
Dijous 16 de setembre

19.00 h Lliurament de premis dels Jocs Florals  
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 
Lloc: Districte de Sants-Montjuïc. 
Organització: Comissions de la Festa Major de la Bordeta, 
FAECH, Federació de Carrers de la Festa Major de Sants i 
Societat Coral La Floresta, amb la col·laboració del Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i ABACUS.

Dimarts 28 de setembre

19.00 h Festapolis
Taller de realització de curts amb càmeres de vídeo 
casolanes, mòbils i càmeres fotogràfiques que recollirà 
la vivència de la Festa Major d’Hostafrancs en curts que 
reflecteixin la vida del nostre barri. Durada sessió tècnica: 
2 hores. Lloc: Punt Multimèdia Casa del Mig. Inscripcions: 
coordinacio@puntmultimedia.org. Tel. 932914252.

Enregistrament: Durant la Festa Major de l’1 al 5 d’octubre 
de 2010.
Postproducció: 2 hores 5 d’octubre de 2010, de 19 a 21h. 
Punt Multimèdia Casa del Mig.
Màxim: 20 persones.
Les persones que no puguin participar al taller poden 
enviar els seus vídeos a: videopolis@algobueno.eu

Divendres 1 d’octubre

20.30 h Pregó de la Festa Major
a càrrec de Dani Jiménez, físic i divulgador científic de 
TV3 i actuació de l’Orfeó Atlàntida (director Milén P. 
Panayótov). Lloc: Sala de Plens del Districte de Sants-
Montjuïc. Organització: AV d’Hostafrancs.

22.00 h VI Festival de Música Jove 
amb els grups: Tres x cinc (Rock Melòdic), Lúcida (Pop 
Rock) i Suena Underground Zaok i convidats (Rap). Lloc: 
c/ Vilardell. Organització: AV d’Hostafrancs i Amics de la 
Història i les Tradicions d’Hostafrancs.

Dissabte 2 d’octubre
Durant tot el dia Fira Medieval 
Lloc: c/ Creu Coberta i c/Consell de Cent.  
Organització: Ass. Comerciants Creu Coberta.

9 h IV Torneig Hostafrancs Centre 
Montserrat-Xavier 1904 CE.
4a edició del torneig de 12 hores de futbol sala amb  
la participació d’equips del barri. Lloc: Poliesportiu  
de l’Espanya Industrial.  
Organització: Centre Montserrat-Xavier 1904 CE.

10.00 h Bàsquet al carrer
Torneig de mini bàsquet, masculí i femení.  
Demostració de l’Escola de bàsquet de l’Ateneu 
Montserrat. Jocs de bàsquet per a nois i noies  
que vulguin participar-hi.  
Lloc: c/ Vilardell. Organització: Bàsquet Ateneu Montserrat.

10.30 h Firajoc
( jocs per a nens i nenes) 
Lloc: pati del Centre Montserrat-Xavier, c/ Ermengarda, 25. 
Organització: Ass. Lleure Cívic i Centre Montserrat-Xavier 
amb la col·laboració dels Bombers de Barcelona.

10.30 h III Mercat del Trasto i Col·leccionisme
Mercat d’objectes usats de segona o més mans per 
promoure la reutilització de productes i la reducció  
de residus. Aprofita per treure de casa el que no vulguis,  
segur que hi haurà algú interessat a adquirir-ho.  
Lloc: c/ Sant Roc. Organització: Ass. Lleure Cívic. 
Inscripcions per demanar taula i normes del mercat a: 
lleurecivic@ono.com, abans del dia 30 de setembre.

11.00 h Botifarrada popular
Presentació de la penya Blanc i Blava Sants-Hostafrancs. 
Cal tiquet 5 €.  
Lloc: c/ Béjar-Sant Nicolau. 
Organització: Penya Blanc-i-Blava de Sants-Hostafrancs. 

11.00 h Inauguració de la Fira Medieval
Lloc: Escenari c/ Creu Coberta.  
Organització: Ass. Comerciants Creu Coberta.

