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 de l’Escola Joan Pelegrí
Associació d’Amics de la Història
i les Tradicions d’Hostafrancs
Associació de Comerciants Creu
Coberta
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
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:
Abacus
Departament de Benestar i Família
Cotxeres-Casinet
La Urban
Quiosc Bambú
ZUMZEIG CINEMA

segueix-nos
Facebook.com/FestaMajorHostafrancs
Twitter.com/FMHostafrancs
Instagram/FMHostafrancs

dijous 9 d’octubre

divendres 10 d’octubre

17.00 h Inflables infantils al pati del Casinet
d’Hostafrancs.

17.30 h Xocolatada infantil

17.30 h Festival infantil i lliurament de premis
del concurs de dibuix

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

Casinet d’Hostafrancs

Amb el grup Soul of Samba 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. Enguany hi
ha nous establiments.

18.30 h Teatre

NOVA

A càrrec de la companyia de teatre Creart activitat
que interpretarà l’obra El circo.
Casinet d’Hostafrancs

19.00 h Debat: “Els joves i la Festa Major”

Amb la participació de: David Abellán, Ali Olmos, Marc Fornells
i Josep Maria Montserrat, persones vinculades a la Festa Major
i al barri d’Hostafrancs.
Seu del Districte de Sants-Montjuïc. En directe per Sants 3 Ràdio
103.2 FM

19.15 h Assaig obert del Cor Jove de l’Orfeó
Atlàntida, per a joves de 12 i 25 anys
L’Orfeó us convida a participar activament en un assaig.
Animeu-vos i canteu!

Lloc: 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

Inscripcions al Casal Artesà d’Hostafrancs (c/ Sant Roc, 26,
1er pis, de 17 a 20 h) o info@faech.cat. Places limitades.

20.30 h Assaig en Companyia: dansa
21.00 h Actuació musical al carrer,
davant del Cucut Biz & Bar.
21.30 h Assaig obert de l’Orfeó Atlàntida,
per a majors de 18 anys.

bcn.cat/sants-montjuic

C/ Vilardell

C/ Vilardell

C/ Vilardell, 23

Districte de
Sants-Montjuïc

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.

Amb l’actuació del grup Les princeses i la granota, del Centre
de FP Acadèmia Núria de Gavà.

Casinet d’Hostafrancs
L’organització es reserva el dret de canviar
o anul·lar alguna activitat de la programació.

11.00 h Taller de tennis de taula

L’Orfeó us convida a participar activament en un assaig.
Animeu-vos i canteu!
Lloc: Fundació Cultural d’Hostafrancs, c/Torre d’en Damians, 6-8

NOVA
activitat

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.
Veniu i compartiu l’experiència de la solidaritat a Canpedró,
us hi esperem!

22.00 h VIII Festival de Música Jove

Amb els grups Soundanthonyfamily, Joan Pelegrí Music Band
i Rumba Sants.
C/ Vilardell

dissabte 11 d’octubre
11.00 h Visita al MNAC

NOVA
activitat

Visita: 1.000 anys d’art. Grup: màxim 25 persones. Cal inscripció
prèvia a info@faech.cat o al tel. 934 230 988, de 17 a 20 h.

11.00 h Sardinada
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)

12.00 h XXI Vermut de Festa Major (cal tiquet)
Casinet d’Hostafrancs

dissabte 18 d’octubre

18.00 h Campionat esportiu
Trofeu fútbol sala Oncle Amadeu.

19.30 h TastAlBarri

20.00 h Tapa Solidària

Institut Joan Coromines, pl. Joan Corrades
(carretera de la Bordeta, 39-41)

diumenge 12 d’octubre

11.00 h Visita al MNAC

Pati de l’Institut Joan Coromines

17.30 h XVIII Firajoc

Jocs per a nens i nenes. En el marc del Firajoc que organitza el
Centre Montserrat-Xavier, per inaugurar la nova tanca l’Escola
Joan Pelegrí oferirà un berenar de coca i xocolata.

Visita reduïda amb recorregut pel Palau Nacional NOVA
activitat
(d’11.00 a 12.30 h)
Grup: màxim 25 persones. Cal inscripció prèvia a info@faech.
cat o al tel. 934 230 988, de 17 a 20 h.

