. Llobet

20.00 h Tapa Solidària

És una activitat solidària
organitzada pel Centre de
serveis Canpedró. Podreu
degustar tapes solidàries que,
gràcies a vosaltres, podran
convertir-se en àpats per als
infants i les famílies que més ho
necessiten dels nostres barris.
Vine i comparteix l’experiència
de la solidaritat a Canpedró,
t’hi esperem.

22.30 h DJ Sants3Ràdio
amb Sergi Loras
i Jordi Suñé
C. Vilardell

Diumenge
9 d’octubre
12.00 h XXIII Vermut de
Festa Major (cal tiquet)
Lloc: Centre Cívic Casinet
d’Hostafrancs

Divendres
14 d’octubre
19.00 h Clausura
de l’exposició del
90è aniversari de
l’Orfeó Atlàntida

Seu del Districte de SantsMontjuïc

Dissabte
15 d’octubre
18.00 h Ruttapp
Hostafrancs

Utilitzant les xarxes socials
farem una ruta pel barri
d’Hostafrancs, on coneixerem
la seva història i farem esport.
Una manera divertida de
conèixer el barri i guanyar
premis si completes les
proves que es plantegen al
llarg del recorregut.
Sortida del Punt Multimèdia,
Casa del Mig, Parc de l’Espanya
Industrial.

Per a més informació i
inscripció: www.rutapp.cat

19.30 h El grup de
tabals del barri, els
DesCentrats, volem
celebrar el nostre
aniversari organitzant
una festassa.

Exhibició de diferents colles
del món de la percussió
que ens faran ballar sense
parar, seguit de DJ, que
s’encarregaran d’animar la
festa.
Pl. Joan Pelegrí

20.00 h Nit de tapes

Fins a les 24 h, les parades
del Mercat esdevindran
espais on podreu degustar
tapes mentre feu un beure i
escolteu en directe l’actuació
del grup Rumba Sants.
Mercat d’Hostafrancs

Del 2 de setembre
a l’11 d’octubre
• Exposició del XIV Concurs de cartells
de la Festa Major d’Hostafrancs
Aparador del CC Casinet d’Hostafrancs

• Exposició XXV Concurs de dibuix infantil
CC Casinet d’Hostafrancs

• Exposició “Orfeó Atlàntida, 90 anys plens
de música”. El dissabte 1 d’octubre, al matí,
es podrà visitar l’exposició.
Seu del Districte de Sants-Montjuïc

Concurs fotogràfic a Instagram
#FMHostafrancs16
Hi participaran totes les fotografies que es pugin a
Instagram amb l’etiqueta #FMHostafrancs16 i que tinguin
com a temàtica imatges de la Festa Major. El concurs
comença el 30 de setembre i acaba el 15 d’octubre. El
premi consisteix en un dinar o sopar per a dues persones a
la Bodega Monumental. El nom de la persona guanyadora
s’anunciarà a través del Facebook de la Festa Major, del
Twitter i un missatge directe a la persona guanyadora a
Instagram. En participar al concurs s’accepten les bases
penjades al Facebook de la Festa Major d’Hostafrancs.

Hostafranquins i hostafranquines,
veïns i veïnes de Barcelona,
La Festa Major d’Hostafrancs 2016
ja ha arribat. Un any més les entitats
hem preparat una sèrie d’activitats
per fer passar bons moments al
veïnat i també als que ens visiten.
Una Festa Major pensada per a tothom, grans i petits, joves
i no tan joves. Una festa perquè puguem sortir al carrer i
gaudir dels espais d’una manera cívica. És el moment dels
retrobaments, de parlar i de compartir bones estones.
La Festa Major d’Hostafrancs, organitzada per entitats del
ric teixit associatiu d’Hostafrancs i el Districte de SantsMontjuïc, vol ser un reflex de la diversitat cultural del nostre
barri, on s’integren les activitats que mantenen la història del
territori i les tradicions, i d’altres més noves que fomenten la
solidaritat, la tecnologia, la convivència i altres expressions
culturals i socials.
Vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que fan
possible la Festa Major d’Hostafrancs, ja que sense la seva
dedicació i esforç aquest programa no seria possible.
Us animo a participar en les diferents activitats i també que
ens ajudeu a fer-ne difusió a través de les xarxes socials
amb l’etiqueta #FMHostafrancs16. Amb la participació i
implicació de tothom farem créixer aquesta petita gran festa.
Que entre tots i totes siguem capaços de mantenir
les tradicions, la cultura, la solidaritat i de construir
una societat més justa i més lliure.
Visca la Festa Major d’Hostafrancs!
Josep Espín
President
FAECH