D’11 a 14 h i de 17 a 19 h Jornada de portes 
obertes a la seu del Districte. 

11.30 h VIII Desfilada de vestits de paper
Lloc: c/ Creu Coberta. Organització: FAECH, Ass.  
Comerciants Creu Coberta i Ass. Lleure Cívic.

18.00 h Inflables per a nens i nenes
Lloc: c/ Callao. Organització: AV d’Hostafrancs.

19.00 h VI Trobada de Cant Coral a la Parròquia 
del Sant Àngel Custodi
Participen l’Orfeó Atlàntida,  el Cor de la Institució Cultural 
del CIC i la Societat Coral la Floresta. Organització: FAECH 
i Orfeó Atlàntida amb la col·laboració de la Parròquia Sant 
Àngel Custodi. 
LLoc: c/ Vilardell, 50.

21.30 h Sopar de Germanor
Lloc: Pl. Herenni. Organització: AV d’Hostafrancs.

23.00 h Actuació musical: Grup Di-versiones 
Lloc: c/ Vilardell.  Organització: Districte de Sants-Montjuïc 
i Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs. 

Diumenge 3 d’octubre

Durant tot el dia Fira Medieval
Lloc: c/ Creu Coberta i c/ Consell de Cent.  
Organització: Ass. Comerciants Creu Coberta.

9.00 h Concurs de pintura ràpida
Inscripcions i segell a l’ escenari de Creu Coberta. 
Organització: Ass. Lleure Cívic amb la col·laboració  
de l’Ass. de Comerciants Creu Coberta. 

9.45 h Benedicció i Fira de Magranes 
al carrer Vilardell, a l’Església del Sant Àngel Custodi, 
segons la tradició en les muralles de la ciutat, en el lloc  
del Portal de l’Àngel. Organització: Associació d’Amics  
de la Història i les Tradicions d’Hostafrancs.

10.30 h VI Trobada de Puntaires
Lloc: c/ Vilardell. Organització: FAECH i Casal Artesà 
d’Hostafrancs.

10.30 h II Fira Intercultural d’artesania
Lloc: c/ Sant Roc. Organització: Casa Eslava i FAECH.

11 h Cercavila pels carrers del barri amb els 
Gegants del Pi
Lloc de sortida: c/ Vilardell. Organització: Associació 
d’Amics de la Història i les Tradicions d’Hostafrancs.

11.30 h Missa concelebrada de Festa Major
presidida pel pare Lluís Magriñà, provincial dels Jesuïtes 
de Catalunya. A l’ofertori tindrà lloc l’ofrena floral al Sant 
Àngel. Hi participarà l’Orfeó Atlàntida. Organització: 
Parròquia Sant Àngel Custodi.

Veïnes i veïns la Festa Major ja és aquí.
Un any més estem a punt d’iniciar la Festa Major d’Hostafrancs i 
amb això arriben una sèrie de rituals que es repeteixen any darrera 
any.
Un d’ells és presentar-vos la programació de la Festa Major. A partir 
d’aquí  començaran totes les activitats programades d’enguany.
Com és habitual a la nostra programació trobareu activitats per a 
tothom. Volem que veieu en aquestes, una gran oportunitat per 
compartir una bona estona amb els veïns i veïnes i que sigui un 
moment en que ens retrobem i oblidem per una estona aquets 
moments complicats. 
Aquest any tenim noves activitats: recuperem els Jocs Florals i 
ho fem conjuntament amb altres festes majors, posem en marxa 
activitats per realitzar curts que recullin les vivències de la Festa 
Major, es recupera el concurs de pintura ràpida i potenciem les ac-
tivitats que fomentin la interculturalitat.
Totes aquestes novetats s’afegeixen a les activitats que ja són 
habituals a la Festa Major i que combina les activitats tradicionals 
amb les altres que ja comencen a tenir solera i èxit.
Us demano que participeu activament de la Festa, convideu a 
amics i familiars que coneguin el barri i les nostres tradicions, això 
serà una forma d’agrair l’esforç que durant tot l’any fan les entitats, 
per tal que sigui una gran Festa.
Tant als que organitzeu les activitats com els que les gaudiu: Mol-
tes gràcies. Són dues maneres d’escriure i deixar-nos imatges me-
morables de la història de la Festa Major.
 
