Festa Major

Centre

Del 18 al 24 de juny de 2019

Ja és aquí la Festa Major del Centre,
una celebració que és patrimoni
col·lectiu de tots els veïns i de
totes les veïnes i que ens anima a
sortir al carrer, gaudir del barri i de
la bona companyia, passar bones
estones i assaborir tot allò que el
barri del Centre ens ofereix.
Aquest any, el cartell de la Festa
Major recull amb il·lustracions les
diferents activitats que omplen un programa festiu on no falta
res i on tots trobareu alguna activitat del vostre gust: cultura
tradicional, música, activitats esportives, gastronomia...
Un esdeveniment molt esperat que no seria possible sense la
feina que realitza La Talaia. Associació per les Festes del Centre
de L’Hospitalet, la implicació de la resta d’entitats del barri i
l’entusiasta participació de la ciutadania.
Baixeu al carrer i, com sempre, gaudiu les festes en bona harmonia,
amb respecte i alegria: salteu, rieu, balleu, converseu... Vosaltres
sou els protagonistes: feu del barri la vostra sala d’estar.
Que tingueu una bona Festa Major!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

El Centre es vesteix de gala per
celebrar la Festa Major. Els carrers
del barri s’omplen de joia i alegria
durant una setmana molt especial
per a tots els veïns i veïnes, els
autèntics protagonistes de la Festa.
Mostra d’això són els diferents
sopars de germanor i de revetlla,
on la ciutadania comparteix riures
i menjar sota les estrelles en un
ambient molt especial.
Amb l’arribada de l’estiu, el foc pren el protagonisme a la Festa, amb
el punt culminant en la revetlla de Sant Joan i l’arribada de la Flama
del Canigó. L’esport, la música, la gastronomia i el teatre són també
presents en un programa que la Comissió de Festes ha preparat amb
molta passió i dedicació. Vull agrair a La Talaia i a la resta d’entitats
que col·laboren en la Festa Major pel seu esforç desinteressat.
Una repassada a les activitats previstes ens mostra l’heterogeneïtat
de la nostra Festa Major: des dels més petits fins al col·lectiu de gent
gran gaudiran d’unes activitats que combinen les nostres tradicions
més arrelades amb actes moderns i esbojarrats.
Us animo a participar a tothom i us desitjo de tot cor molt
bona Festa Major
Jaume Graells Veguin
Regidor Districte I

Un any més us convidem a la Festa Major, un esdeveniment
organitzat per La Talaia amb la participació de moltes de les
entitats del barri. Aquest any celebrem els quinze anys del
naixement de La Talaia. Associació per les Festes del Centre.
Serà la setzena edició de la Festa Major organitzada per la
nova comissió de festes, si comptem la del 2004, signada com
a Grup de Treball i en què vàrem celebrar els vint-i-cinc anys
de recuperació de la Festa. Hereus de la Comissió de Festes
L’Hospitalet Centre que va iniciar la recuperació de les Festes,
allà pel ja llunyà any 1981. Abans, el 1979, juntament amb la
recuperació dels ajuntaments democràtics, dels que enguany
se celebra el quarantè aniversari, ja es va començar a celebrar
una renovada Festa Major en les dates que ho fem ara, ja que
anteriorment s’havia celebrat per Sant Roc, a l’agost, i ja feia uns
anys que no es feia.
Esperem poder celebrar molts aniversaris més al costat de les
entitats, les associacions, els veïns i veïnes, els firaires, els
comerciants... en fi, amb tots els que any rere any ens ajuden a
tirar endavant la nostra i la vostra Festa Major.
Gaudiu molt de la les activitats que us proposem en aquest ampli
programa.
Us hi esperem!
La Junta de La Talaia

Festa Major

Centre

Del 18 al 24
de juny
de 2019

Dissabte, 15 de juny
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
11 h

Jornada de Jazz Manouche
Hi col·laboren: Escola Municipal de Música Centre de les Arts EMMCA
i Associació de Músics i Aficionats al Jazz Manouche.

