
Concurs fotogràfic 
a Instagram 

#FMHostafrancs19

Hi participaran totes 
les fotografies 
que es pugin 
a Instagram 
amb 
l’etiqueta 
#FMHostafrancs19 
i que tinguin com a 
temàtica imatges de la 
Festa Major. El concurs 
començarà el 27 de 
setembre i acabarà el 6 
d’octubre. Hi haurà dos 
premis. Consulteu-ne les 
bases al web 
www.faech.cat 

El nom de les 
persones guanyadores 
s’anunciarà a través del 
Facebook de la Festa 
Major, del Twitter i d’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.

27 i 28 de setembre
17 edició del Festival 
Visual Brasil 2019 
El Festival Visual Brasil celebrarà la seva 
dissetena edició els dies 27 i 28 de setembre al Punt 
Multimèdia en el marc de la Festa Major d’Hostafrancs. En 
aquesta ocasió celebrem, amb artistes locals i internacionals, 
una trobada d’investigació en el camp de l’audiovisual 
contemporani: tallers, xerrades, videoart, mapping (mapatge 
o videomapatge), performances audiovisuals i instal·lacions. 
Una activitat que enfoca la producció de vídeo en temps real 
i la cultura de creació lliure.
festivalvisualbrasil.com
Divendres de 18.00 a 01.00 h i dissabte de 18.00 a 02.00 h
Lloc: Punt Multimèdia / Parc de l’Espanya Industrial
Entrada gratuïta

Del 24 de setembre 
al 6 d’octubre

Exposició del XVI Concurs 
de Cartells de la Festa Major 
d’Hostafrancs
Aparador del CC Casinet d’Hostafrancs

Dijous 
3 d’octubre  
17.30 h Festival infantil 
Teatre a càrrec del Grau 
Superior d’Educació Infantil 
del Centre d’Estudis de 
Formació Professional Nuria 
de Gavà amb la interpretació 
de dos contes: Valentina i la 
princesa valenta i Buba i les 
emocions
Teatre a càrrec de la 
Companyia de Teatre Creart 
que interpretarà l’obra Al 
marge (segona part).
CC Casinet d’Hostafrancs, 
c. Rector Triadó, 53

19.15 h Assaig obert 
del Cor Jove de l’Orfeó 
Atlàntida
Per a joves d’entre dotze i 
vint-i-cinc anys
Fundació Cultural 
d’Hostafrancs, c. Torre 
d’en Damians, 6-8 

19.30 h Inauguració 
d’una exposició de 
l’artista José Montes, 
seguida d’un còctel 
inaugural
Casa Mèxic Barcelona
c. Mir Geribert, 8

20.30 h Dansa: 
Assaig en 
Companyia
CC Casinet 
d’Hostafrancs

Divendres 
4 d’octubre
17.00 h Benvinguda a 
l’espai d’Adolescents 
La Clau i visita per 
l’espai a persones del 
barri/districte que 
encara no el coneguin
C. Leiva amb Pl. Ramon 
Aramon i Serra

17.00 h Òpera al comerç 
En deu botigues de l’Eix 
Comercial Creu Coberta, 
deu cantants interpretaran 
una ària d’òpera durant tota 
la tarda. Vols escoltar-les 
totes? Hauràs de fer la ruta 
sencera!

17.30 h Taller 
de cuina freda
A l’exterior de l’espai 
d’Adolescents La Clau
C. Leiva amb Pl. Ramon 
Aramon i Serra

17.30 h Xocolatada 
infantil
C. Vilardell

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

19.00 h Torneig de ping 
pong amb premis 
Amb la visita i col·laboració 
dels joves de l’espai 12@16 
del barri Poble Sec)
Espai d’Adolescents La Clau. 
C. Leiva amb Pl. Ramon 
Aramon i Serra

19.00 h Taller 
d’estampació de 
totebags a l’exterior. 
Espai d’Adolescents 
la Clau 
C. Leiva / Pl. Ramon 
Aramon i Serra

19.30 h Zumzeig 
Bistrot al carrer! Jam 
session de música. 
Dones creadores i 
identitats dissidents, 
espai de cooperació 
i improvisació per a 
artistes.
 Zumzeig Bistrot, c. Béjar, 53

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 a 
l’inici de l’activitat, amb el 
qual es podrà pagar a cada 
establiment. 
Sortida del c. Vilardell, 50

