
Dijous 
4 d’octubre 
17.00 h Cicle de 
cinema mexicà clàssic
Amb pel·lícules de Jorge 
Negrete, Pedro Infante, 
María Felix i Cantinflas
Casa Mèxic Barcelona
C. Mir Geribert, 8

17.30 h Festival infantil 
Teatre a càrrec d’estudiants 
del 2n Grau d’educació 
infantil del Centre d’Estudis 
de Formació Professional 
Nuria de Gavà amb l’obra: 
El Jardí de les abraçades

Teatre a càrrec de la 
Companyia de Teatre Creart 
que interpretarà l’obra: 
Al marge.
Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

19.00 h Cicle de 
cinema mexicà clàssic
Amb pel·lícules de Jorge 
Negrete, Pedro Infante, 
María Felix i Cantinflas
Casa Mèxic Barcelona 
C. Mir Geribert, 8

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 

20.30 h Assaig 
en Companyia
La Companyia assaja amb 
públic. Hi pots veure néixer 
una nova creació, el debut 
d’una artista novell i moltes 
coses més. 
Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

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

Divendres 
5 d’octubre
D’11 a 13 h. Benvinguda 
a l’Espai per a 
Adolescents
Visita de l’equipament i expli-
cació del projecte al veïnat.
C. Leiva, 67-71

17.30 h Espai per a 
Adolescents
Art urbà amb actuació 
de DJ. Showcooking de 
smoothies i montaditos freds.
Concurs de fotografia 
“Impulsa l’Espai per 
a adolescents”: fes i 
penja fotos de la jornada 
a Instagram amb les 
etiquetes #espaileiva 
#adolescentshostafrancs i 
entraràs en el sorteig d’un 
premi. Punt d’informació 
i recollida de propostes 
“Posem-li nom a l’Espai”: de 
les vostres propostes treurem 
el nom de l’equipament! 
C. Leiva, 67-71

17.30 h Òpera al comerç 
En 10 botigues de l’eix 
comercial Creu Coberta, 10 
cantants interpretaran una 
ària d’òpera durant tota la 
tarda. Vols escoltar-les totes? 
Hauràs de fer la ruta sencera!

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. 
Sortida: 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 a 
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

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

Dissabte 
6 d’octubre
Durant tot el dia 
XIII Fira Medieval
Espectacles, mercat i activitats 
infantils.
C. Creu Coberta i c. Consell 
de Cent

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

11.00 h Sardinada
Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

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)

11.30 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. 
Inscripcions: w.rutapp.cat
Sortida del Punt Multimèdia, 
Casa del Mig, Parc de 
l’Espanya Industrial. 

12.00 h Itinerari històric 
per l’Hostafrancs obrer 
i industrial
Sortida: davant l’Alcaldia 
d’Hostafrancs 
C. Creu Coberta, 104

12.30 h Inauguració 
XIII Fira Medieval 
C. Creu Coberta amb Mir 
Giribert

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

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

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

18.00 h Música 
a peu de carrer
Amb la participació de: Èlia 
Riudavets, Victòria Quingles i 
Alba Vilanova.
C. Llobet

19.30 h ENVÀ 
espectacle de circ 
contemporani de la 
companyia Amer i 
Àfrica Circ cia.
Entre 250kg de palla i 125kg 
de massa humana, dues 
persones divaguen a través 
del moviment, els equilibris, 
l’humor i la composició de 
l’espai, sobre les peculiaritats 
de les relacions humanes. 
Pl. Joan Pelegrí

28 i 29 de setembre
Festival Visual Brasil 2018 - 16a edició
Horari: divendres de 18 a 1 h i dissabte de 18 a 2 h

Lloc: Punt Multimèdia / Parc de l’Espanya Industrial

Entrada gratuïta

El Festival VISUAL BRASIL celebrarà la seva setzena edició 
els dies 28 i 29 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 Concurs fotogràfic a Instagram 

#FMHostafrancs18
Hi participaran totes les fotografies que es pugin a 
Instagram amb l’etiqueta #FMHostafrancs18 i que tinguin 
com a temàtica imatges de la Festa Major. 

El concurs comença el 28 de setembre i acaba el 7 d’octubre. 
Hi ha 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 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.

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 a 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 
de mapping elaborat 
per nens i nenes 
del nostre barri
Sobre la façana 
de l’Escola Miquel Bleach.
Pl. Joan Pelegrí 

21.00 h Sopar de 
germanor al c. Vidriol
Reserva tiquets, a la Bodega 
Hostafrancs, c. Sant Roc, 22.
Reserva de taula, cadira, 
beguda i postres: 2,5 €.