Parc de la Remunta (al costat dels locals de l’Esplai
Xixell)
17.30 h

Final de curs de l’Esplai Xixell
Celebrem el final de curs de l’esplai amb una gran festa de l’aigua a
càrrec del grup Rah-mon Roma.
Activitat oberta a tothom.
Hi col·labora: Fundació La Roda

Ateneu de Cultura Popular
18 h

Teatre a l’Ateneu de Cultura
La secció juvenil del grup de teatre Margarida Xirgu de l’Ateneu
presenta l’obra El fantasma.
Uns excursionistes perduts, un tresor amagat i una casa encantada...
La combinació perfecta per a una obra còmica amb la que us ho
passareu de por!

Autor: Carles Farrés.
Direcció: Helena Farrés i Helena Royo.
Entrada taquilla inversa.

Pista del Casino del Centre
18.30 h

Festival d’estiu dels Dansaires de
L’Hospitalet
Entrada lliure.

Diumenge, 16 de juny
Pista del Casino del Centre
19 h

Festival de country-line dance
Entrada lliure.

Dimarts, 18 de juny
Pista del Casino del Centre
17.30 h

Festival infantil
Entrada lliure.

Plaça de l’A juntament
19.30 h

Presentació de la Festa Major
Amb introducció musical a càrrec d’un Dj.

20 h

Actuació de la Maga Melanie
Amb l’espectacle Per art de màgia.
Melanie és una de les poques noies il·lusionistes del nostre país, i
aporta un concepte diferent dins els espectacles de màgia, amb molt
d’humor i un toc femení. Un show de màgia molt familiar i participatiu,
i amb molta comèdia.

21 h

Pregó de la Festa Major
A càrrec de Laura Catalan.
Nascuda a L’Hospitalet, ha viscut als barris de Sant Josep i el Centre.
Va estudiar a l’escola Patufet-Sant Jordi, a l’institut Mercè Rodoreda
i Periodisme a la UAB.
Va començar a treballar a la Televisió de L’Hospitalet l’any 2001 com
a ajudant de direcció, va ser cap i presentadora d’informatius, i també
directora i presentadora del magazine Estació central.
Al 2008 s’incorpora a la plantilla de TV3 com a redactora i
presentadora al Canal 3/24. Actualment exerceix com a redactora de
la secció de política dels informatius de TV3.

Tot seguit, presentació del programa de la Festa Major
21.30 h

Música amb el Dj que ha obert l’acte

Dimecres, 19 de juny
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
18.30 h

Espectacle d’animació infantil. Mou el cul i
no siguis gandul@
A càrrec de la companyia Tres per res.
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Plaça de l’A juntament
19 h

Masterclass de Bodycombat
Activitat oberta a tothom.
Durada: 50 minuts
Ho organitza: Poliesportiu Municipal del Centre

20 h

Exhibició de dansa del ventre
Actuaran les alumnes de l’Associació de Veïns de Sant Josep i del
gimnàs Podium.
Direcció: Nashira

Entrada de l’estació de RENFE
19 h

Ramblejant
Passejada històrico-lúdica, teatralitzada i guiada, per la rambla de
Just Oliveras i voltants.
Punt d’inici: davant l’entrada de l’estació de la RENFE.
Recorregut: rambla de Just Oliveras, Cases barates, c. del Parral, c.
de la Riera de la Creu, c. de Santa Bàrbara, pl. del Repartidor, Centre

Catòlic, Rambla Cinemes, Casino del Centre.
Durada aproximada: 1 hora i 30 minuts.
Tots els inscrits rebran un certificat de participació en l’activitat i una
reproducció d’un programa de cinema d’inicis del segle XX. Al final
farem una copa de cava per brindar per la Festa Major. Accés només
pels inscrits i pels representants dels organitzadors i col·laboradors.
Ho organitzen: Centre Catòlic i Centre d’Estudis.
Hi col·laboren: Casino del Centre, Ateneu de Cultura Popular, Grup de
Botigues del Centre i Sant Josep i Monrós Copi-foto.

Cal inscripció prèvia.
Inscripcions fins el 18 de juny al correu celh@celh.cat.
Preu: 10 euros.

