
Mural realitzat per Roc 
BlackBlock. Actuació de Do-
nar Veu a la Memòria i de La 
Companyia. Reconeixement 
a les persones entrevistades 
des del projecte Records de 
la fàbrica (amb la Lleialtat 
Santsenca i el Fab Casa 
del Mig).
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)

19.00 h Grup de conversa 
en català a l’Ateneu
C. Elisi, 20

19.30 h “Bodily portraits of 
Minor Carachter” a càrrec 
de la cia. Dones Beat
Espectacle del Barcelona 
Districte Cultural a la Festa 
Major d’Hostafrancs. Cal 
reserva prèvia gratuïta al 
93 423 04 40 o al web cot-
xeres-casinet.org/bdcultural
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)

 Divendres 7 d’octubre 

17.00 h IV Aniversari de 
La Clau
•  Intercanvi solidari: del 

27 de setembre al 7 d’oc-
tubre, porteu-hi les peces 
de roba (netes i en bones 
condicions), llibres, jocs i jo-
guines, electrònica, etc. Un 
cop revisades, les podreu 
intercanviar per d’altres!

•  Taller de DJ amb Florian 
Gasperini

•  Taller de smoothies de 
fruites

Espai d’Adolescents La Clau 
(c. Leiva, 67)

17.30 h Xocolatada 
infantil
C. Vilardell

18.00 h Espectacle de mà-
gia a càrrec del Mag Lluc 
C. Vilardell

19.30 h TastAlBarri
Compreu el tiquet a l’inici de 
l’activitat i tot seguit, amb el 
grup DesCentrats, recorre-
rem diversos establiments 
del barri fent un tastet d’al-
gun dels seus productes 
gastronòmics.
Sortida del c. Vilardell, 50

20.00 h Concert VMA (Ves-
pres Musicals Atlàntida)
A càrrec de Maria Esteban 
Trio (jazz i swing). Taquilla in-
versa i oportunitat de compar-
tir una estona amb els músics 
després del concert al bar.
Fundació Cultural Hosta-
francs (c. Torre d’en Dami-
ans, 6-8)

22.00 h Actuació dels 
grups Joan Pelegrí Music 
Band i Open Mouth
C. Vilardell, 50

23.00 h Concert de Miquel 
del Roig
C. Vilardell, 50

 Dissabte 8 d’octubre 

09.00 h Matinal de bàsquet 
formatiu a càrrec del BAM 
Exhibició de l’escola del 
Bàsquet Ateneu Montserrat 
(BAM), oberta a tots els nens i i 
nenes que hi vulguin participar.
C. Creu Coberta cantonada 
amb Torre d’en Damians

10.00 h Mercat de la Nosa 
i el Col·leccionisme
C. Llobet

10.00 h Visita al Parc de 
l’Espanya Industrial
Vols conèixer com era 
l’Espanya Industrial? Vine 
a l’itinerari on s’explica la 
història de la fàbrica.
Trobada a la porta del parc 

10.00 h IV Caminada Soli-
dària amb la Sordceguesa
Activitat dog friendly oberta 
a famílies, a grans i petits, a 
tothom qui vulgui conèixer la 
sordceguesa i dogfriendly. 

El donatiu de la inscripció és 
de 12 € i inclou una samar-
reta commemorativa. L’acti-
vitat finalitza a les 12 h. Més 
informació a apsocecat.org
Sortida des d’APSOCECAT 
(c. Leiva, 2D) i arribada a la 
Caseta del Migdia (Montjuïc)

11.00 h Mercat d’intercanvi
Fins a les 19  h
C. Elisi, 20

13.00 h Vermut musical
C. Elisi, 20

18.00 h Música a peu de 
carrer 
Amb la participació d’Èlia 
Riudavets, Alba Vilanova i 
Gonçal Perales.
C. Llobet

22.30 h DJ Sants 3 Ràdio 
C. Vilardell

00.15 h Concert amb l’or-
questra Di-Versiones
Reviu les millors cançons 
de l’estiu dels anys seixan-
ta i setanta d’una manera 
desenfadada.
C. Vilardell

 Del 27 de setembre  
 al 9 d’octubre 

Exposició d’obres presen-
tades al XIX Concurs de 
Cartells de la Festa Major 
d’Hostafrancs
Aparador del Casinet 
d’Hostafrancs

Concurs fotogràfic a Ins-
tagram #FMHostafrancs22

Hi participaran totes les 
fotografies que es pugin a 
Instagram amb l’etiqueta 
#FMHostafrancs22 i que 
tinguin com a temàtica imat-
ges de la Festa Major. El 
concurs comença el 30 de 
setembre i acaba el 8 d’oc-
tubre. Hi haurà dos premis. 
Consulteu-ne les bases a 
festamajorhostafrancs.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 Ins-
tagram. En participar al con-
curs s’accepten les bases 
penjades al Facebook de la 
Festa Major d’Hostafrancs.