Donar la benvinguda a la Festa
Major d’Hostafrancs és donar la
benvinguda a la tardor, i amb la
seva arribada comprovem que no
només l’estiu és temps per retrobarnos. Comencen deu dies de festa
en un dels barris de la ciutat amb
més identitat pròpia i orgullós dels
seus orígens i tradicions. I comencem, com no pot ser
d’altra manera, per agrair a tothom que s’hi ha implicat
perquè és la feina de les entitats i les associacions la que
fa possible que gaudim de la festa; també fem extensiu
l’agraïment als veïns i veïnes del barri, per cedir-lo
generosament i permetre que els carrers siguin l’espai
acollidor de la convivència i la celebració.
Enguany, el cartell dissenyat per Blanca Caminal
ens convida a participar d’una programació que ho
sobrevola tot: s’inicia amb el pregó a càrrec d’en Josep
Figuera i Castells i l’actuació de l’Orfeó Atlàntida, que
aquest any celebra el seu 90è aniversari. Ens transporta
sorprenentment des de l’època medieval fins a la
modernitat. Ens fa sentir estimació per la tradició. Ens
proposa jornades de portes obertes, rutes històriques o la
tradicional Fira de magranes; puntaires, cors i bastoners
i, alhora, hip-hop, dansa, teatre i havaneres. Ens ofereix
oportunitats delicioses com la xocolatada o el Tast al
barri. Ens convida a activar-nos jugant al bàsquet, al futbol
o als escacs. Ens fa més solidaris amb campanyes com
la de donació de sang i la Tapa Solidària. Dóna suport i
premia la creativitat amb el taller de ceràmica, el concurs
de dibuix infantil o el concurs fotogràfic a Instagram.
Com veieu hi ha oportunitats, espais i llocs per a tothom
que vulgui celebrar amb un sentiment de compromís i
respecte, tant pel medi ambient -amb els gots de plàstic
reutilitzables- com pel descans del veïnat que, ja hem
dit, durant aquest dies ens ofereix gustós el seu barri.
Amb enorme il·lusió, us convido a participar i a celebrar
aquesta festa.
Bona tardor i millor Festa Major.
Laura Pérez Castaño
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc

Dijous 15 de
setembre

Dissabte
1 d’octubre

19.00 h Lliurament
de premis dels Jocs
Florals de Sants,
Hostafrancs i la
Bordeta.

Durant tot el dia
XI Fira medieval:
espectacles, mercat
i activitats infantils.

Sala de plens del Districte
de Sants-Montjuïc
(c. Creu Coberta, 104)

09.00 h X Torneig
de futbol sala
d’Hostafrancs Centre
Montserrat-Xavier 1904

Amb l’actuació de la Coral
la Floresta.

Divendres
30 de
setembre
20.00 h Pregó
de la Festa Major

A càrrec de Josep Figuera i
Castells, president del BAM
de la Fundació Cultural
d’Hostafrancs. Actuarà l’Orfeó
Atlàntida.
Sala de plens del Districte
de Sants-Montjuïc

21.15 Inauguració
de l’exposició “Orfeó
Atlàntida, 90 anys plens
de música”
L’exposició estarà oberta fins
al divendres 14 d’octubre en
horari d’obertura de la seu
del Districte.
Sala Anselm Cartañà. Seu
del Districte de Sants-Montjuïc

C. Creu Coberta i c. Consell
de Cent

12 hores de futbol sala amb la
participació d’equips del barri.
Centre Esportiu Municipal
l’Espanya Industrial

10.00 h Bàsquet
al carrer

T’agrada el bàsquet? Si
tens entre 3 i 9 anys vine i
participa en les activitats de
l’Escola de Bàsquet del BAM.
Obsequis per a tots els infants
participants.
T’esperem fins a les 13 h.
Pl. Joan Pelegrí

10.00 h Trobada
d’intercanvi de plaques
de cava
C. Llobet

10.30 h VIII Mercat
de la nosa i el
col·leccionisme
C. Sant Roc

11.00 h Portes obertes
a la seu del Districte
i visita guiada a
l’exposició de l’Orfeó
Atlàntida.

Visites guiades: 11 h, 11.45 h
i 12.30 h.
C. Creu Coberta, 104

11.00 h Campionat
d’escacs de la Festa
Major d’Hostafrancs
Centre Cívic Casinet
d’Hostafrancs (sala 4)

19.15 h Demostració
de dansa clàssica

A càrrec d’alumnes de
La Companyia i d’alumnes
del taller de dansa clàssica
del Casinet d’Hostafrancs.
Pl. Joan Pelegrí

20.30 h XXII Edició del
tradicional ball de rams
d’Hostafrancs i ball de
Festa Major, amb la
Cobla Sant Jordi Ciutat
de Barcelona

Diumenge
2 d’octubre
Durant tot el dia

XI Fira medieval:
espectacles, mercat
i activitats infantils.