Bona Festa Major!

Josep Espín
President
FAECH

Després de l’estiu, la Festa Major d’Hostafrancs és una bona 
ocasió per retrobar-nos  al voltant del munt d’activitats que 
s’han organitzat per a totes les edats.  El seu origen va ser el 
trasllat de l’antiga imatge del sant Àngel Custodi des de l’es-
glésia parroquial de Santa Anna al barri d’Hostafrancs, el 8 de 
març de 1857. Dos anys més tard, els actes van començar a 
desenvolupar-se amb tots aquells elements característics de 
les festes majors dels barris de la ciutat: és des d’aleshores que 
l’arribada del sant Àngel Custodi ens dóna pas a la Festa Major a 
Hostafrancs. Al llarg de la seva existència, la nostra Festa Major 
en cap cas ha perdut el seu sentit de tradició i de culturització 
ni ha deixat d’introduir elements propis de cada època en la 
seva programació. És per tant, una de les festes més autènti-
ques que se celebren al llarg de l’any a la nostra ciutat.
En el programa, hi podem veure la tradicional fira de la ma-
grana, el ball de rams, el cant coral, la recuperació del Jocs 
Florals i del ball del fanalet, així com la fira medieval que in-
clourà actes tan diversos com tallers, actuacions i demos-
tracions d’oficis artesans. Aprofitarem també per a obrir les 
portes als veïns i veïnes que vulguin conèixer els nous espais 
de l’arxiu del districte després d’un llarg període d’obres d’ac-
tualització i condicionament.
La meva felicitació a la Federació d’Associacions, Entitats i 
Comissions d’Hostafrancs per la gran labor que han anat fent 
al llarg d’aquests 22 anys que  fa que estan constituïts, per 
mantenir aquesta festa amb la part d’història i tradició que es 
mereix i, alhora, per incorporar tots aquests elements d’ac-
tualitat que la fan atractiva per a tothom, per oferir-nos una 
nova  oportunitat per conviure i gaudir d’uns espais on com-
partir tradició i modernitat, per haver posat el millor de vosal-
tres mateixos i per la vostra il·lusió, dedicació i perseverança.

Gaudiu d’una bona Festa Major!

Imma Moraleda
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc

A Barcelona la tardor està farcida d’activitats culturals, es-
portives i solidàries. I, sens dubte, la Festa Major d’Hosta-
francs n’és una de les més esperades. Una oportunitat excel-
lent per gaudir del barri i de tot allò que els seus veïns i veïnes 
han preparat perquè tothom pugui participar-hi.
I és que per a mi, cada Festa Major dels diferents barris de 
Barcelona és tot un motiu d’orgull. Orgull en veure com els 
barcelonins i barcelonines s’impliquen per fer que la nostra 
ciutat sigui cada vegada millor. 
Ara és el torn d’Hostafrancs, que sempre s’ha caracterit-
zat per tenir un teixit associatiu fort i dinàmic, que estima i 
manté la història del barri, com ho demostren els actes més 
representatius de la Festa Major, d’un marcat caràcter tradi-
cional. 
De l’1 al 10 d’octubre, doncs, us encoratjo a participar en 
aquesta festa oberta, divertida i diversa, que ens permet, 
durant uns dies, aturar el rellotge i gaudir d’un munt d’activi-
tats que, de ben segur, ens faran sortir de la rutina i estar de 
bon humor.
A Hostafrancs, dir “octubre” i dir “festa major” és una matei-
xa cosa. Mireu aquest programa. Segur que hi trobareu algu-
na activitat que us engrescarà. 

Molt bona Festa Major! 

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

Organització: 
Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs. Federació 
D’associacions, Entitats I Comissions D’hostafrancs (Faech), 

Associació ACTAC 
Associació d’Amics de la Història i les Tradicions d’Hostafrancs
Associació de Comerciants Creu Coberta
Associació de Veïns d’Hostafrancs
Associació Esportiva Gitana d’Hostafrancs
Associació Lleure Cívic
Associació Udols
Bàsquet Ateneu Montserrat
Catalunya Escacs Club
Centre Montserrat Xavier
Centre Montserrat-Xavier 1904 CE
Comissió de Festes del carrer Vilardell-Hostafrancs
Esbart Ciutat Comtal
Guspires de Sants
Grup de Teatre No sabem on anem, de la Fundació Cultural 
Hostafrancs.
La Companyia
Orfeó Atlàntida
Parròquia del Sant Àngel Custodi
Penya Blanc-i-Blava Sants-Hostafrancs
Sants 3 Ràdio

Per a més informació: 

www.bcn.cat/sants-montjuic
www.faech.cat

Missatge de text curt
a 93 486 00 98

Col·laboren:



Sants-Montjuïc

13.00 h Audició de sardanes 
al carrer de Vilardell amb la Cobla 11 de setembre.  
Lloc: c/ Vilardell. Organització: Associació d’Amics  
de la Història i les Tradicions d’Hostafrancs.

14.00  h Dinar de Germanor 
al c/ Vilardell. Organització: Comissió de Festes del Carrer 
Vilardell-Hostafrancs.

17.30 h II Festival de música intercultural
Hi participen l’Assoc. Cultural Caporales Centralista Perú 
filial Barcelona, Academia Cultural Shur Rong, Bolivia, 
tradición y cultura i el grup Najla danza. Lloc: c/ Vilardell. 
Organització: Casa Eslava i FAECH.

19.15 h Havaneres amb el grup Montjuïc i cremat
amb la col·laboració de Ron Negrita-Bardinet, S.A.  
Lloc: c/ Vilardell. Organització: Comissió de Festes  
del Carrer Vilardell-Hostafrancs.

Dilluns 4 d’octubre
21.00 h Assaig en companyia
Dansa contemporània, flamenc, ballet clàssic i cant. 
Lloc: Casinet d’Hostafrancs. Organització: La Companyia.

Dimarts 5 d’octubre
Durant tot el dia Jornada de Portes Obertes 
per visitar el nou Arxiu del Districte de Sants-Montjuïc  
(c/ Creu Coberta, 104).

19.00 h Debat sobre el futur de les Festes 
Majors amb representants de les diferents organitzacions 
de les Festes Majors del districte. Lloc: Arxiu del Districte 
de Sants-Montjuïc (c/Creu Coberta, 104). Organització: 
FAECH amb la col·laboració de Sants 3 Ràdio.

19.00 h Taller d’edició de vídeo
la teva càmera se’n va de festa. Lloc: Punt Multimèdia  
Casa del Mig. Organització: Algo Bueno Asociación Cultural 
i FAECH, amb la col·laboració de la Taula d’Interculturalitat 
del Secretariat  d’Entitats i el Punt Multimèdia de la Casa 
del Mig.

de 19 a 20h Sala de cadires vermelles; programa 
de ràdio en directe: DEBAT: el futur de les festes majors

Dijous  7 d’octubre
17.30 h Festival infantil i Lliurament de premis del 
19è Concurs Escolar de Dibuix  
al Casinet d’Hostafrancs. Amb l’actuació del grup GATS. 
Organització: AV d’Hostafrancs.

19.30 h Festapolis
Videopolis 2010 se’n va de festa. Projecció de videobitàcores: 
selecció de vídeos d’històries urbanes de 3 continents i 
també els vídeos gravats amb imatges de la Festa Major 
d’Hostafrancs. Lloc: Casinet d’Hostafrancs. Organització: 
Algo Bueno Asociación Cultural i FAECH.

Divendres 8 d’octubre

17.30 h Xocolatada infantil
Lloc: c/ Vilardell. Organització: Comissió de Festes  
del c/ Vilardell, Amics de la Història d’Hostafrancs i FAECH.