Del 30 de setembre al 8 d’octubre de 2022

11.00 h Tronada de Festa 
Major des del campanar 
de l’església amb repic de 
campanes
C. Sant Roc / Vilardell

11.00 h Taller sensorial: 
Connecta amb els sentits
Orienta’t, identifica aliments i 
fes activitats senzilles amb la 
vista i l’oïda limitats. Apropem 
les persones participants a 
les limitacions que viuen les 
persones amb sordceguesa 
en la seva vida diària.
C. Creu Coberta amb Joanot 
Martorell

11.15 h Cercavila pels car-
rers del barri amb els Ge-
gants del Pi i els Gegants 
de la Ciutat
Sortida del c. Vilardell

11.15 h II Caminada soli-
dària amb Diabetes Cero
Conscienciem de la neces-
sitat de fer esport per tenir 
una bona salut i donem a 
conèixer la feina d’aquesta 
entitat mentre caminem pels 
barris de Sants-Montjuïc. 
Inscripcions al mateix mo-
ment de la sortida. Aportació 
voluntària.
Sortida: c. Vilardell davant 
de la Parròquia fins tornar 
de nou a Creu Coberta

12.15 h Actuació Colla 
petita de les Bastoneres 
de Sants
C. Vilardell

12.30 h Ballada de sar-
danes amb la Cobla Baix 
Llobregat
C. Vilardell

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

 Dimarts 4 d’octubre 

17.15 h Festival infantil 
Teatre a càrrec del Grau Su-
perior d’Educació Infantil del 
Centre d’Estudis de Formació 
Professional Núria de Gavà. 
Interpretació de cinc contes.
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)

18.00 h Companyia de tea-
tre Creart: La llegenda de 
Sant Jordi
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)

 Dimecres 5 d’octubre 

16.00 h Portes obertes a 
APSOCECAT
Fins a les 18 h, vine a conèi-
xer l’Associació Catalana 
Pro Persones amb Sord-
ceguesa i la realitat de les 
persones amb sordceguesa.
C. Leiva, 2D

 Dijous 6 d’octubre 

17.30 h Concert de Rumba 
amb en Joan (membre de 
los Manolos)
Preu de col·laboració: 3 €.
Jardí de l’Estació de Magò-
ria (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 247)

18.30 h Inauguració del 
mural en reconeixement 
a la història de l’Espanya 
Industrial i el Casinet 
d’Hostafrancs

19.00 h XVI Trobada de 
Cant Coral 
Hi participen: Coral Ars 
Nova de Martorell i l’Orfeó 
Atlàntida.
Temple del Sant Àngel Cus-
todi (c. Vilardell, 50)

20.00 h XXVIII Ball de 
Rams d’Hostafrancs i 
ball de Festa Major, amb 
la Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona
Els assajos es fan els dies 
21 i 28 de setembre a les 21 
h al Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53).
Pl. Joan Pelegrí 

20.00 h Festival Visual 
Brasil
Casa del Mig (Parc de l’Es-
panya Industrial)

20.00 h Concerts d’Es-
quinç, Insershow i PD 
Borinot
C. Elisi, 20

20.30 h Sopar de germa-
nor
C. Leiva  (davant de l’Institut 
Escola Arts)

21.00 h Tabalada amb els 
Descentrats
Recorregut des de la plaça 
de Sants fins a la de Joan 
Pelegrí

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

21.30 h Nit de concerts 
amb PD Pinkiflor, PD Zitas 
i PD Renatas
Pl. Joan Pelegrí

23.00 h Actuació de Coco-
drilo Club amb Albert Malla
C. Creu Coberta amb c. Mir 
Geribert

 Diumenge 2 d’octubre 

XVI Fira Medieval
Mercat, espectacles i activi-
tats infantils durant tot el dia.
C. Creu Coberta amb es-
cenari a l’altura del c. Mir 
Geribert

09.45 h Benedicció i Fira 
de Magranes amb repic de 
campanes
Segons la tradició, la fira se 
celebrava a les muralles de 
la ciutat, a l’actual Portal de 
l’Àngel.
C. Vilardell 