Pati del Centre Montserrat-Xavier. C/ Ermengarda, 25

17.30 h Activitat infantil amb inflables
Pl. Joan Pelegrí

18.00 h V Tradicional Trepitjada de Raïm
Pl. Joan Pelegrí

Exposició del 12è Concurs de cartells
de la Festa Major d’Hostafrancs
Aparador del Casinet d’Hostafrancs

19.15 h Música a peu de carrer

Amb la participació de: Gerard Sesé, Turut i Joan Manuel
Chouciño
C/ Llobet

20.00 h Tapa Solidària

del 3 de setembre al 12 d’octubre

Exposició 21è Concurs de dibuix infantil
Casinet d’Hostafrancs

NOVA

És una activitat solidària organitzada
activitat
pel Centre de Serveis Canpedró.
Podreu degustar tapes solidàries que gràcies a vosaltres
podran convertir-se en àpats per als infants i les famílies dels
nostres barris que més ho necessiten.
Veniu i compartiu l’experiència de la solidaritat a Canpedró,
us hi esperem!

20.30 h Trobada de motos americanes
i Seat Sis-cents
NOVA
t
c/ Vilardell

activita

21.00 h Trobada-Sopar de l’Associació
de la Dona Gitana Catalana d’Hostafrancs
Pl.Joan Corrades

23.30 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

Concurs fotogràfic a Instagram #FMHostafrancs14
Hi participaran totes les fotografies que es pugin a
Instagram amb l’etiqueta (hashtag) #FMHostafrancs14 i
que tinguin com a temàtica imatges de la Festa Major. El
concurs comença l’1 d’octubre i acaba el 12 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 a la fotografia guanyadora
a Instagram. En participar al concurs s’accepten les bases
penjades al Facebook de la Festa Major d’Hostafrancs.

dimecres 1 d’octubre

12.30 h Inauguració IX Fira medieval

10.30 h X Trobada de puntaires

Escenari del c/ Consell de Cent

C/ Sant Roc

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

18.00 h Espectacle de màgia a càrrec
de George i Marguerite NOVA

10.30 h Escola de pintura al carrer

Mantenidora: Laura Borràs, directora de la Institució de les
Lletres Catalanes. Amb l’actuació de la Coral la Floresta.
Sala de plens del Districte de Sants Montjuïc.

Josep Espín

Hostafranquins i hostafranquines,
veïns i veïnes de Barcelona,

President FAECH

Ja tenim aquí una nova edició de
la Festa Major d’Hostafrancs. Una
petita gran festa que vol acollir totes les persones que
s’apropin a conèixer-la.
Aquest programa és el fruit del treball de 24 entitats
que volen compartir amb tothom les seves il·lusions.
És el moment de la cultura en majúscula, de donar a
conèixer al veïnat el treball, l’esforç i les moltes hores de
preparació de les diferents activitats. Tot això és el que
dóna sentit a la Festa, és el que enriqueix el barri i ajuda
a vertebrar la cultura del país.
Hostafrancs sempre ha demostrat que la suma
d’esforços i de treball col·laboratiu dóna bons resultats,
la Festa Major n’és un exemple. Ara més que mai hem
de continuar treballant per sumar entitats i persones que
vulguin participar en aquest esforç col·lectiu.
Vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que
fan realitat la Festa Major d’Hostafrancs, una festa que
manté elements tradicionals, però que també ha sabut
adaptar-se a les noves realitats.
En nom de la Comissió de la Festa Major demano als
hostafranquins i hostafranquines que surtin al carrer,
que hi participin i que ens ajudin a donar a conèixer la
nostra cultura i el nostre barri.
Que l’Àngel Custodi, patró del barri, ens protegeixi, que
ens doni forces per mantenir la tradició i que ens ajudi a
fer una societat més justa i més lliure.
Visca Hostafrancs i visca la seva Festa Major.

Ja fa 155 anys des del primer
cop que Hostafrancs celebrà
Jordi Martí
la seva Festa Major en devoció
i Galbis
a l’Àngel Custodi. Uns vint-iRegidor del Districte
cinc anys abans l’àngel havia
de Sants-Montjuïc
estat traslladat des del Portal
de l’Àngel de Barcelona per
salvaguardar-lo de l’enderroc de les muralles.
La Guerra Civil va suposar també la destrucció de
l’àngel més nostrat per a tots els hostafranquins. La
imatge que avui veiem és, doncs, una reproducció
d’aquest símbol tan estimat amb més de 600 anys
d’història a la ciutat de Barcelona.
Aquests propers dies molts dels balcons d’Hostafrancs
mostraran un domàs amb un escut que representa
el barri i la tradició de la Festa Major. Hostafrancs
es vestirà de festa i amb activitats noves de trinca:
espectacles de teatre, màgia al cinema Zumzeig, la
tapa solidària de Can Pedró, les visites al MNAC...
Sense oblidar el tradicional concert de Di-versiones.
Cent vint-i-cinc anys després, Hostafrancs dóna la
benvinguda a tots els barcelonins i els protegeix
de tota dissort mitjançant l’Àngel Custodi. Gaudiu
d’aquesta gran festa amb civisme.
Molt bona Festa Major!