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 
Cocodrilo Club 
amb Albert Malla
C. Creu Coberta amb Mir 
Giribert

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

Diumenge 
7 d’octubre
Durant tot el dia 
XIII Fira medieval
Espectacles, mercat 
i activitats infantils.
C. Creu Coberta i c. Consell 
de Cent

10.00 h Torneig 
de botifarra
Joc de taula. Inscripcions a 
través del correu electrònic: 
concurs@faech.cat o 30 minuts 
abans de l’inici del torneig.
Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

12.00 h XXIV Vermut de 
Festa Major (cal tiquet)
Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

Del 29 de setembre al 7 d’octubre
Exposició del XV Concurs de cartells 
de la Festa Major d’Hostafrancs
Aparador del Casinet d’Hostafrancs

Dijous 20 de setembre
Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
A les 19 h al Saló de Plens del Districte de Sants-Montjuïc, 
es lliuren els premis dels Jocs Florals impulsats per la Societat 
Coral la Floresta; la Federació d’Associacions, Entitats i 
Comissions d’Hostafrancs; la Federació de la Festa Major 
de Sants, les comissions de festa major de la Bordeta; 
l’Associació de Comerciants de Creu Coberta; amb el suport 
del Secretariat d’Entitats i el Districte de Sants-Montjuïc.

A partir del 20 de setembre
Exposició “Ciutadans 
per un món responsable”
Exposició sobre sostenibilitat al Meeting Point de Creu Coberta. 
Reptes de futur, problema climàtic, canvi global, responsabilitat 
de tothom. Inauguració: 6 d’octubre a les 13.00 h

EXPOSICIONS



Teniu a les vostres mans el programa de la Festa 
Major d’Hostafrancs 2018. Una festa que arriba a 
principis de la tardor amb ganes de fer passar bons 
moments al veïnat i també a les persones que ens 
visiten.

Una Festa Major organitzada per la gran majoria 
d’entitats que conformen el teixit associatiu del barri 
d’Hostafrancs, Una festa resultat del treball i l’esforç 
desinteressat d’un grup de persones que volen que 
durant aquests dies el veïnat participi i gaudeixi de 
totes les activitats programades.

Al programa trobareu moltes activitats i noves 
entitats que col·laboren per enriquir la vida cultural 
d’Hostafrancs. Una Festa Major pensada per a 
tothom. Una Festa que combina activitats tradicionals 
amb altres propostes més innovadores. Una festa 
que anima a sortir als carrers i gaudir dels espais 
públics d’una manera cívica.  És el moment de parlar 
i de compartir bones estones entre tot el veïnat.

Us animem perquè participeu activament a les xarxes 
socials, tenim facebook, twitter i instagram, d’aquesta 
manera ens ajudeu a fer difusió de les nostres 
tradicions i la nostra cultura, més enllà del barri i de 
la ciutat. Podeu utilitzar el hashtag #FMHostafrancs.

Ens veiem a la Festa! 

Visca la Festa Major d’Hostafrancs!
Josep Espín 
President 
FAECH

Poc a poc s’escola el mes de setembre que ens convida un 
any més a gaudir de la Festa Major d’Hostafrancs, de la seva 
gent i de la passió que l’empeny a preparar-la col·lectivament 
i amb alegria.
Enguany comptarem amb Maria del Carme Perramon, veïna 
i comerciant del mercat del barri, com a pregonera. Amb ella 
i amb l’Orfeó Atlàntida donarem la benvinguda a aquests 
dies tan especials que vindran acompanyats d’art; ja que la 
dansa, el cinema, el teatre i la música, seran els principals 
protagonistes de la festa.
Com cada any esperem impacients honorar el paladar amb la 
sempre popular fira de les magranes, recordar temps remots 
passejant pel mercat medieval o perdre la noció del temps 
buscant andròmines a la fira de la nosa i el col·leccionisme.
De nou, la Festa Major d’Hostafrancs ve carregada d’activitats 
inclusives i solidàries per a tothom que s’hi vulgui sumar. Des 
d’aquestes línies m’agradaria agrair la feina a totes les persones 
que la fan possible des de la seva estima pel barri i la seva història.
Gaudiu de la Festa Major!
Laura Pérez Castaño
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc

barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc 

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 Sociocultural 
Gitana 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
Orfeó Atlàntida
Parròquia del Sant Àngel 
Custodi
Punt Multimèdia
Sants 3 Ràdio
Zumzeig Cine Cooperativa
Veïnat del c/ Vidriol

Hi col·laboren:
Departament de Benestar i Família
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
La Urban Dance Factory
Punt Multimèdia de la Casa del Mig

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

Organització:

Ja fa uns dies que ens abraça la tardor i ens recorda l’inici 
de la Festa Major d’Hostafrancs. 
Una vegada més, el veïnat vol celebrar orgullós i conscient 
la història del barri, antic encreuament de camins que 
aquests dies es vesteix de festa, impregnat per la tradició, 
la innovació i la memòria.
El barri ha sigut des de sempre un punt neuràlgic de 
trobada on antigament persones viatgeres i mercaderes 
hi feien cap. En aquest present nostre, hostafranquines 
i hostafranquins reben les persones visitants de la seva 
Festa Major amb la mateixa alegria i amb aquest afany tan 
identitari d’acollida i recolliment.
Una vegada més vull agrair l’esforç d’entitats, comissions, 
veïnes i veïns, per fer possible aquests dies tan especials 
que any rere any deixen empremta a la història del barri. 
D’aquesta manera, us convido a participar de totes les 
celebracions des del respecte i la coresponsabilitat vetllant 
perquè sigui de nou una festa lliure de racisme, masclisme 
i de qualsevol tipus de discriminació.
Bona Festa Major!
Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona

Divendres 
28 de setembre 

20.00 h Pregó 
de la Festa Major 

A càrrec de Maria del 
Carme Perramon i Rosell, 
comerciant activa del Mercat 
d’Hostafrancs i veïna del barri.
Hi actuarà l’Orfeó Atlàntida.
Saló de Plens del Districte 
de Sants-Montjuïc 
C. Creu Coberta, 104

Dissabte 
29 de setembre
09.00 h XII 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

10.00 h Trobada 
d’escoles de bàsquet 
amb motiu del 90è 
aniversari del BAM
Participen les escoles de: 
CE Laietà, FC Barcelona, 
CB Sanfeliuenc, UE Mataró i 
Bàsquet Ateneu Montserrat. 
Aquestes entitats són les més 
antigues del bàsquet català.
Si tens entre 4 i 8 anys també 
pots participar. T’hi esperem 
fins a les 14 h.
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
Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

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 del film 
‘Grand Prix a la muntanya 
dels invents’ (recomanat a 
partir de 6 anys).
C. Béjar, 53 

12.00 h Actuació 
del Cor Jove de l’Orfeó 
Atlàntida
Saló de Plens del Districte 
de Sants-Montjuïc 
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 amb l’associació Tata 
Inti. Activitat a l’aire lliure.
C. Béjar, 53

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

18.15 h Exhibicions 
de hip-hop
Fetes pels alumnes i 
professors de l’escola 
La Urban Dance Factory.
Pl. Joan Pelegrí

19.00 h XIV Trobada 
de Cant Coral 
Hi participen: Coro Beato 
Angelico della Minerva 
(Roma) i l’Orfeó Atlàntida. 
Temple del Sant Àngel 
Custodi

19.30 h Jaume 
Arboledas en concert
Organització: Ràdio 
Hostafrancs.
Bar Barkiria. C. Leiva, 14 
(entrada gratuïta)

20.00 h XXIV 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 els dies 
19 i 26 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 a: 
soparfm@faech.cat. 
Data límit, 27 de setembre.
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!
Casinet d’Hostafrancs 
C. Rector Triadó, 53

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

10.30 h XIV Trobada 
de puntaires
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

12.00 h Missa 
concelebrada de Festa 
Major i ofrena floral al 
Sant Àngel Custodi. 
Presidirà la celebració el 
monsenyor Antoni Vadell, 
bisbe auxiliar de Barcelona. Hi 
participarà l’Orfeó Atlàntida.
Temple del Sant Àngel Custodi 
C. Vilardell

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

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

21.30 h Cinema 
a la fresca. Cicle Dones 
Accions i Resistències
Pel·lícula: Maudie, el color de 
la vida
Pl. Joan Pelegrí

Dimecres 
3 d’octubre
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 de
Sants-Montjuïc. 
C. Creu Coberta, 104

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

Dilluns 
1 d’octubre
19.00 h Conferència: 
“Sissi, l’emperadriu 
d’Àustria que va venir a 
la Creu Coberta”
Josep M. Vilarrúbia-Estrany 
ens en parlarà 120 anys 
després de la seva mort. Sissi 
és encara un personatge que 
desperta passions i que és 
desconegut per nosaltres. 
Amb la conferència d’avui 
sabreu quan va venir a 
la Creu Coberta i alguna 
altra anècdota que afecta 
Hostafrancs.
Sala Anselm Cartañà del 
Districte de Sants-Montjuïc 
C. Creu Coberta, 104

Dimarts 
2 d’octubre
19.00 h Debat: “Les 
festes majors com 
a motor de cohesió 
social” 
Amb representants de la 
Festa Major de Gràcia, Sants, 
la Verneda i Hostafrancs.
En directe per Sants 3 Ràdio 
103.2 FM
Saló de Plens del Districte 
de Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104