C. de Vigo, davant del local de l’Ass. de Veïns del
Centre
19.30 h

Xerrada: “Economia alternativa: els grups
de consum”
L’ateneu La Col·lectiva ens convida a donar un cop d’ull a una nova
manera de consumir que ha anat sorgint els últims anys a les
zones urbanes: els grups i les cooperatives de consum. Parlarem
amb grups i cooperatives, i amb les productores que subministren
aquests productes per saber el passat, el present i el futur d’aquesta
economia alternativa.
Ho organitza: La Col·lectiva. Ateneu cooperatiu de L’Hospitalet.

Jardins de la Regidoria del Districte I
20.30 h

Any Brossa. Recital de poesia a càrrec del
Col·lectiu Verba del Centre Catòlic
Recital poètic-visual en homenatge a Joan Brossa, en el centenari
del seu naixement.
Reciten: Montserrat Expósito, Lali Panyella, Elena Bonals, Montserrat

Monrós i Jesús Rocosa.
Tria de poemes i direcció: Montserrat Monrós.
Tècnic de llum i so: Rafa Garcia.
Amb acompanyament musical d’Anna Farré.
Ho organitza: Centre Catòlic de L’Hospitalet

Dijous, 20 de juny
Plaça del Mossèn Homar i jardins de Ca n’Arús
D’11 a 20 h

L’Ou com balla
L’Ou com balla és una tradició que té lloc el dia del Corpus Christi.
Consisteix a col·locar un ou buit sobre el raig d’aigua del brollador d’una
font, de manera que giravolti sense caure. La font, habitualment, es
guarneix amb flors i fruites del temps.
La interpretació més comuna és que l’ou representa l’hòstia
consagrada i la forma de l’aigua el calze de la sang de Crist, en clara
al·lusió a la festa catòlica del Corpus Christi. Altres interpretacions
apunten a la representació de la plenitud de la primavera, ja que tant
l’ou com l’aigua o l’abundor de flors són interpretacions simbòliques
de fecunditat i regeneració pròpies de l’estació primaveral en plena
vitalitat.
Ho organitza: Gent de Pau.

Plaça de l’A juntament
De 17 a 19 h

Tallers infantils
Peixos: farem uns peixos amb una pinça d’estendre roba i cartolines.
Boles de malabars: amb un globus i arròs.
Jocs gegants: mikado, dòmino, connecta 4, diana, paraca...
Ho organitza: Centre d’Esplai Xixell

De 18.15 a 19.05 h

Masterclass de Zumba
Activitat oberta a tothom.
Ho organitza: Poliesportiu Municipal del Centre

De 19 a 22 h

Degustació i tast de vins
S’instal·laran estands amb diferents DO.
Preu del tiquet: 12 euros. Inclou copa, 5 tiquets de vi (alguna
degustació pot requerir més d’un tiquet) i un entrepà.
Venda anticipada en els establiments participants fins a exhaurir-ne
les existències.
Ho organitza: Tast & Vins
Hi participen: Tast & Vins, Celler 1912 i Braseria Cal Paco

Jardins de Ca n’Arús
17 h

Exhibició de taitxí
A càrrec del Casal de la Gent Gran de Ca n’Arús

Centre Cultural Barradas
20.30 h

Inauguració de l’exposició i lliurament
de premis del 63è Concurs de Fotografia
Artística i de Muntanya. Memorial Antoni
Monrós i Valls.
L’exposició romandrà oberta del 20 de juny al 7 de juliol.
Ho organitza: Club Muntanyenc L’Hospitalet

Teatre del Centre Catòlic
21 h

El grup Escotillons de Capsa de SomnisQuadre escènic del Centre Catòlic presenta
l’obra ¡Ay Carmela!
Versió lliure de la pel·lícula de Carlos Saura.
Sinopsi: Carmela, Paulino, Pilar i Amelia són una família de trobadors
que actuen per l’oci del bàndol republicà durant la Guerra Civil
espanyola, però ja estan cansats de passar desgràcies en el front.
Decideixen anar a València però, per error, van a parar a la zona
nacional. Allà són fets presoners, i l’única manera de salvar les seves
vides és oferint un espectacle per un grup de militars nacionals, que
xoca de ple amb la ideologia dels còmics.
Repartiment:

Carmela: Lidia Palomo
Paulino: David Alloza
Amelia: Mariona Ros
Pilar: Ariadna Calderon
Franquista 2: Guillem Nuñez
Franquista: Didac Moreno
Italiano: Álvaro Canovas
Pawel: Héctor Balderas
Arturo: Jorge Fernandez
Direcció: Albert Adrià
Escenografia: Quadre Escènic del Centre Catòlic
Durada: 1 h i 20 min (obra en castellà)
Venda d’entrades: 30 min abans a taquilla: 7 euros general, i 5 euros
jubilats i joves.