La Festa Major d’Hostafrancs ens
dóna l’oportunitat d’acomiadar
Xavier Trias
l’estiu
com cal i donar la
Alcalde de
benvinguda
a la tardor, que omplirà
Barcelona
el barri i la ciutat de colors càlids
com el de la magrana, un dels símbols principals
d’aquestes festes.

19.00 h X Trobada Cant Coral

Hi participen Cor de Mares de l’Escola Coral de l’Orfeó Català
i l’Orfeó Atlàntida.
Parròquia del Sant Àngel Custodi

20.00 h Pregó de la Festa Major

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

A càrrec de Domingo Catalán, atleta i campió del món
d’atletisme dels 100 km l’any 1987. Actuarà l’Orfeó Atlàntida.

Aquest 2014 es compleixen 155 anys de la Festa
Major i 20 edicions del ball de rams, xifres rodones
que marquen les profundes arrels de la celebració. Un
esdeveniment que combina amb harmonia els actes
més tradicionals amb els més innovadors, per oferir
propostes engrescadores a tothom que s’apropi aquests
dies a Hostafrancs i vulgui compartir l’alegria de la festa.
Per organitzar una programació tan variada és
imprescindible el suport i el treball altruista de moltes
persones i entitats, que conformen el teixit social del
barri i que sempre s’esforcen en sorprendre’ns. Vagi
per endavant el meu sincer reconeixement i agraïment,
així com el desig de continuar gaudint de les seves
iniciatives molts anys més.

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

Molt bona Festa Major 2014!

activitat

divendres 3 d’octubre

Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc

Us convido a tots a participar en la Festa Major
d’Hostafrancs de manera cívica i respectuosa, per
assegurar uns dies de convivència i diversió per a
tothom.

ZUMZEIG CINEMA, c/ Béjar, 53

22.00 h Actuació de l’Esbart Ciutat Comtal
Pl. Joan Pelegrí

dissabte 4 d’octubre

19.00 h Exhibicions de hip hop
Pl. Joan Pelegrí

19.45 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

21.00 h XX Edició del tradicional ball de rams
d’Hostafrancs i ball de Festa Major, amb la
Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona
Els assajos es fan el dimecres 17, dijous 25 de setembre i
dimecres 1 d’octubre, a les 21 h, al c/ Miquel Bleach, 32.

C/ Creu Coberta i c/ Consell de Cent

Pl. Joan Pelegrí

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

22.30 h Sopar de germanor i ball de Festa Major

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

Reserva de taules al tel. 934 230 988 / 934 217 919 o per
correu a: soparfm@faech.cat. Data límit el 30 de setembre. Ball
amb el Duet Fly me. Encara que no vingueu al sopar podeu
venir a ballar.

10.00 h Bàsquet al carrer

Casinet d’Hostafrancs

Pl. Joan Pelegrí

diumenge 5 d’octubre

10.00 h Trobada d’intercanvi de plaques de cava

10.00 h Trobada d’intercanvi de plaques de cava

Demostració de l’escola de bàsquet del BAM i equips
de promoció.

C/ Llobet

10.30 h VI Mercat de la nosa i el col·leccionisme
C/ Sant Roc

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

C/ Llobet

Durant tot el dia IX 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.
C/ Vilardell

C/ Sant Roc

10.30 h VI Mercat de la nosa i el col·leccionisme
C/ Hostafrancs

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

11.30 h Missa concelebrada de Festa Major
i ofrena floral al Sant Àngel Custodi

Presidirà la celebració el Sr. Bisbe Auxiliar Sebastià Taltavull.
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

dimecres 8 d’octubre
22.00 h Projecció del film La chica
del 14 de julio, d’Antonin Pertjatko.
ZUMZEIG CINEMA. c/ Béjar, 53.
Entrada gratuïta fins a
completar l’aforament

NOVA
activitat