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 famílies que més ho 
necessiten dels nostres 
barris. Vine i comparteix 
l’experiència de la solidaritat 
a Canpedró. T’hi esperem.
C. Sant Crist, 13

21.00 h XI Festival 
de Música Jove
Amb els grups Joan Pelegrí 
Music Band i Open Mouth.
C. Vilardell, 50

21.00 h Concert 
de música. Dones 
als escenaris
Zumzeig Bistrot, c. Béjar, 53

22.30 h Concert 
commemoratiu 
160 anys 
de Festa Major 
amb l’orquestra 
Sabor Latino
C. Vilardell, 50

22.30 h Zumzeig 
Bistrot al carrer! 
Dj Set i bailoteo 
amb la niña Mai
Zumzeig Bistrot, 
c. Béjar, 53

Dissabte 
5 d’octubre
XIV Fira Medieval
Espectacles, mercat i activitats 
infantils durant tot el dia
C. Creu Coberta 
amb c. Mir Geribert

9.30 h II Caminada 
Solidària amb la 
Sordceguesa
El recorregut començarà a la 
seu d’APSOCECAT i finalitzarà 
a la Caseta del Migdia 
(Montjuïc). Activitat oberta 
a famílies, a grans i petits, a 
tothom que vulgui conèixer 
la sordceguesa i dogfriendly. 
El donatiu de la inscripció té 
un cost de 10 € i inclou una 
samarreta tècnica amb l’alfabet 
de la llengua de signes 
catalana. Per a més informació 
www.apsocecat.org
C/Leiva 2d. (L’activitat finalitza 
a les 12.00 h)

10.00 h Mercat de la 
nosa i el col·leccionisme
C. Llobet

11.00 h Sardinada
No caldrà tiquet
CC 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 
(ctra. 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 
(ctra. de la Bordeta, 39-41)

11.00 h Itinerari històric 
per l’Hostafrancs obrer 
i industrial
Sortida de davant de la Seu 
del Districte
c/ Creu Coberta, 104

12.00 h Exhibicions 
de hip-hop
Fetes pels alumnes i 
professors de l’escola 
La Urban Dance Factory.
C. Vilardell

12.30 h Demostració 
de dansa clàssica
A càrrec d’alumnes de La 
Companyia i d’alumnes del 
taller de dansa clàssica del 
Casinet d’Hostafrancs.
C. Vilardell

12.30 h Inauguració 
de la XIV Fira Medieval 
C. Creu Coberta 
amb c. Mir Geribert

13.00 h Vermut popular
Ateneu Independentista 
d’Hostafrancs 
C. Elisi, 20

14.00 h Dinar popular
Ateneu Independentista 
d’Hostafrancs 
C. Elisi, 20

16.00 h Concurs musical
Ateneu Independentista 
d’Hostafrancs 
C. Elisi, 20

17.30 h XXII Firajoc
Jocs per a nens i nenes
Pati del Centre Montserrat-
Xavier
C. Ermengarda, 25

18.00 h Concert 
de Sòviets (pop-rock)
Ateneu Independentista 
d’Hostafrancs 
C. Elisi, 20

18.00 h Música 
a peu de carrer 
Amb la participació de joves 
dels nostres barris: Bruno 
Almason, Mar Blanch i 
Carles Subira
C. Llobet

19.30 h Sobre rodes amb 
l’artista de circ Yldor Llach
La música comença. Les 
rodes de la bicicleta s’eleven 
del terra, cap al cel. Amb 
una combinació de tècnica i 
humor, l’artista extreu la poesia 
d’un objecte quotidià com és la 
bicicleta
Pl. Joan Pelegrí

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 famílies que més ho 
necessiten dels nostres barris. 
Veniu i compartiu l’experiència 
de la solidaritat a Canpedró. 
Us hi esperem.
C. Sant Crist, 13

20.30 h Projecció 
mapping 
commemoratiu 
160 anys Festa Major 
Façana de l’escola Miquel 
Bleach
Pl. Joan Pelegrí 

21.00 h Batalla 
de discjòqueis 
(amb DJ Forkis)
Ateneu Independentista 
d’Hostafrancs 
C. Elisi, 20

21.00 h Sopar 
de germanor al carrer 
Vidriol
Reserva de tiquets, a la 
Bodega Hostafrancs, c. Sant 
Roc, 22 Reserva de cadira, 
2,5 euros

21.30 h Sopar medieval 
popular a Creu Coberta 
Venda d’entrades al Meeting 
Point, c. Creu Coberta, 26