C. Creu Coberta i c. Consell
de Cent

09.45 h Benedicció
i Fira de magranes

Segons la tradició, la Fira se
celebrava en les muralles de
la ciutat, en l’actual Portal de
l’Àngel.

12.30 h Inauguració
XI Fira medieval

Els assajos es fan els dies 15, 22
i 29 de setembre a les 21 h al
local del c. Miquel Bleach, 32.
Pl. Joan Pelegrí

C. Vilardell

18.00 h VI Tradicional
Trepitjada de Raïm

21.15 h Sopar de
germanor i ball
de Festa Major

10.30 h XII Trobada
de puntaires

C. Creu Coberta, davant
núm. 26 (escenari)

Pl. Joan Pelegrí

18.30 h Exhibicions
de hip-hop

Fetes pels alumnes i
professors de l’escola
La Urban Dance Factory.
Pl. Joan Pelegrí

19.00 h XII Trobada
de Cant Coral

Hi participen: Mixed Choir
August 07, Mitte-Riinimanda
youth choir d’Estònia i
l’Orfeó Atlàntida.
Parròquia del
Sant Àngel
Custodi

Reserva de taules als telèfons
934 230 988 / 934 217 919
o per correu a:
soparfm@faech.cat.
Data límit: 28 de setembre.
Centre Cívic Casinet
d’Hostafrancs

Ball amb el Duet Fly me
(encara que no vingueu a
sopar podeu venir a ballar)
Centre Cívic Casinet
d’Hostafrancs

21.30 h Sopar medieval.
Meeting Point,
c. Creu Coberta, 26

23.00 h Actuació Cocodril
Club amb Albert Malla

C. Creu Coberta, davant núm. 26
(escenari)

C. Sant Roc

10.30 h Escola
de pintura al carrer
C. Sant Roc

11.00 h Cercavila pels
carrers del barri amb
els Gegants del Pi
Sortida del c. Vilardell

11.30 h Actuació colla
de Bastoneres de Sants
C. Vilardell

12.00 h Missa
concelebrada de Festa
Major i ofrena floral al
Sant Àngel Custodi.
Presidirà la celebració Mons.
D. Joan Josep Omella,
arquebisbe de Barcelona. Hi
participarà l’Orfeó Atlàntida.
Parròquia del Sant Àngel
Custodi

13.00 h Ballada de
sardanes amb la Cobla
11 de Setembre
C. Vilardell

19.00 h Havaneres
amb el grup Montjuïc.
Cremat i sortejos
C. Vilardell

Dilluns
3 d’octubre
17 h Campanya
donació de sang

Fins a les 21 h vine a
donar sang al C.C. Casinet
d’Hostafrancs

Dimarts
4 d’octubre
17.30 h Debat:
“Les festes majors
amb mirada d’infant”
Seu del Districte de SantsMontjuïc. En directe per
Sants 3 Ràdio 103.2 FM

Dimecres
5 d’octubre
21.00 h Actuació musical
al carrer, davant del
Cucut Biz & Bar.
C. Vilardell, 23

(Rector Triadó, 53)

21.00 h Assaig de portes
obertes de l’Orfeó
Atlàntida.

L’Orfeó Atlàntida us convida
a participar activament en un
assaig de cadascuna de les
formacions i descobrir si teniu
dins un cantaire, o simplement
per satisfer la vostra curiositat.
Animeu-vos i canteu!
Sala Anselm Cartañà.
Seu del Districte de
Sants-Montjuïc

Dijous
6 d’octubre
17.00 h Inflables infantils
al pati del CC Casinet
d’Hostafrancs.
17.30 h Festival infantil i
lliurament de premis del
concurs de dibuix.
Teatre:
A càrrec d’estudiants
del 2n Grau d’educació
infantil de l’Acadèmia
Núria de Gavà, amb
l’espectacle L’Ona al
país de les meravelles.

Teatre a càrrec de la
Companyia de Teatre
Creart que interpretarà
l’obra La Mare Terra

Centre Cívic Casinet
d’Hostafrancs
(Rector Triadó, 53).

19.15 h Assaig obert
del Cor Jove de l’Orfeó
Atlàntida, per a joves
entre 12 i 25 anys.
Fundació Cultural
d’Hostafrancs
(c. Torre d’en Damians, 6-8)

20.00 h Ruta de Festa
Major per la història
d’Hostafrancs: els
racons, les llegendes,
els personatges i els
edificis emblemàtics.

Visita guiada per Albert
Torras, periodista.
Inscripcions al Casal
Artesà d’Hostafrancs (Tel.
934 230 988, de 17 a 20 h)
o junta@faech.cat
Places limitades

20.30 h Assaig en
Companyia: Dansa

CC Casinet d’Hostafrancs

21.00 h Actuació musical
al carrer, davant del
Cucut Biz & Bar.
C. Vilardell, 23