10.00 h Missa concelebra-
da de Festa Major i ofrena 
floral al Sant Àngel 
Custodi
Presidida per Sergi Gordo, 
bisbe auxiliar de Barcelona. 
Amb la participació de l’Or-
feó Atlàntida.
Temple del Sant Àngel Cus-
todi (c. Vilardell, 50)

10.30 h Concurs de pintu-
ra infantil
Tres categories d’edat: fins 
als cinc anys, de sis a nou 
anys i de deu a catorze 
anys. A les 13 h, lliurament 
de premis.
C. Sant Roc 



Teniu a les vostres mans el programa de la Festa Major 
d’Hostafrancs 2022. 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 que no es va aturar en aquests dos anys 
de pandèmia, però que va fer una programació més reduïda 
per complir amb les restriccions. Enguany hem recuperat 
activitats gràcies al treball i la il·lusió que hi han posat les 
entitats organitzadores d’activitats i que conformen el teixit 
associatiu del barri. Una festa organitzada per un grup de 
persones que volen que aquests dies el veïnat participi i 
gaudeixi de totes les activitats programades.

Voldríem tenir un record especial per a totes les persones 
del nostre barri que ens han deixat al llarg d’aquests anys 
de pandèmia. En el seu record continuarem treballant 
per fer un barri més ric culturalment i social. Demanem a 
l’Àngel Custodi, patró d’Hostafrancs, que ens doni forces 
per continuar treballant pel nostre barri.

Ens veiem a la festa. Visca la Festa Major d’Hostafrancs!

Josep Espín
President de la Federació d’Hostafrancs

Veïnes i veïns d’Hostafrancs,

Un cop més arriba la Festa Major del barri i ja en portem 
163 anys, que es diu aviat! Després dels darrers dos 
anys de pandèmia i restriccions, enguany recuperem les 
activitats i els espais al cent per cent. 

Trobarem, com no pot ser d’altra manera, la Fira Medieval, 
el Ball de Rams i la Fira de la Magrana, a les que se su-
men la ja tradicional Tapa Solidària, el ball amb l’orquestra 
Di-Versiones, les caminades solidàries amb la sordceguesa 
i la diabetis, els tornejos esportius, els concerts i els dinars 
populars, entre d’altres activitats, que tindran lloc del 30 
de setembre al 8 d’octubre en diferents espais del barri.

Destaquem també el pregó de la festa, a càrrec de Mercè 
Velilla, fins fa poc directora de la Fundació Cultural Hos-
tafrancs i actualment mestra de l’Escola Joan Pelegrí, i el 
quart aniversari de l’espai juvenil La Clau, amb activitats per 
al jovent, sense oblidar el concurs fotogràfic a Instagram 
#FMHostafrancs22.

Per últim, vull agrair de tot cor la feina d’entitats i veïnat 
per fer-ho possible. Gaudiu de la Festa Major!

Marc Serra Solé
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc

l’Escola Joan Pelegrí d’in-
fantil i primària fins al 28/09.
Escola Joan Pelegrí 
(c. Ermengarda, 25)

11.00 h Visita guiada a la 
Sagrada Família
Reserva d’entrades a la 
Parròquia del Sant Àngel 
Custodi els dijous de 17 a 
19 h i al web 
festamajorhostafrancs.cat

11.00 h Torneig de ràpides 
Festa Major d’Hostafrancs 
2022
Escacs. Inscripcions gratu-
ïtes el mateix dia. Obert a 
tothom, amb o sense llicèn-
cia federativa.
Casinet d’Hostafrancs 
(c. Rector Triadó, 53)

11.30 h Concurs de Festa 
Major de Ràdio Hosta-
francs
Veïnes i veïns del barri 
responen preguntes sobre 
Hostafrancs. Qui guanyi 
s’endú un lot de premis. El 
concurs es farà cara al pú-
blic, conduït per Albert Tor-
ras i retransmès en directe 
per Ràdio Hostafrancs.
C. Creu Coberta

12.00 h IX Tapa Solidària
Fundació Canpedró. 
Reserva-hi taula trucant al 
634 074 613.
C. Sant Crist, 13

12.00 h Inauguració de la 
XVI Fira Medieval 
C. Creu Coberta a l’altura 
del c. Mir Geribert

13.00 h Vermut rumbero 
amb David Canal
C. Elisi, 20

13.00 h Vermut musical a 
ritme dels 80
Pl. Joan Pelegrí

14.00 h Dinar popular
Venda de tiquets a l’Escola 
Joan Pelegrí d’infantil-primària 
fins al 28/09.
Pl. Joan Pelegrí

14.30 h Dinar popular
Dinar antirepressiu a càrrec 
del Sindicat d’Habitatge de 
l’Eixample Dret.
C. Elisi, 20

17.00 h XXIV Firajoc
Jocs per a nens i nenes. 
També hi haurà activitats per 
sensibilitzar sobre la realitat 
de les persones amb disca-
pacitats.
Pati del Centre Montser-
rat-Xavier i pl. Joan Pelegrí 
(c. Ermengarda, 25)

17.00 h Concurs musical 
dels millors hits d’abans 
i del moment
Preu: 2 €, i qui guanyi s’em-
portarà una panera amb pro-
ductes de la terra.
C. Elisi, 20

18.30 h Activitats familiars: 
espectacle de màgia i bin-
go musical
Pl. Joan Pelegrí

 Dijous 15 de setembre  

19.00 h Jocs Florals de 
Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta
Saló de Plens del Districte 
de Sants-Montjuïc 
(C. Creu Coberta, 104)

 Divendres  
 30 de setembre   

19.00 h IX Tapa Solidària
Vine a gaudir de les tapes 
creades pel xef Eduard An-
dreu i viu en directe el III 
Concert Solidari de la mà de 
vuit cantautores. Amb aquest 
esdeveniment, la Fundació 
Canpedró fa viable el pro-
grama Petits Dinars, que 
atén 100 infants vulnerables 
els 188 dies a l’any que no hi 
ha escola. Reserva-hi taula 
al 634 074 613.
C. Sant Crist, 13

20.00 h Pregó de la Festa 
Major
A càrrec de Mercè Velilla, 
fins enguany directora de 
la Fundació Cultural Hosta-
francs i actualment mestra 
de l’Escola Joan Pelegrí. Hi 
actuarà el Cor Jove de l’Or-
feó Atlàntida. Retransmissió 
en directe pel canal de la 
Federació d’Hostafrancs a 
YouTube.
Saló de Plens del Districte 
de Sants-Montjuïc 
(C. Creu Coberta, 104)

20.00 h Festival Visual 
Brasil
VJ en directe i instal·lacions 
audiovisuals interactives, 
amb artistes locals, de Brasil 
i d’altres països. Dos dies per 
veure les últimes tendències 
del mapping al carrer.
Casa del Mig (Parc de l’Es-
panya Industrial)

 Dissabte 1 d’octubre 

XVI Fira Medieval
Mercat, espectacles i activi-
tats infantils durant tot el dia.
C. Creu Coberta amb es-
cenari a l’altura del c. Mir 
Geribert

10.00 h Trobada d’Inter-
canvi de plaques de cava
C. Sant Roc / Creu Coberta

11.00 h Portes obertes a 
la seu del Districte
Visites guiades: 11 h, 12 h 
i 13 h. Hi actuaran els cors 
jove i petit de l’Orfeó Atlàn-
tida. No cal reserva prèvia.
Seu del Distr icte de 
Sants-Montjuïc 
(C. Creu Coberta, 104)

11.00 h Itinerari històric 
per l’Hostafrancs obrer i 
industrial
Sortida del carrer de la Creu 
Coberta amb Callao.

11.00 h XV Torneig de 
futbol sala d’Hostafrancs 
Centre Montserrat-Xavier 
1904
Amb la participació d’equips 
del barri i premis per als 
guanyadors. Inscripcions a 

Districte de
Sants-Montjuïc 

Comissió de la Festa Major 
d’Hostafrancs
Federació d’Associacions, 
Entitats i Comissions 
d’Hostafrancs 
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 de 
Creu Coberta
Associació de la Ràdio 
Comunitària 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)
Catalunya Escacs Club
Centre Montserrat-Xavier
Centre Montserrat-Xavier 1904 CE
Comissió de Festes del Carrer 
Vilardell-Hostafrancs
Descentrats
FAB Casa del Mig
Fundació DiabetesCero
Esbart Ciutat Comtal
Espai adolescents La Clau
Fundació Canpedró
Fundació Cultural Hostafrancs
La Companyia
Orfeó Atlàntida
Parròquia del Sant Àngel 
Custodi
Sants 3 Ràdio
Telenoika

Associació de Jubilats Magòria
Centre Cívic Casinet 
d’Hostafrancs
Centre d’Estudis de Formació 
Professional Núria de Gavà
Col·lectiu d’Artistes de Sants
Coral Jove Sant Medir

Departament de Drets Socials
Diputació de Barcelona
Donar Veu a la Memòria
Escola Bressol Pau
Grup de teatre Creart
La Marina Viva
La Vilardell 

Organització:

Hi col·laboren:

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

festamajorhostafrancs.cat
barcelona.cat/sants-montjuic


