
CENTRE
FESTA MAJOR

del 16 al 24 de juny de 2016



Les festes majors als barris convi-
den el veïnat a sortir al carrer amb 
l’ànim de passar-s’ho bé i gaudir 
dels nostres espais públics i són 
també una mostra de les nostres 
tradicions de cultura popular: el 
correfoc, la tabalada, els gegants, 
la ballada de sardanes, les danses 
tradicionals i les havaneres, entre 
d’altres. Al programa de la festa hi 

ha també espai per a la passejada en bicicleta, espectacles 
infantils, tallers o el teatre, sense oblidar la ballaruga. Què 
seria d’una festa major sense els balls de nit?

Igual que el programa d’actes barreja tradicions i noves pro-
postes, el cartell de la Festa Major d’aquest any, obra del 
dissenyador gràfic i artista Pep Pla, ha volgut també fusionar 
tècniques analògiques, en aquest cas el gravat, amb la tec-
nologia digital.

La Festa Major del Centre serà possible gràcies a la tasca de 
la Talaia, l’entitat organitzadora, la implicació de les associa-
cions del barri i la participació de la ciutadania. 

Baixeu al carrer, participeu als actes, salteu, rieu, balleu... 
Gaudiu de la Festa Major del Centre!

Bona Festa Major a tothom!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet



Com cada any, l’arribada de l’estiu 
ens porta la Festa Major del Cen-
tre. Durant una setmana, els car-
rers i les places del barri s’engala-
nen per acollir tota una sèrie de 
celebracions que donen el caliu  
i l’alegria dels quals fan gala els 
veïns i les veïnes del Centre.
Una repassada al programa d’actes 
ens mostra l’heterogeneïtat de la 

nostra festa: des dels més petits fins al col·lectiu de gent 
gran gaudiran d’unes activitats que tenen com a finalitat 
mantenir vives les nostres tradicions i reunir la ciutadania en 
els espais públics. Un exemple d’aquest esperit de germanor són 
els sopars al carrer i els sopars de revetlla, en què nombro-
sos carrers del barri s’aturen durant unes hores per compartir 
taula i confidències sota la llum de les estrelles.
El foc serà també un dels principals protagonistes de la Festa, 
amb els correfocs que il·luminen els carrers del barri i la foguera 
de Sant Joan. Música per a totes les edats, poesia i esport són 
també ingredients del menú de Festa Major que un cop més ha 
preparat La Talaia amb tanta cura. Aprofito per agrair l’esforç  
i el treball que en els darrers mesos hi han dedicat els mem-
bres de la Comissió de Festes, sense els quals aquesta cele-
bració no tindria sentit.
Espero poder compartir amb vosaltres la joia de la Festa Major 
i ser testimoni de la il·lusió que es viu entre el veïnatge. 
Tingueu tots una bona Festa Major!

Jaume Graells Veguin
Regidor del Districte I



FESTA MAJOR EL CENTRE
Del 16 de juny al 24 de juny de 2016

PROGRAMA GENERAL

Dimecres, 15 de juny
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

18 h
• Bibliojardí especial de Festa Major
El viatge de James, a càrrec de Teatre Aula
Ho organitzen: Biblioteques de L’H - Biblioteca Can Sumarro

Centre Cultural Barradas
20.30 h
• Inauguració de l’exposició i entrega de premis del 60è 
Concurs de Fotografia Artística i de Muntanya. Memorial 
Antoni Monrós i Valls
L’exposició romandrà oberta fins al 3 de juliol.
Ho organitza: Club Muntanyenc de L’Hospitalet

Dijous, 16 de juny
Plaça de l’Ajuntament

20 h 
• Actuació musical del grup Vintage Band
Conjunt de pop-rock que ens presentarà un repertori de 
versions de grups i solistes des dels anys seixanta fins avui, 
amb una incidència especial en el repertori del llegendari  
i popular grup britànic The Beatles. 