17.45 h Demostració de karate infantil
a càrrec dels alumnes de DOJO-TAC. 
Organització: Actac c/ Vidriol, 7. www.dojo-tac.es

18.15 h Espectacle d’animació “Dançons”
Lloc: c/Vilardell. Organització: Comissió de Festes  
del c/ Vilardell i FAECH. 

19.30 h Ball de Diables d’Hostafrancs 
amb cercavila de grups de cultura popular  
i tradicional 
Sortida c/ Vilardell i recorregut per diferents carrers del barri. 
Organització:  Ball de Diables d’Hostafrancs.

21.00 h Correfoc per diferents carrers del barri 
Lloc sortida: c/ Vilardell. Organització: Associació d’Amics de 
la Història i les Tradicions d’Hostafrancs, Ass.Comerciants  
Creu Coberta, AV d’Hostafrancs i Guspires de Sants.

Recomanacions peR al coRRefoc
Porteu vestuari adequat: roba de cotó de coll tancat, màniga 
llarga, mocador de coll, barret, calçat flexible, lleuger i tancat, i taps a les 
orelles. Com més us tapeu, menys patireu per les espurnes, i millor  
us ho passareu.
No llanceu aigua sobre els diables: la pòlvora mullada és imprevisible.
Si aneu acompanyats d’infants, no els porteu a les primeres 
files: S’acostumen a espantar molt i, a més, pot ser perillós.
Si teniu botiga a l’itinerari: cal que en retireu els tendals, que en 
tapeu els vidres i n’abaixeu les persianes.
Cada persona del públic que participa en el Correfoc assumeix  
els riscos que suposen aquests tipus d’activitats.

Portes Obertes
L’Associació ACTAC  obre les seves portes a Hostafrancs, 
per celebrar-ho ens convida a visitar el seu local o la seva 
página web i escollir l’activitat que més t’agradi per gaudir-
la i començar la tardor amb noves energies. c/ Vidriol, 7 
www.dojo-tac.es

Dissabte 9 d’octubre

10.00 h Torneig futbol sala gent del barri Oncle 
Amadeu Lloc: Poliesportiu de l’Espanya Industrial. 
Organització: Ass. Esportiva Gitana d’Hostafrancs.

11.00 h Sardinada
Lloc: Casinet d’Hostafrancs. Organització: Lleure Cívic.

11.00 h Exhibicions de diferents modalitats 
de ball, Cabaret, Sensual Dance i Funky & Jazz, 
fetes per alumnes de l’escola Cos & Cor
www.cosicor.com. Lloc: c/ Vilardell. 
Organització: Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs 
amb la col·laboració de Sants 3Ràdio. 

11.30 h Tallers i manualitats infantils
Durada fins les 13.30 h. Lloc: c/ Vilardell.  
Organització: ABACUS Cooperativa.

11.30 h Macroclasse de Batuka
Activitat aeròbica que combina la música amb divertides 
coreografies, animeu-vos a ballar-les! Lloc: c/ Vilardell. 
Organització: ATLES www.atlesesports.cat.

12.15 h Exhibicions de hip hop
fetes pels alumnes i professors de l’escola La Urban Dance 
Factory: www.laurbandancefactory.com Lloc: c/ Vilardell. 
Organització: Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs 
amb la col·laboració de Sants 3Ràdio.

13.00 h Demostració de dansa clàssica
a càrrec d’alumnes de La Companyia i dels alumnes del 
taller de dansa clàssica del Casinet d’Hostafrancs. Lloc: 
c/ Vilardell. Organització: Comissió de la Festa Major 
d’Hostafrancs amb la col·laboració de Sants 3Ràdio

18.00 h Actuació músical 
amb cançons melòdiques i populars del grup Cors Alegres 
de Mataró. Lloc: Casinet d’Hostafrancs. Organització: 
Grupo Tomás Tortajada. 

21.00 h 16a. edició del Tradicional Ball de Rams 
d’Hostafrancs i ball de Festa Major
amb actuació de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. 
Lloc: c/Vilardell. Organització: Esbart Ciutat Comtal.
Assajos al  c/ Miquel Bleach, 32 (darrere de la seu del 
Districte),   a les 21h , els dimecres 29 de setembre i 6 
d’octubre.