Divendres, 21 de juny
Auditori Barradas
18 h

Festival de fi de curs de l’Associació de
Dones del Centre
Amb actuacions dels diferents tallers realitzats per les sòcies:
teatre, sevillanes, country i poesia.
Entrada lliure

Sala d’actes de l’Ateneu de Cultura Popular
20 h

Concert del grup Angels & Friends
L’Ateneu participa en el Dia Internacional de la Música amb un
concert de peces de jazz, swing, blues, bossa nova, boleros i pop.
Entrada amb taquilla inversa

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
20 h

Concert de bandes sonores a càrrec de la
Collblanc-Torrassa Band
La jove CT Band, dirigida per Toni Santos, oferirà un concert amb
algunes de les músiques més populars del cinema.
Entrada lliure.
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Església de Santa Eulàlia de Mèrida
20 h

Concert de Festa Major de la Coral Xalesta

La coral Xalesta us ofereix un magnífic concert, conjuntament amb
l’Agrupació Coral Matadepera, la Massa Coral de Terrassa i la banda
de Terrassa amb la direcció de Pol Pastor, Rosa Ribera i Reynaldo
Osorio.
Un programa variat que va des de la Missa Brevis de Jacob de Haan
a la dansa de Castellterçol, passant pel tribut a Raimon, el Cant de la
Senyera i Els segadors.
Amb ells podreu descobrir tots els colors que es creen amb la fusió
d’aquestes tres corals i la brillantor que incorporen els diferents
instruments de la banda.
Veniu a submergir-vos en l’esclat de totes aquestes veus i
instruments. Us hi esperem!
Espectacle amb taquilla inversa.

Jardí de Casa Espanya
20.30 h

Pregó a càrrec de Laura Mestres de Ca la
Vidala
A continuació, espectacle de dansa.
A càrrec de la Laura Mestres

Teatre del Centre Catòlic
21 h

El grup Escotillons de Capsa de SomnisQuadre escènic del Centre Catòlic presenta
l’obra ¡Ay Carmela!
Venda d’entrades: 30 min abans a taquilla: 7 euros general, i 5 euros
jubilats i joves.

Pista del Casino del Centre
22 h

Concert de cant coral i havaneres a càrrec
de la Coral Elisard Sala del Casino del Centre
Amb degustació de rom cremat.
Entrada lliure.

Carrers del Centre
20.30 h

Correfoc i tabalada “Foc de solstici”
20.30
Inici de la TABALADA amb l’itinerari següent: inici rbla Just Oliveras
amb Tarradellas - rbla. de Just Oliveras - c/ Enric Prat de la Riba - c.
Major - c. del Baró de Maldà - pl. del Repartidor.

21.15 h
Inici del CORREFOC. Itinerari: pl. del Repartidor - Riera de la Creu - c. de
Sant Joan - c. d’Espanya - c. de Tecla Sala - pl. de l’Ajuntament.

22.00 h
Arribada a la plaça de l’Ajuntament i lluïment dels diables i els tabalers.

En acabar el Correfoc

Concert de Festa Major
Amb els grups:

Montón Fiestao
Montón Fiestao neix l’any 2017 en un festival a partir d’un grup
d’amics de L’Hospitalet i el Prat de Llobregat amb ganes de fer bona
música, gaudir-la i fer-la gaudir al públic. Actualment toquen versions

de temes que van des del rock al pop passant pel soul, el reggae o la
rumba, creant els seus propis arranjaments.

Angangas
Angangas… així és com els anomenaven a l’institut. Els tenien com a
“rarets” i, a més, muntaven uns musicals que feien caure la baba als
professors.
Aquesta fama feia que no els convidessin a cap festa. Per això,
van decidir muntar ells la millor festa que et pots imaginar. Amb un
explosiu directe de dues hores repassen des dels clàssics dels ’80
fins la música actual, versions conegudes i tornades corejades des
del funk al pop. T’ho perdràs?