20.30 h
• Presentació de la Festa Major 2016
Pregó a càrrec de Jesús Rocosa
Veí de L’Hospitalet Centre des de fa cinquanta anys, ha estat 
vinculat familiarment a la ciutat des de sempre i implicat en 
diferents mobilitzacions culturals de L’H relacionades amb la 
música, la poesia, el teatre i l’acció social, com la Setmana 
de Cant Coral, la Coral Xalesta, el Col·lectiu Verba del Centre 
Catòlic, l’Associació Tres Quarts per Cinc Quarts, els Amics 
d’Alpha 63, la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, el 
Consell de Districte, el món sardanista i moltes altres.
21.15 h
• Continuació del concert de la Vintage Band
De 21 a 23 h
• Degustació i tast de vins
A la plaça de l’Ajuntament s’hi instal·laran tres estands amb 
diferents DO (denominacions d’origen) 
A la plaça de l’Ajuntament amb el carrer de Rossend Arús, 
entrepans de pernil ibèric 
Preu del tiquet: 10 euros (S’hi inclouen una copa, tres 
degustacions de vi i un entrepà de pernil ibèric.) 
Venda anticipada de tiquets als establiments participants
Hi participen: Tast & Vins, Celler 1912, El Celleret i Cal Paco
Ho organitza: Tast & Vins

Divendres, 17 de juny
Jardins de Can Sumarro

20 h 
• Trobada de poetes: Recital poètic a càrrec de diferents veus
Ho organitza: Racó poètic



Centre Cultural Barradas
20 h
• Concert de Festa Major dels alumnes de l’Associació 
Musical Flotats
Hi intervindran: Ensemble d’Acordions, Orquestra de Guitarres, 
Coral Flotats i Cor de Noies, amb un repertori clàssic i modern
Direcció: Marina Flotats
Entrada lliure

Carrers del Centre
A partir de les 20.30 h
• Correfoc i tabalada Foc de Solstici
20.30 h 
Inici de la tabalada, amb l’itinerari següent: rambla de Just 
Oliveras (avinguda de Josep Tarradellas i Joan), carrer de 
Barcelona, carrer de l’Església i plaça de l’Ajuntament
21.30 h
Inici del correfoc, amb l’itinerari següent: rambla de la Marina 
(carrer de la Riera de la Creu), carrer de Provença, carrer de 
Sant Roc i carrer Major
22.30 h
Arribada a la plaça de l’Ajuntament i lluïment dels diables  
i els tabalers

Plaça de l’Ajuntament
• En acabar el correfoc, concert a càrrec dels grups següents: 
Tremenda!, grup de pop-rock indie de L’Hospitalet que va 
néixer el 2010 amb ganes de fer sonar una base rítmica 
potent i unes guitarres contundents.
Proyecto Luisbo, banda de Sant Boi l’objectiu de la qual és 
fer ballar el públic. En bases electròniques hi integren tots els 
estils que pugueu imaginar, sense cap complex, amb lletres 
gracioses de tornades repetitives. La festa està servida!

DJ Monrow, discjòquei del barri que, amb la seva selecció 
musical, pretén que ningú deixi de ballar i cantar amb els hits 
d’ara i d’abans.
Ho organitzen: colla de diables Folcat Diabòlic, colla de diables Fills de la 
Flama i colles convidades 

Carrer del Xipreret
20.30 h 
• Pregó a càrrec de Maria Dolors Nat, al jardí de Casa Espanya. 
Espai d’història
Tot seguit, vetllada musical a càrrec del grup Rumba Sin 
Rumbo

Pista del Casino del Centre
22.30 h 
• Concert de cant coral i havaneres a càrrec de la Coral 
Elisard Sala del Casino del Centre
Entrada lliure

Dissabte, 18 de juny
Plaça de Mossèn Homar

10 h
• 10a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava 
Presentació de la placa de La Talaia 2016 i degustació de 
cava
Hi col·labora: El Celler d’en Pep



10 h 
• Jornada solidària Solidaris pel Senegal, amb el progra-
ma d’activitats següent:
- Estand divulgatiu de l’ONG Fallou per donar a conèixer el 
projecte de construcció d’un ambulatori en un poblat del 
Senegal; un mercat solidari i un estand per donar a conèixer 
la cultura senegalesa, amb l’Associació Manding Makoy 
Kafo.
- Tallers, espectacles a peu de carrer, actuacions per a la 
canalla, jocs educatius, d’animació i de circ, amb el grup 
d’animació Circ de Jocs.
- Música ambient amb tocs ètnics, amb diferents DJ, a càrrec 
del Depo. 
- Rifa solidària de diferents productes/serveis facilitats 
pels comerços que col·laboren amb la ONG, la majoria 
de L’Hospitalet. Si tens un comerç i/o una empresa i vols 
col·laborar-hi, posa’t en contacte amb Fallou, carrer del 
Príncep de Bergara, 27, local, o envia un correu electrònic a 
comunicacio@fallou.org
- Espai habilitat per a la campanya “Fes solidari el teu mòbil 
vell”, que consisteix a recollir mòbils antics perquè tinguin 
una segona vida.
Al web www.solidarispelsenegal.cat es pot trobar més 
informació detallada.
Ho organitza: Fallou ONG (web www.fallou.org)

Carrer de Vigo
10.30 h 
• Exhibició de tai-txi
Davant del local social de l’Associació de Veïns del Centre
Ho organitza: Associació de Veïns del Centre

Plaça de l’Ajuntament
11 h
• Taller de diables, tabalers i capgrossos
Ho organitza: Manotes de Tro

• Tallers de cupcakes a càrrec de Tartadictos i taller de 
robots i makers a càrrec de La Vitrina
Ho organitza: Ruta alternativa L’H (www.larutaalternativa.com)

• Taller de rugbi
Circuits d’habilitats, partits de 3x3 i jocs destinats a difondre 
el nostre esport i el Rugby Club L’Hospitalet, que té més de 
quaranta anys d’història.
Ho organitza: Rugby Club L’Hospitalet

D’11 a 14 h
• Tallers de maquillatge, de xapes, d’estampació de punts 
de llibre i teles, i de jocs gegants per a infants i joves
Ho organitza: Centre d’Esplai Xixell

Recorregut pels carrers del Centre
18 h
• Cercabirres
Recorregut col·lectiu per quatre bars del barri per degustar 
unes cerveses, acompanyats d’una xaranga i del DJ 
Amenizando Guateques, amb final a la plaça de l’Ajuntament.
Inscripcions: dimarts, 14 de juny, a les 19 h, al local de La 
Talaia, carrer de Digoine, 33
Es facilitaran un màxim 2 tiquets per persona fins a exhaurir-
ne les existències (300 tiquets).
Preu: 6 euros, que inclouen cinc cerveses, una samarreta  
i un got reciclable
Ho patrocina: Cerveses Moritz
Ho organitza: Col·lectiu de joves de les entitats de La Talaia



Carrers del Centre
21 h
• Sopars de germanor 
- Al carrer del Príncep de Bergara, amb el concurs de taules 
guarnides (votació popular per escollir-ne les millors), i gresca.
- Als carrers de les Roselles i de Santa Rosa; a la plaça de 
la Mare de Déu de Montserrat, al carrer Sant Roc (entre 
l’avinguda del Carrilet i el carrer de la Riereta), al passatge 
de Jaume Blanchart, a la plaça de la Reforma amb el carrer 
de Digoine, als carrers de Rossend Arús, de la Mare de Déu 
de Montserrat, de Josep Prats, de Santa Bàrbara i a la plaça 
del Repartidor. 
- El carrer de la Reforma estarà guarnit tots els dies amb 
motius relacionats amb els Oscar de Hollywood.
- Sopar de germanor de l’Associació de Veïns del Centre. 
L’entitat oferirà aigua, vi, cava i discoteca mòbil a tots els 
socis, al carrer de Vigo, 3-5.

Carrer del Baró de Maldà
21.30 h 
• Sopar de germanor i ball amb punxadiscos

Carrers del Centre
22 h 
• Sopar de germanor als carrers del Xipreret i de Joan Pallarès

Plaça de l’Ajuntament
22 h
• Aquelarre carrincló
Concurs de discjòqueis horteres contra el patriarcat
Farem una festa per a tothom lliure de sexismes! Vestiu-vos 
amb allò més hortera que tingueu al fons de l’armari i veniu a 
remenar els malucs. #NocontroLHis
Ho organitza: Aquelarre Jove de L’H

Diumenge, 19 de juny
Rambla de la Marina, entre l’avinguda del Carrilet i la tra-
vessia Industrial

9 h 
• 2a Trobada Oficial de Cotxes Clàssics de L’Hospitalet
Després de l’èxit de la primera trobada, aquesta serà una 
jornada ideal per reviure grans moments viscuts en dècades 
passades en un Ford Sierra, un Seat 1430, un Seat 600, un 
2CV, un Ford Fiesta, un WW Polo o una Vespa.
La trobada és oberta a tothom que tingui un cotxe o una 
moto clàssics dels anys seixanta, setanta, vuitanta i noranta. 
Per participar-hi, només cal escriure un correu electrònic a: 
trobadesclhassics@gmail.com
Ho organitza: CL’Hàssics

Carrer del Príncep de Bergara
9.30 h 
• Despertar sorollós, esmorzar i concurs d’allioli

Carrers del barri 
11 h
• Passejada amb bicicleta pels carrers del barri 
Concentració i sortida de la plaça de Josep Bordonau  
i Balaguer
Recorregut: plaça de Josep Bordonau i Balaguer (carrer 
del Xipreret amb carrer de Barcelona), circuit pels carrers 
del barri amb un recorregut aproximat de 7,5 km, carrer del 
Xipreret i plaça de Josep Bordonau i Balaguer
En acabar, botifarrada per als participants
Ho organitzen: carrer del Xipreret i La Talaia



Plaça de Mossèn Homar
D’11 a 14 h 
• Instal·lació d’un circuit de trens tripulats a càrrec de 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet

Camp Municipal de Can Buxeres
• Fi de la temporada esportiva dels equips de la Penya 
Barcelonista L’Hospitalet 
Partits de futbol-7, benjamí i aleví 
Prova de selecció per a jugadors de la temporada 2016-2017 
(informació al telèfon: 603 42 22 02) 

Entrega de trofeus i medalles a entrenadors i jugadors, fi de 
festa i dinar 
Celebració del Campionat de Catalunya de l’equip aleví de 
la Penya
Ho organitza: Penya Barcelonista de L’Hospitalet

Plaça de l’Ajuntament
12 h
• Ballada de sardanes XXII Memorial Jaume Reventós
A càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell
Ho organitza i ho patrocina: Ateneu de Cultura Popular, amb la col·laboració 
de la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet 

Carrers del barri
12 h
• Cercavila amb els Gegants de la Ciutat, Manotes de Tro, 
els Capgrossos de Ciutat Comtal, els Capgrossos i el Ge-
gantó de la Florida, el Capgròs del Grup de Botigues, el 
dimoni Titunyetes, Drac d’or i els tabalers de Folcat Dia-
bòlic, i les colles convidades: els Geganters i Grallers de 
Cervelló i la colla de Geganters de Badalona
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer de Rossend Arús, 
carrer de Josep Maria de Sagarra, plaça de la Mare de Déu 

de Montserrat, rambla de la Marina, rambla de Just Oliveras, 
passatge de la Pau, plaça del Repartidor, carrer de Joan Pa-
llarès, carrer de l’Església i plaça de l’Ajuntament
Hi col·laboren: Fontdor-Vichy Catalan i Cerveses Moritz

Carrer del Baró de Maldà
12 h 
• Vermut de germanor per als veïns i veïnes i dinar col·lectiu

Carrer de la Reforma, entre l’avinguda d’Álvarez de Castro 
i el carrer de Frederic Prats

13.30 h
• Vermut de germanor per als veïns i veïnes

Carrer del Príncep de Bergara
17 h
• Tarda de dibuix de Festa Major i jocs infantils al carrer 
Recuperem la tradició de jugar al carrer.