22.30 h DJ Sants3Ràdio 
C. Vilardell

23.00 h Actuació 
de Cocodrilo Club 
amb Albert Malla
C. Creu Coberta amb c. Mir 
Geribert

00.15 h Concert 
amb l’Orquestra Di-
Versiones
Reviu les millors cançons 
de l’estiu dels anys seixanta 
i setanta d’una manera 
desenfadada. Apte per a 
tots els públics
C. Vilardell

Diumenge 
6 d’octubre
XIV Fira medieval
Espectacles, mercat i 
activitats infantils durant 
tot el dia
C. Creu Coberta 
i c. Consell de Cent

10.30 h Torneig 
de botifarra
Joc de taula. Inscripcions 
a través del correu 
electrònic concurs@faech.
cat o trenta minuts abans 
de l’inici del torneig.
CC Casinet d’Hostafrancs

12.00 h XXIV Vermut 
de Festa Major
No caldrà tiquet. Un 
vermut per persona fins a 
esgotar el producte. 
CC Casinet d’Hostafrancs

12.30 h Vermut 
& Petardeo
Actuacions musicals 
de Boris Michael, Pétalos 
i Wiwi Rock Band
C. Vilardell, 23

18.30 h 
#60aniversari ECC. 
Actuació Esbart Ciutat 
Comtal
c. Vilardell



barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc 

Organització:

Per a mi és una gran satisfacció presentar-vos el 
programa del 160è aniversari de la Festa Major 
d’Hostafrancs 2019. Una festa que arriba a principis 
de la tardor, amb ganes de fer passar bons 
moments a tot el veïnat i també a qui ens visita.

Enguany commemorem el 160è aniversari de 
la Festa Major, que celebrem en honor del Sant 
Àngel Custodi. Des de l’arribada de la imatge a 
Hostafrancs, sempre s’han organitzat activitats 
per honorar-lo. 

Enguany noves entitats s’han incorporat a la 
Comissió de la Festa Major, que organitza activitats 
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 que ens facin oblidar aquests moments tan 
complicats que estem vivint.

Vull agrair a totes les persones, entitats i institucions 
que han treballat i treballaran perquè la festa 
continuï. Un record especial per a totes les persones 
que ens han precedit, sense elles no seria possible 
aquesta celebració.

La Festa Major és el reflex de la societat i per tant 
la nostra voluntat és la de continuar endavant, 
adaptant-la a cada moment i situació. La Festa 
Major està plena d’imatges, per això us animem 
a compartir-les a les xarxes socials personals, 
d’entitats i de la #FMHostafrancs19.

Ens veiem als carrers i a la xarxa!

Bona Festa Major.

Josep Espín Morales 
President 
FAECH

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
APSOCECAT
Associació d’Amics de la Història 
i les Tradicions d’Hostafrancs
Associació de Comerciants 
Creu Coberta
Associació de Venedors 
del Mercat d’Hostafrancs
Associació de Veïns d’Hostafrancs
Associació d’Intercanvi de Plaques 
de Cava d’Hostafrancs
Associació Lleure Cívic
Ateneu Independentista 
d’Hostafrancs-Espai Basset
Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM)

Casa Mèxic de Barcelona
Catalunya Escacs Club
Centre Montserrat-Xavier
Centre Montserrat-Xavier 1904 CE
Comissió de Festes del Carrer 
Vilardell-Hostafrancs
Descentrats
Esbart Ciutat Comtal
Fundació Canpedró
Fundació Cultural Hostafrancs
Grup de Teatre Creart
Institut Joan Coromines
La Companyia
La Clau 
Orfeó Atlàntida
Parròquia del Sant Àngel Custodi
Punt Multimèdia
Sants 3 Ràdio
Zumzeig Cine Cooperativa
Zumzeig Bistrot
Veïnat del carrer Vidriol

Hi col·laboren:

Departament de Benestar i Família
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
Col·lectiu d’Artistes de Sants
Cucut Biz & Bar

Guàrdia Urbana de Barcelona
La Urban Dance Factory
Punt Multimèdia de la Casa del Mig

Segueix-nos a:

Facebook.com/FestaMajorHostafrancs
Twitter.com/FMHostafrancs
Instagram/FMHostafrancs

Dijous 
19 de setembre
19.00 h Jocs Florals 
de Sants Hostafrancs 
i la Bordeta
Sala de plens del Districte 
de Sants-Montjuïc