22.30 h Acte unitari
Ball amb l’Orquestra Quarz. Lloc: c/ Vilardell. Organització: 
Districte de Sants-Montjuïc i Comissió de la Festa Major 
d’Hostafrancs. 

 Diumenge 10 d’octubre

De 10 a 14 h Partides simultànies d’escacs
Lloc : Casinet d’Hostafrancs. Informació : Tel. 651 737 179. 
Organització: Catalunya Escacs Club

12.00 h Vermut de Festa Major
Lloc: pati del Casinet d’Hostafrancs.  
Organització: Ass. Lleure Cívic amb la col·laboració 
de Sants 3 Ràdio.  Cal tiquet.

18.00 h Estrena de l’obra
“Els Trets Silenciosos” d’Eric Balbàs, i com a complement 
representació de: “La Institutriu” d’Anton Txèkhov.  
Lloc: Escola Joan Pelegrí, c/ Torre d’en Damians, 6. 
Organització: Grup de Teatre No sabem on Anem,  
de la Fundació Cultural Hostafrancs.

Dissabte 2 i diumenge 3 d’octubre

5a Fira Medieval a la Creu Coberta  
i c/ Consell de Cent
Organització: Ass. Comerciants Creu Coberta.

 
 
 
 
 

Actes unitaris
Dissabte 2 
23.00 h Grup Di-versiones amb el tradicional ball 
del fanalet
Lloc: c/ Vilardell.  Organització: Districte de Sants-Montjuïc 
i Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs. 

Dissabte 9
22.30 h Ball amb l’Orquestra Quarz
Lloc: c/ Vilardell. Organització: Districte de Sants-Montjuïc  
i Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs. 

Actuacions
Animació i espectacles de carrer 
a càrrec de la companyia d’actors Pendragon, amb lluites 
d’espasa medieval i actuacions de personatges màgics, 
guerrers, soldats, etc. Actuació del gran drac Ruffus.

Es faran 3 espectacles/dia.
Dansa del ventre
Ambientació musical de carrer, en viu
Xanquers
Faquir Piromántico, malabars del foc
Guàrdia de Creu Coberta 

Tallers
Taller de dansa medieval
Taller d’espasa medieval 
Taller de cavalleria

Demostracions d’ofici
Ferrer
Artesà del vidre
Baster
Llauner
Ceramista
Tallista de fusta

Festa Major
d’Hostafrancs

de l’1 al 10 d’octubre de 2010

Altres Activitats
De l’1 al 10 d’octubre
Exposició 8è Concurs de Cartells de la Festa Major 
d’Hostafrancs. Aparador del Casinet d’Hostafrancs. 
Organització: Districte de Sants-Montjuïc i Comissió de la Festa 
Major d’Hostafrancs

De l‘ 1 al 10 d’octubre
Exposició de treballs dels alumnes del Casal Artesà 
d’Hostafrancs. Entrada Lliure de 17 a 20 hores. Lloc: c/ Sant 
Roc, 28, 1er pis.
Organització: FAECH i Casal Artesà d’Hostafrancs

De l’ 1 al 10 d’octubre
Exposició 19è Concurs Escolar de Dibuix. Vestíbul 
Casinet d’Hostafrancs. Organització: AV d’Hostafrancs

Del 5 al 10 d’octubre
Exposició dels treballs presentats al Concurs de 
Pintura Ràpida en els aparadors de diferents comerços del 
barri. Organització: Ass. Lleure Cívic amb la col·laboració de l’Ass. 
Comerciants Creu Coberta.

16 de setembre de 2010
19.00 h Lliurament de premis Jocs Florals de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta. Lloc: Districte de Sants-Montjuïc. 
Organització: Comissions de la Festa Major de la Bordeta, FAECH, 
Federació de Carrers de la Festa Major de Sants i Societat Coral 
La Floresta, amb la col·laboració del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta i ABACUS.