Jardí de Casa Espanya. Espai d’història
17.30 h 
• Tarda de jocs infantils al carrer del Xipreret, i xocolatada
Ho organitza: carrer del Xipreret

Carrer de la Reforma, entre l’avinguda d’Álvarez de Castro 
i el carrer de Frederic Prats

18 h
• Jocs per a pares i fills, i néts i avis

Plaça de Lluís Companys i Jover
18 h
• Taller de fermalls
Ho organitza: Arts & Craft



18.30 h
• Gran tarda infantil amb el grup El Flabiol
En acabar l’actuació, xocolatada infantil a càrrec de 
l’Associació de Veïns del Centre
Ho patrocina: Restaurant Azabache

Jardins de Can Sumarro
18.30 h
• Mostra de dansa a càrrec de l’Estudi de dansa Laura 
Mestres

Pista del Casino del Centre
19 h
• Festival de country-line
Entrada lliure

Carrers del barri
A partir de les 19.30 h
• Correfoc i tabalada infantils

19.30 h 
Inici de la tabalada, amb l’itinerari següent: rambla de Just 
Oliveras (amb el carrer de Tarragona) i rambla de la Marina
20 h 
Inici del correfoc, amb l’itinerari següent: rambla de la Marina 
(amb el carrer de la Riera de la Creu), carrer de Provença, 
carrer de Sant Roc i carrer Major
21 h 
Arribada a la plaça de l’Ajuntament i lluïment dels diables  
i els tabalers
Ho organitzen: colla de diables infantils de Folcat Diabòlic, colla de diables 
Patunyetes i colles convidades

Plaça de l’Ajuntament
22 h
• Espectacle de Festa Major: Camins d’aigua
A càrrec de l’Esbart Rocasagna de Gelida
Espectacle de dansa catalana d’arrel tradicional interpretat 
per més d’una vintena de ballarins del cos de dansa. 
L’espectacle es va estrenar a Gelida el juliol del 2015.
És molt important per a nosaltres presentar un espectacle en 
què el vestuari té un paper preeminent, perquè hem disposat 
dels dissenys dels millors figurinistes, com Ramon Ivars, 
Maria Carbonell, Fabià Puigserver, Ramón Suárez, Blanca 
Ferrer i M. Rosa Llunell.

Dilluns, 20 de juny
Biblioteca Can Sumarro

18 h
• Taller familiar de tast
Sucs per als infants i vi per als adults, a càrrec de Celler 
Comunica
Cal inscripció prèvia de les famílies a la sala infantil de la Biblioteca

Jardins de la Regidoria del Districte I
20.30 h
• Recital de poesia a càrrec del Col·lectiu Verba del Centre 
Catòlic
Poesies d’Olga Xirinacs
Recitadors i recitadores: Lali Panyella, Xavier Torres, Anna 
Gonzàlez, Montserrat Monrós i Jesús Rocosa 
Selecció de poemes i direcció: Montserrat Monrós
Tècnic de llum i so: Rafa Garcia
Ho organitza: Centre Catòlic de L’Hospitalet



Plaça de l’Ajuntament
20.30 h
• Concert-concurs L’Hospitalet té talent, en l’apartat de dansa
L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH) convoca 
aquest concurs per a joves artistes de 12 a 30 anys, en les 
especialitats de música, dansa, màgia, humor i arts.