Divendres 
27 de setembre 

20.00 h Pregó 
de la Festa Major 

A càrrec de Joana Siscart, 
comerciant del carrer Creu 
Coberta i veïna del barri.
Hi actuarà l’Orfeó Atlàntida.
Sala de plens del Districte 
de Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104

Dissabte 
28 de setembre
09.00 h XIII Torneig 
de Futbol Sala 
d’Hostafrancs Centre 
Montserrat-Xavier 1904
Futbol sala amb la participació 
d’equips del barri
Escola Joan Pelegrí, 
c. Ermengarda, 25

09.00 h Matinal de 
bàsquet formatiu
Durant tot el matí, hi haurà 
partits de premini, masculí 
i femení; de mini masculí 
i femení i de l’escola de 
bàsquet. Hi haurà també 
participació oberta per a 
nens i nenes de quatre 
a vuit anys
Pl. Joan Pelegrí

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

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

11.00 h Portes obertes 
a la seu del Districte
Visites guiades: 11 h, 11.45 h 
i 12.30 h.
C. Creu Coberta, 104

11.00 h Cinema 
al Zumzeig
Projecció gratuïta 
de la pel·lícula 
El bosc de Haquivaqui 
(per a públic infantil)
C. Béjar, 53 

12.00 h Actuació del 
Cor Jove de l’Orfeó 
Atlàntida
Seu del Districte
C. Creu Coberta, 104

12.30 h Joc i vermut 
al Zumzeig
Vermut musical per a famílies 
i zona de joc lliure per a 
infants. Activitat a l’aire lliure.
C. Béjar, 53

19.00 h XIV Trobada 
de Cant Coral 
Hi participen: Cor Jove de 
l’Orfeó Atlàntida i l’Orfeó 
Atlàntida. 
Temple del Sant Àngel 
Custodi
C. Vilardell

20.00 h XXV edició del 
tradicional ball de rams 
d’Hostafrancs i ball de 
Festa Major, amb la 
Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona 
Els assajos es faran els dies 
18 i 25 de setembre a les 21 
h al c. Miquel Bleach, 32.
Pl. Joan Pelegrí 

21.15 h Sopar 
de germanor i ball de 
Festa Major 
Reserva de taules als telèfons 
934 230 988 / 934 217 919 
o per correu electrònic a: 
soparfm@faech.cat. 
Data límit, 27 de setembre
CC Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

23.00 h Ball 
amb el Duet Fly Me 
(Encara que no vingueu a 
sopar podeu venir a ballar)
CC Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

Diumenge 
29 de setembre
09.45 h Benedicció 
i Fira de Magranes 
Segons la tradició, la Fira 
se celebrava a les muralles 
de la ciutat, a l’actual Portal de 
l’Àngel.
C. Vilardell 

10.30 h XV Trobada 
de Puntaires
C. Sant Roc

10.30 h Concurs 
de pintura infantil 
Tres categories d’edat: fins als 
cinc anys, de sis a nou anys i 
de deu a catorze anys.
A les 13.00 h lliurament 
de premis 
C. Sant Roc 

11.00 h Cercavila pels 
carrers del barri amb 
els Gegants del Pi i el 
Gegants de la Ciutat
Sortida del c. Vilardell

11.30 h Taller interactiu 
de la unitat muntada 
de la Guardia Urbana de 
Barcelona
C. Vilardell

12.00 h Missa 
concelebrada de Festa 
Major i ofrena floral al 
Sant Àngel Custodi. 
Presidirà la celebració Mn. 
Toni Casas, vicari episcopal 
de zona. Hi participarà l’Orfeó 
Atlàntida.
Temple del Sant Àngel Custodi, 
c. Vilardell

13.00 h Ballada de 
sardanes amb la Cobla 
Lo Castell de Bellpuig 
C. Vilardell

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

Dilluns 
30 de setembre
16.00 h Portes Obertes: 
Coneix la Sordceguesa
Portes obertes a l’Associació 
Catalana pro Persones amb 
Sordceguesa APSOCECAT. 
Mostra de material i sistemes 
de comunicació utilitzats 
per les persones amb 
sordceguesa. T’ensenyarem 
com guiar a una persona 
amb sordceguesa i l’ús del 
bastó blanc i vermell.
C. Leiva 2d 
(de 16.00 h a 19.00 h)

Dimarts 
1 d’octubre
19.00 h Debat: 
“160 anys de Festa 
Major d’Hostafrancs: 
present i futur”
Amb representants d’entitats 
organitzadores de la Festa 
Major d’Hostafrancs i veïnat 
del barri.
En directe per Sants 3 Ràdio 
103.2 FM. Seu del Districte 
de Sants-Montjuïc. 