Dissabte, 22 de juny
Plaça del Mossèn Homar
10 h

13ª trobada d’Intercanvi de palques de cava
Presentació de la placa de La Talaia 2019 i degustació de cava.
Hi col·labora: El celler d’en Pep

Plaça de l’A juntament
A partir de les 11 h

Tallers infantils
Taller de Gegants i capgrossos, a càrrec de Manotes de Tro.
Taller de rugbi, a càrrec del Rugbi Club L’Hospitalet.
Taller de maquillatge i màscares, a càrrec del Grup de teatre del
Centre Catòlic.
Taller de bàsquet, a càrrec del Club de bàsquet del Centre Catòlic

17.30 h

Cercabirres
Recorregut col·lectiu per l’entorn de l’Ajuntament per degustar unes
cerveses acompanyats d’una xaranga.
El tiquet inclou cinc cerveses, un got reutilitzable i un obsequi.
Venda anticipada de tiquets dilluns, 17 de juny, al local de La Talaia
(c. de Digoine, 33). Màxim 4 tiquets per persona fins a exhaurir-ne
les existències.
Preu: 8 euros. En cas de sobrar tiquets, venda el mateix dissabte al
matí a 10 euros.
Ho organitzen: Col·lectiu d’entitats La Talaia i Akelharre Jove de L’H

22 h

Akelharre “hortera”
El concurs de Dj’s “horteres” és festa, però també reivindicació.
Perquè per ser un/a autèntic/a “hortera” cal estimar-se molt endins i
cridar ben fort: #QueDiguinelqueVulguin!
Ho organitza: Akelharre Jove de L’H

Centre Cultural Barradas
18 h

Concert de Festa Major a càrrec de Flotats
Espai Musical
Repertori clàssic i modern.
Programa:
Orquestra de guitarres
Ensemble d’acordions
Coral Flotats
Cor de noies
Direcció: Marina Flotats
Entrada lliure

Carrer del Príncep de Bergara, 34
De 17 a 20 h

Jornada de portes obertes a Fallou ONG
L’Equip de Fallou surt al carrer per gaudir del sopar de germanor per
la Festa Major del nostre barri i us obren les portes de la seva nova
botiga solidària. Us hi esperem!

Carrers del barri
21 h

Sopars de germanor
Al carrer del Príncep de Bergara, amb el concurs de taules guarnides.
Un jurat premiarà a la taula més elegant i la més original. Gran sorteig
de regals i un magnífic regal sorpresa, amb la col·laboració de les
botigues del carrer.
Al c. de les Roselles, c. de Santa Rosa, pl. de la Mare de Déu de
Montserrat, ptge. de Can Xerricó, pl. del Repartidor, pl. de Sant Joan,
c. de la Mare de Déu de Montserrat, c. de Josep Prats (entre c. de
Rossend Arús i c. del Príncep de Bergara), av. de Josep Tarradellas
(entre c. de Josep Muntané i nº 260 i 264-268), pl. de la Reforma amb
c. de Digoine, c. del Baró de Maldà, c. del Xipreret, c. de Joan Pallarès
(entre c. del Xipreret i c. de Tecla Sala), c. del Centre.
El carrer de la Reforma estarà guarnit amb una decoració amb
temàtica medieval.
Sopar de l’Associació de Veïns del Centre: l’entitat oferirà a tots els
socis aigua, vi, cava i disco mòbil davant del local de l’entitat, al carrer
de Vigo, 3-5.

Diumenge, 23 de juny
Rambla de la Marina amb carretera del Mig
9h

Trobada de cotxes i motos clàssiques de
L’Hospitalet
Després de l’èxit de les primeres trobades oficials de cotxes clàssics
de L’Hospitalet, aquesta trobada 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 està oberta a tothom que tingui un cotxe o una moto
clàssica dels anys 60, 70, 80 i 90. Per participar-hi només cal escriure
al correu electrònic següent: clubclhassics@gmail.com.
Ho organitza: CL’Hàssics

Carrer del Príncep de Bergara
9.30 h

Despertar sorollós, esmorzar i concurs
d’allioli
Obert a tothom. Només cal portar el morter i la mà de morter.
En acabar, xerradeta i jocs de taula.