Dimarts, 21 de juny
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

20 h
• Concert de la Coral Xalesta amb motiu del Dia Interna-
cional de la Música 
Interpretarà temes musicals i cançons populars i de gresca
Direcció: Joaquim Miranda
Ho organitza: Coral Xalesta

Sala de teatre del Centre Catòlic
21.30 h
• Representació de l’obra Els 39 esglaons
Ajunteu el millor d’Alfred Hitchcock i el més absurd dels 
Monty Python i ja teniu la recepta perfecte d’Els 39 esglaons, 
una comèdia d’espies que us farà passar un molt bon vespre 
de teatre.
En acabar, brindis de Festa Major al pati del Centre Catòlic
Entrada inversa: L’entrada és gratuïta; a la sortida, es pot pagar la voluntat.
Reserves: entradesteatrecclh@gmail.com (indicar-hi nom, cognoms, telèfon 
i quantitat de seients)
Ho organitza: Quadre escènic del Teatre del Centre Catòlic

Dimecres, 22 de juny
Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet

19.30 h
• Inauguració de l’exposició de treballs de l’Aula de  
dibuix i pintura Rafael Garrich

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
20 h
• Concert de blues a càrrec de La Mula y la Pa
Ho organitzen: Biblioteques L’Hospitalet i Biblioteca Can Sumarro

Carrer del Príncep de Bergara, entre els carrers de Josep 
Prats i de Provença

21 h
• Sopar de carmanyola i jocs de taula

Dijous, 23 de juny
Plaça de la Mare de Déu de Montserrat

10 h
• Foguera de Sant Joan
A partir d’aquesta hora, els veïns i les veïnes que hi vulguin 
col·laborar podran portar fustes a la plaça de la Mare de Déu 
de Montserrat.



Carrers del barri
20 h
• Cercavila amb la Flama del Canigó 
Recorregut: plaça de Sant Joan, carrer de Bellavista, carrer 
de Frederic Prats (recollida del Ninot), carrer de la Riera de 
l’Escorxador, carrer del Xipreret, carrer de Barcelona, plaça 
de la Remunta, carrer Major i plaça de l’Ajuntament 
Ho organitzen: Club Muntanyenc L’Hospitalet, amb la col·laboració dels  
tabalers de la colla de diables i tabalers Folcat Diabòlic, i Òmnium Cultural

Plaça de l’Ajuntament
20.30 h
• Arribada de la cercavila de la Flama del Canigó a la 
plaça de l’Ajuntament i distribució als altres barris de la 
ciutat
A l’entrada de la Flama, els castellers de la Colla Jove de 
L’Hospitalet faran un pilar d’honor
20.35 h
Lectura de poemes relacionats amb la Flama del Canigó, 
el foc i el solstici d’estiu, a càrrec del Col·lectiu Verba del 
Centre Catòlic
20.50 h
Presentació del Ninot que presidirà la foguera de Sant 
Joan, aquest any realitzat pel grup de diables i tabalers 
Folcat Diabòlic amb motiu de la celebració del seu 15è 
aniversari
20.55 h
Lectura del Manifest de la Flama del Canigó

Carrers del barri
21 h
• Recorregut amb la Flama del Canigó des de la plaça de 
l’Ajuntament, carrer Major, carrer de Rossend Arús i plaça 
de la Mare de Déu de Montserrat, on es farà l’encesa de 
la foguera de Sant Joan

Casino del Centre
A partir de les 21.30 h 
• Sopar i revetlla 
Compra de tiquets amb antelació a la secretaria de l’entitat

21.30 h
Sopar a la pista del Casino 
23.30 h 
Revetlla a la pista del Casino amenitzada pel grup Atrium 