Dimecres 
2 d’octubre
16.00 h Portes Obertes: 
Coneix la Sordceguesa
Portes obertes a l’Associació 
Catalana pro Persones amb 
Sordceguesa APSOCECAT. 
Mostra de material i sistemes 
de comunicació utilitzats 
per les persones amb 
sordceguesa. T’ensenyarem 
com guiar a una persona 
amb sordceguesa i l’ús del 
bastó blanc i vermell.
C. Leiva 2d 
(de 16.00 h a 19.00 h)

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
Sortida: Districte Sants-
Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104

Acaba l’estiu però el barri d’Hostafrancs s’engalana per 
a la celebració més esperada... els 160 anys de la Festa 
Major! Del 27 de setembre al 6 d’octubre tindrem ocasió 
de gaudir d’una festa de barri amb una gran tradició, 
que aquest 2019 serà especial. La celebració del 160è 
aniversari sobrevolarà els actes de la Festa Major, com 
en el ja clàssic video mapping a la plaça de Joan Pelegrí, 
que estarà dedicat a aquest esdeveniment. També el 
trobarem en d’altres activitats que coneixeu, com el 
Ball de Rams o la Fira de la Magrana, protagonista 
destacada al cartell de la festa fet per Marc Subirana, 
guanyador del concurs d’enguany.

A més celebrarem els 60 anys de l’Esbart Ciutat Comtal, 
que el 1959 es va fundar al barri i des de llavors ha 
portat la dansa popular i tradicional a tot arreu, gràcies 
al seu cos professional i també a l’escola de dansa. 
I comptarem amb una pregonera d’excepció, Joana 
Siscart, de la Cistelleria Siscart, una de les botigues 
tradicionals més emblemàtiques del barri.

Finalment, vull agrair l’esforç de les entitats, de les 
associacions i dels veïns i veïnes, per fer d’aquesta 
Festa Major una gran celebració en què el respecte 
i la convivència hi siguin presents.

Hostafranquins, hostafranquines, gaudiu de la Festa Major!

Marc Serra Solé
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc

Veïns i veïnes d’Hostafrancs,

Un any més diem adéu a l’estiu i donem la benvinguda 
a la tardor amb la Festa Major d’Hostafrancs. Són ja 
160 anys d’història d’una celebració que va néixer quan 
la Creu Coberta era el pas d’entrada a la ciutat.

Ompliu els carrers de colors i alegria. Mostreu l’encant 
d’una festivitat que mira al futur sense oblidar el 
seu passat, convertida en punt de trobada del teixit 
associatiu i veïnal. La pregonera d’aquest any, la 
Joana Siscart, botiguera de tota la vida a un dels eixos 
comercials més llargs del món, és un exemple del 
caràcter entranyable i genuí d’un territori d’establiments 
centenaris, petjada industrial i obrera i àmplia diversitat 
de cultures. Amb el vostre esforç i la vostra unió heu 
aconseguit mantenir viu l’esperit de barri.

Moltes gràcies a la Federació d’Associacions, Entitats 
i Comissions d’Hostafrancs per la vostra feina i 
generositat. Per omplir aquests dies d’espectacles, 
cultura, esports i felicitat, sense deixar espai al racisme, 
el masclisme, l’homofòbia, o qualsevol mena de 
discriminació.

Tornem a gaudir d’antics costums a la Fira de la 
Magrana i al Ball de Rams, amb l’acompanyament de 
la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Recordarem 
temps passats a la Fira Medieval i retrobarem amistats 
torrant sardines, dinant plegats o passant una bona 
estona al vermut o a les tapes. El Festival Visual Brasil, 
a la seva 17a edició, ens sorprendrà amb les creacions 
més avantguardistes.

Aprofiteu, doncs, aquest regal. Balleu a l’aire lliure a 
ritme de rumba, rock o qualsevol música que us ompli 
d’emocions. Mireu-vos als ulls i somrieu. Compartiu 
instants i celebreu la vida.

Visca Hostafrancs!

Visca la Festa Major!

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona

A HOSTAFRANCS

Si necessites suport, pots contactar amb:


