
Festa 
Major
d’Hostafrancs
De l’1 al 4 d’octubre 
de 2020

12.00 h
Vermut amb Lo Martí de Térmens
Ateneu Independentista d’Hostafrancs
(c. Elisi, 20)
Rumba radical des de la Terra ferma.

12.00 h
Vermut live painting a la terrassa  
del Bistrot Zumzeig amb PixaPixa
(C. Béjar, 53)

   bistrot@zumzeigcine.coop

16.45 h
Projecció de la pel·lícula “Tommaso”
Cinema Zumzeig (c. Béjar, 53)

18.00 h
Jocs de taula musicals 
Ateneu Independentista d’Hostafrancs 
(c. Elisi, 20)
Punxada a càrrec de PD Macareno amb el seus hits 
Punk&Oi!, Rocksteady i Ska&Reagge i també bona música 
a càrrec dels PD’s Fourkilles.

19.30 h
Projecció de la pel·lícula  
“Canción sin nombre”
Cinema Zumzeig (c. Béjar, 53)

21.30 h
Concert de Pepet i Marieta
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)

  www.femhostafrancs.cat

  faechostafrancs

22.00 h
Projecció de la pel·lícula  
“No creas que voy a gritar”
Cinema Zumzeig 
(c. Béjar, 53)

Diumenge 4 d’octubre
10.00 h
Benedicció i Fira de Magranes 
(C. Vilardell) 
Segons la tradició, la Fira se celebrava a les muralles de 
la ciutat de Barcelona, a l’actual Portal de l’Àngel.

12.00 h
Missa concelebrada de Festa Major   
i ofrena floral al Sant Àngel Custodi
Parròquia del Sant Àngel Custodi 
(c. Vilardell)
Presidirà la celebració Mossèn Toni Casas, vicari 
episcopal de zona. 

  faechostafrancs

16.45 h
Projecció de la pel·lícula   
“Nuestras derrotas”
Cinema Zumzeig (c. Béjar, 53)

17.30 h
Havaneres amb el grup Montjuïc 
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)

  www.femhostafrancs.cat

  faechostafrancs

19.00 h
Projecció de la pel·lícula  
“A land Imagined”
Cinema Zumzeig 
(c. Béjar, 53)

21.30 h
Projecció de la pel·lícula  
“Estaba en casa pero”
Cinema Zumzeig 
(c. Béjar, 53)

De l’1 al 4 d’octubre 
Tapa Solidària.
Concerts i cuina non stop 
Fundació Canpedró 
(C. de Sant Crist, 13)
Aquesta Festa Major, la Fundació Canpedró et 
proposa gaudir de la Tapa Solidària, amb tota 
seguretat. Reserva taula tot trucant al 
934 220 429 o enviant un correu electrònic a 
fundacio@canpedro.org. Un cop més ens cal el 
teu suport per seguir ajudant els infants que 
més ho necessiten.

Dijous 1 d’octubre, de 19 a 23 h, 
amb actuació en directe de DJ

Divendres 2 d’octubre, de 19 a 23 h, 
amb actuació en directe de cantants

Dissabte 3 d’octubre, de 12 a 23 h, 
amb actuació en directe de DJ i cantants

Dijous 4 d’octubre, de 12 a 16 h,  
amb actuació en directe de DJ

Del 3 al 4 d’octubre
CORREJOC 
Enguany, el Firajoc del Centre Montserrat-Xavier es 
reinventa. Durant el cap de setmana de la Festa Major 
us podreu descarregar un mapa al web www.cmx.cat i a 
les xarxes socials (Instagram: @centremontserratxavier, 
Twitter: @cmx1904 i Facebook) on trobareu la localització 
de diverses proves repartides per llocs emblemàtics del 
barri. Seran proves que podreu fer amb la vostra família.

Fins al 
14 de novembre
Fes la volta al barri i suma  
quilòmetres per la diabetis!
La Fundació DiabetisCERO ens proposa un repte virtual 
per impulsar la investigació sobre la diabetis. Es tracta 
de sumar quilòmetres caminant, corrent, nedant o anant 
en bicicleta. Només cal que t’inscriguis a la proposta (6 € 
inscripció individual, 5 € inscripció grupal) i comencis a 
fer quilòmetres al barri! 
Inscripcions: FAECH, Sants 3 Ràdio i Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Dijous 8 d’octubre
20.00 h
Teatre “Ramon” 
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)
Obra de teatre de la cia. Eòlia dirigida per Mar Monegal i 
interpretada per Francesc Ferrer.
En Ramon s’acaba de separar de la Patri i, mentre busca 
pis, s’instal·la a l’habitació d’adolescent de casa dels 
seus pares. Allà retroba la guitarra, la bicicleta estàtica 
i tot de cassets que el transporten als anys 90. Des de la 
seguretat de la seva habitació, rememora el seu passat, 
però el que no s’imagina és que la seva vida està a punt 
de canviar.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a 
http://www.cotxeres-casinet.org/bdcultural/



Districte de
Sants-Montjuïc 

Organització:
Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs
Federació d’Associacions, Entitats i Comissions 
d’Hostafrancs (FAECH)
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc
AFA Joan Pelegrí
APSOCECAT
ARTIXOC
Associació d’Amics de la Història i les Tradicions 
d’Hostafrancs
Associació d’Intercanvi de Plaques de Cava d’Hostafrancs
Comissió de Festes del Carrer Vilardell-Hostafrancs
Descentrats
El3. Portal de notícies de Sants-Montjuïc
Esbart Ciutat Comtal
Fundació Canpedró
Fundació Cultural Hostafrancs
La Companyia
Parròquia del Sant Àngel Custodi
Sants 3 Ràdio

Hi col·laboren:
Departament de Benestar i Família
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs

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

www.femhostafrancs.cat
barcelona.cat/santsmontjuic

Mesures COVID
L’ús de la mascareta és obligatori a tots 
els actes de la Festa Major

Aforaments limitats.