Carrers del barri
11 h

Passejada en bicicleta
Concentració i sortida de la plaça de Josep Bordonau i Balaguer.
Circuit pels carrers del barri amb un recorregut aproximat de 7,5
kilòmetres (vegeu plànol). Recorregut amb inici i final a la plaça de
Josep Bordonau i Balaguer.

En acabar, botifarrada per als participants i els veïns.
Nota: La passejada en bicicleta és de participació lliure i sense
inscripció prèvia, no és una cursa. Els participants han de respectar
en tot moment les normes de circulació i les indicacions dels
agents de la Guàrdia Urbana i de les persones de l’organització. Els
organitzadors no es fan responsables dels accidents o incidents que
puguin ocórrer durant la passejada.

21 h

Sopar al Casino del Centre i revetlla
Revetlla amenitzada pel grup CORXE a la pista del Casino del Centre a
partir de les 23:00 h. Compra de tiquets amb antelació a la secretaria
de l’entitat.

22 h

Sopars de revetlla
C. del Príncep de Bergara, c. de les Roselles, c. de Santa Rosa (entre
c. de Josep Prats i c. de Josep Mª de Sagarra), c. de Sant Roc (entre
av. del Carrilet i c. de Josep Mª de Sagarra), c. de la Reforma (entre c.
d’Àlvarez de Castro i c. de Frederic Prats), c. de Josep Prats (entre c.
de Rossend Arús i c. del Príncep de Bergara), av. de Josep Tarradellas
(entre c. de Josep Muntané i nº 260 i 264-268), c. de la Mare de Déu
de Montserrat, c. de Sant Antoni (entre c. de Sauri i c. de les Arts i els
Oficis), i pl. de la Reforma amb c. de Digoine i c. de Molines.

22. 30 h

Menjada de coca de Sant Joan al carrer del
Xipreret

Plaça del Mossèn Homar
D’11 h a 14 h

Circuit de trens tripulats
A càrrec de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet.

Plaça de la Mare de Déu de Montserrat
10 h

Foguera de Sant Joan
A partir d’aquesta hora, tots els veïns que vulguin col·laborar en la
foguera de Sant Joan podran portar totes les fustes que tinguin.
Amb espectacle de foc i pirotècnia a càrrec de Folcat Diabòlic

Plaça de l’A juntament
11.30 h

Ballada de sardanes XXVI Memorial Jaume
Raventós
A càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell.
Ho organitza i patrocina: Ateneu de Cultura Popular
Hi col·labora: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

12 h

Cercavila
Amb els Gegants de la Ciutat, altres colles de la ciutat, colla
convidada, i els tabalers de Folcat Diabòlic amb el Folqui.
Recorregut: pl. de l’Ajuntament, c. de les Roselles, c. de Provença, rbla.
de la Marina, rbla. de Just Oliveras, ptge. de la Pau, pl. del Repartidor,
c. de Joan Pallarès, c. de l’Església, pl. de l’Ajuntament.

20 h

Cercavila de la Flama del Canigó
Recorregut: pl. de Sant Joan, c. de Sant Joan, c. de l’Església, c. del
Centre, c. de Tarragona, rbla. de Just Oliveras, rbla. de la Marina, pl. de
la Mare de Déu de Montserrat (recollida del ninot), c. de les Roselles,
pl. de l’Ajuntament.

20.30 h

Arribada de la Flama del Canigó a
l’Ajuntament
A l’entrada de la Flama els castellers de la Colla Jove de L’Hospitalet
faran un pilar d’honor. Posteriorment es farà la distribució de la Flama
als altres barris de la ciutat.

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 estarà realitzat per la gent del Casal de Gent Gran de Ca
n’Arús.

20.55 h

Lectura del manifest de la Flama del Canigó

21 h

Recorregut de la Flama des de la plaça de
l’Ajuntament fins a la foguera de Sant Joan
Recorregut: pl. de l’Ajuntament, c. de Rossend Arús, pl. de la Mare de
Déu de Montserrat.
En arribar, es farà l’encesa de la foguera.