Carrers del Centre
• Sopar de revetlla de Sant Joan als carrers del Príncep 
de Bergara, de Santa Rosa, de la Riera de l’Escorxador, de 
les Roselles, de Rossend Arús, de Molines, de la Mare de 
Déu de Montserrat, de Sant Roc (entre l’avinguda del Carrilet 
i el carrer de la Riereta), de la Reforma (entre l’avinguda 
d’Álvarez de Castro i el carrer de Frederic Prats), i a la plaça 
de la Reforma amb el carrer de Digoine 
• Sopar de revetlla de Sant Joan amb discoteca mòbil al 
parc de la Remunta, per als veïns i veïnes de l’avinguda d’Ál-
varez de Castro, al carrer de Bellavista i a la plaça de la Remunta
• Sopar de revetlla de Sant Joan al passatge de Jaume 
Blanchart, amb música en directe a càrrec del grup 
Desquiciados

Carrer del Xipreret
23 h
• Hora de menjar la coca de Sant Joan 



Plaça de l’Ajuntament
23.30 h
• Gran Ball de Revetlla de Sant Joan amb l’Orquestra 
Swing Latino

Divendres, 24 de juny
Plaça de l’Ajuntament

9 h
• Esmorzar típic del grup Amics de l’esmorzar: Bacallà a 
la recolloné i amanida del temps
Cal portar-hi el menjar, els estris i la vestimenta d’acord amb 
els costums de principis del segle passat.
12 h
• Sardanes i balls populars vuitcentistes amb la Cobla 
Ciutat de Cornellà
Ho organitza: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

Carrer del Príncep de Bergara
13.30 h
• Vermut de germanor per als veïns i veïnes

Carrer del Xipreret
14 h
• Vermut per als veïns i veïnes

Carrer del Príncep de Bergara
18 h
• Gran final de festa amb el Show Bergara i rom cremat

Plaça de l’Ajuntament 
20.30 h
• Acte de solidaritat amb els damnificats pel terratrèmol 
de l’Equador
20.45 h
• Lliurament de premis als guanyadors del concurs d’apa-
radors organitzat pel Grup Botigues del Centre i Sant Josep
21 h
• Cantada d’havaneres amb L’Espingari, grup d’havane-
res i cançó marinera
Aquest grup va néixer l’any 1982 i el va apadrinar Núria Feliu. 
El seu repertori inclou havaneres tradicionals, modernes 
i de composició pròpia, a més de cançons de taverna  
i ritmes mediterranis amb els quals han creat un estil propi  
i reconeixedor. Ha participat en multitud de trobades i mostres 
d’havaneres, tant a Catalunya com més enllà de les nostres 
fronteres, i l’any 2015 va participar a la Cantada d’Havaneres 
de Calella de Palafrugell.
A la mitja part hi haurà rom cremat per a tothom.
Ho patrocina: Centre Residencial Can Buxeres SAR

23 h
• Castell de focs artificials amb la Pirotècnia Igual



ALTRES ACTIVITATS

Barri del Centre
Del 13 al 24 de juny
• Concurs d’aparadors guarnits pels comerços del barri
Ho organitza: Grup Botigues del Centre i Sant Josep

Penya Barcelonista de L’Hospitalet
Del 13 al 21 de juny

De 18 a 20 h
• Gran Campionat de Dòmino al local de la Penya Barce-
lonista de L’Hospitalet 
Entrega de premis: el dimecres 22 de juny
Ho organitza: Penya Barcelonista de L’Hospitalet, carrer de Josep M. de 
Sagarra, 3 - Bar La Lluna

Dissabte, 18 de juny i diumenge, 19 de juny
Poliesportiu Municipal del Centre

• Jornades de portes obertes 
La ciutadania podrà accedir a qualsevol espai del Poliespor-
tiu i fer-hi activitats.

Dissabte, 25 de juny
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

19 h
• Càpsules de teatre i música
Càpsules artístiques de 15 minuts que podràs degustar de 
quatre en quatre.
Ho organitzen: Biblioteques de L’H - Biblioteca Can Sumarro

Aquest fulletó s’ha tancat el dia 7 de juny per enviar-lo a imprimir. Com que L’Hospitalet és una ciutat dinàmica, en cas 
que, posteriorment a aquesta data, es produïssin canvis en el seu contingut, podreu consultar el web www.l-h.cat on 
trobareu la versió actualitzada.
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