Dijous 1 d’octubre
12.00 h
Jornada de portes obertes per 
conèixer l’Associació Catalana 
Pro Persones amb Sordceguesa 
APSOCECAT
(c. Leiva, 2d)

18.00 h
Cinefòrum “El planeta dels Cargols” 
Seu d’APSOCECAT (c. Leiva, 2d) 
Aforament limitat a 30 places amb donació d’1€.
Young-Chan perd la vista i l’oïda quan és petit a causa 
d’una febre molt greu. Atès que es comunica amb el món 
a través del tacte s’autodescriu com un cargol perquè ha 
de confiar en el seu sentit tàctil per poder-se comunicar 
amb el món. Temps després coneix Soon-Ho, la que serà 
la seva dona, amb qui es comunica a través del tacte 
movent les puntes dels dits sobre les mans de l’altre.

18.00 h
Cafeta antirepressiva     
per les causes de l’1-O
Ateneu Independentista d’Hostafrancs (c. Elisi, 20)
Hi haurà cervesa artesana, pinxos, bona música i bon 
ambient.

Reserva d’entrades

Retransmissió en directe a través del 
canal de Youtube faechostafrancs

19.00 h
Toc de Festa
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)
Inici de la Festa Major amb la lectura d’un manifest de 
les entitats de la Comissió de la Festa Major per part 
d’Angelina Albareda, veïna i membre de l’Orfeó, i Enric 
Cardona, veí d’Hostafrancs i alumne de l’Escola Joan 
Pelegrí. 
Lectura del Manifest Suma Quilòmetres per la diabetis 
per part de persones representants de DiabetesCERO 
Catalunya.
Actuació de la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic de 
Catalunya i del grup de tabalers Descentrats.

  www.femhostafrancs.cat

  faechostafrancs

19.00 h
Projecció de la pel·lícula “Tommaso” 
Cinema Zumzeig (c. Béjar, 53)

20.30 h
Concert de Miquel del Roig
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)

  www.femhostafrancs.cat

  faechostafrancs

21.00 h
Projecció de la pel·lícula  
“A land imagined” 
Cinema Zumzeig (c. Béjar, 53)

Divendres 2 d’octubre 
17.00 h
Segon aniversari de l’Espai d’adolescents 
La Clau 
(C. Leiva, 67)
Tallers d’estampació de bosses de tela i d’elaboració de 
xapes
Places limitades. Cal inscriure’s de forma prèvia a  
www.espailaclau.cat

17.00 h
Projecció de la pel·lícula 
“No creas que voy a gritar”
Cinema Zumzeig 
(c. Béjar, 53)

17.30 h
Animació infantil 
amb la Tresca i la Verdesca
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)

  www.femhostafrancs.cat

  faechostafrancs

18.00 h
Jocs de taula
Ateneu Independentista d’Hostafrancs 
(c. Elisi, 20)

18.30 h
Viatge a la botiga de l’àvia. Ruta 
teatralitzada pel comerç antic
Punt de sortida: Creu Coberta Meeting Point 
(c. Creu Coberta, 26)

  http://escenahistorica.cat

19.00 h
Projecció de la pel·lícula “Tecnoboss”
Cinema Zumzeig (c. Béjar, 53)

21.00 h
Música a càrrec dels Pds de l’Ateneu
Ateneu Independentista d’Hostafrancs 
 (c. Elisi, 20)

21.30 h
Concert de Xavi Sarrià amb Key Day
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)

  www.femhostafrancs.cat

  faechostafrancs

Dissabte 3 d’octubre 
10.00 h
Trobada d’intercanvi de plaques de cava
(C. Llobet)

10.00 h
Viatge a la botiga de l’àvia.    
Ruta teatralitzada pel comerç antic
Punt de sortida: Creu Coberta Meeting Point 
(c. Creu Coberta, 26)

  http://escenahistorica.cat/

11.00 h
Portes obertes a la Seu del Districte
(C. Creu Coberta, 104)
Visites guiades a les 11 h, 11.45 h i 12.30 h

  www.femhostafrancs.cat

12.00 h
Música a peu de carrer 
Jardins de Ramon Aramon i Serra (c. Vidriol, 24)
Amb l’actuació de Jofre Bardagí i la participació de joves 
dels nostres barris (Elba, Júlia, Jordina i Javier)

  www.femhostafrancs.cat

12.00 h
XXVI del tradicional Ball de Rams 
d’Hostafrancs i Concert de Festa Major amb 
la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona 
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)

  ecc@esbartciutatcomtal.cat

  faechostafrancs

21.45 h
Projecció de la pel·lícula   
“Canción sin nombre”
Cinema Zumzeig (c. Béjar, 53)