23 .30 h

Gran ball de revetlla amb l’orquestra Sabor
Sabor
Local de l’Associació de Veïns del Centre (pl. de
Lluís Companys amb c. de Vigo)
17.30 h

Tarda infantil amb el grup Kids Dance
Amb el seu viatge màgic, iniciaran la seva aventura amb un
recorregut pel món. Una divertida història musical acompanyada de
coreografies, jocs, humor i ball amb molt de ritme pels “peques”, i
també per a les mares i els pares. Música per als petits i mitjans...
esteu preparats per viatjar amb la nostra superaventura?
En acabar l’actuació, xocolatada infantil a càrrec de l’Associació de
Veïns del Centre, patrocinada pel restaurant Azabache.

Dilluns, 24 de juny
Carrers del barri
13.30 h

Vermuts de germanor per als veïns i veïnes
C. del Príncep de Bergara. Vermut pels veïns i concurs de
“montaditos”. Un jurat acreditat valorarà la presentació, l’originalitat
i la degustació de les tapes presentades (mínim 4-6 unitats). Grans
premis pels guanyadors!
C. del Xipreret. Vermut pels veïns.
C. de la Reforma (entre c. d’Àlvarez de Castro i c. de Frederic Prats).
Vermut pels veïns.

Carrer del Príncep de Bergara
18 h

Final de festa amb el Show Bergara
Hi haurà rom cremat.

Plaça del Mossèn Homar
19.30 h

“Xuxes”per a tothom
La botiga Espais Dolços repartirà, entre els nens i nenes, el gran
pastís de llaminadures que hi haurà exposat a l’aparador durant els
dies de Festa Major.

Plaça de l’A juntament
9h

Esmorzar típic dels Amics de l’Esmorzar
Bacallà a la recolloné i amanida del temps. Cal portar-se el menjar, estris
i vestimenta d’acord amb els costums de principis del segle passat.

11.30 h

Sardanes i balls populars vuitcentistes
Amb la cobla Ciutat de Cornellà.
Ho organitza: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet.

20.45 h

Lliurament dels premis als guanyadors del
concurs d’aparadors del grup de Botigues
del Centre i Sant Josep
21 h

Cloenda de la Festa Major 2019
Cantada d’havaneres amb el grup Peix Fregit
Jordi Tormo, veu. Pere Molina, guitarra i veu. Norbert Torrecillas,
acordió i veu. Són un grup d’havaneres que té una llarga trajectòria.
Els avalen més de 40 anys d’activitat. Si bé és cert que al llarg
dels anys han anat canviant els components del grup, sempre han
intentat mantenir un estil propi, una manera de fer que els identifica.
Volen cantar el que es agrada: havaneres, valsets mariners, sardanes,
cançó marinera i de taverna. Volen que la gent que els escolti passi
una bona estona i que s’emporti un bon record i li quedin ganes de
tornar-los a escoltar.
A la mitja part hi haurà rom cremat per a tothom.
Cantada patrocinada pel Centre Residencial Can Buxeres DOMUS-VI.

23 h

Castell de focs d’artifici
A càrrec de Pirotècnia Igual.

Altres activitats:
Del 4 al 20 de juny

Penya Barcelonista L’Hospitalet: c. de Josep M. de
Sagarra, 3 – Bar Sol
De 18 a 20 h
Gran Campionat de Dòmino al local de la Penya
Barcelonista de L’Hospitalet
Entrega de premis dijous, 20 de juny, a les 19 h al local de la Penya
Barcelonista.

Del 15 al 24 de juny

Comerços del barri del Centre
Concurs d’aparadors guarnits pels comerços del barri
Entrega de premis dilluns, 24 de juny, a les 20.45 h.
Ho organitza: Grup de Botigues del Centre i Sant Josep

Dimarts, 25 de juny

Ateneu de Cultura Popular
19.30 h
Inauguració de la 72a. Exposició de treballs de l’aula de
dibuix i pintura Rafael Garrich.

Aquest fulletó s’ha tancat el dia 28 de maig 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, els podreu consultar al web www.l-h.cat, on hi trobareu la versió actualitzada.

