Festa Major

Sanfeliu

Del 20 al 24 de juny de 2019

Ja és aquí la Festa Major de
Sanfeliu, 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 Sanfeliu 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 Comissió de Festes de Sanfeliu, 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

És temps de revetlla i és temps de
Festa Major a Sanfeliu. Com cada
any, aprofitarem els dies més llargs
de l’any per gaudir d’unes jornades
d’esbarjo amb tots els veïns i veïnes
del barri.
La plaça dels Cirerers torna a ser
l’eix d’unes festes molt diverses,
on hi tenen lloc l’esport, la música,
el cinema... A banda, els sopars de
revetlla serviran perquè el veïnatge
comparteixi taula i somriures. Per la seva banda, la botifarrada, que
s’organitza conjuntament amb l’Associació de familiars de malalts
d’Alzheimer, combina el vessant més lúdic amb l’aspecte més solidari
de la festa.
Un any més, la Comissió de Festes ha preparat amb molt esforç una
festa que uneix la modernitat de les danses urbanes amb la tradició
de les havaneres i el rom cremat. Vull agrair la Comissió i les altres
entitats que hi col·laboren per la seva dedicació desinteressada,
imprescindible per a dur a terme la Festa Major.
Desitjo que tots i totes gaudiu d’aquests dies i que ens puguem trobar
pels carrers del barri de Sanfeliu.
Sigueu benvinguts i benvingudes a la Festa Major 2019!
Jaume Graells Veguin
Regidor del Distrite I

Festa Major

Sanfeliu

Del 20 al 24
de juny
de 2019

Dijous, 20 de juny
Plaça de les Comunitats / carrer de l’ Emigrant
18 h

Activitats infantils
Música i tallers.

19.30 h

Música a la fresca
Actuació de Shepherd & The Sheeps i Hidrophony, dos grups de poprock formats a l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de
L’Hospitalet (EMMCA) per tancar les activitats anuals del Centre
Cultural Sanfeliu i iniciar la Festa Major.
Degustació gratuïta de còctels preparats pel Casal de Joves.

Passeig dels Cirerers
21 h

Sopar de veïns i veïnes
Porteu el sopar. Nosaltres posem les taules i les cadires.

21 h

Festa de final de curs de l’Escola d’Adults i
sopar
Ho organitza: Escola d’Adults Sanfeliu

22.30 h

Ball

Amb grup musical.

Divendres, 21 de juny
Institut Apel·les Mestre, entrada per passeig dels
Cirerers
18 h

Danses urbanes
Exhibició de grups de hip-hop del barri i concurs amb jurat de danses
urbanes.
Ho organitza: AMPA de l’Institut Apel·les Mestres
Hi participa: Street Dance Area

Passeig dels Cirerers
21 h

Havaneres i rom cremat
Degustació gratuïta de rom cremat.

23 h

Cinema a l’aire lliure
Dissabte, 22 de juny
Poliesportiu Municipal de Sanfeliu
10 h

Masterclass de Ciclo Outdoor
Activitat gratuïta.
Inscripcions a la recepció del poliesportiu a partir de divendres, 14 de juny.

Passeig dels Cirerers
23 h

Ball amb l’espectacular orquestra Estrella
Central
Diumenge, 23 de juny
Passeig dels Cirerers
9h

Pedalada popular
Itineraris:
A. De 25 a 30 kilòmetres. B. De 10 a 15 kilòmetres.
Es tracta d’una sortida lúdica per a persones a qui els agrada el món
de la bicicleta de muntanya.
Més informació: clubciclistabarrisanfeliu@hotmail.com i al bar “El
paso”, c. de la Via d’Enllaç amb c. de Miralta.

23 h

Ball de revetlla amb l’espectacular
orquestra Estrella Central
La reserva de taules per a la revetlla es podrà fer els dies 17, 18 i 19
de juny, de 17 a 20 h, al local de l’Associació de Veïns del carrer de
l’Emigrant.

Dilluns, 24 de juny
Passeig dels Cirerers
12.30 h

Festa de l’escuma
Pora ulleres i banyador per gaudir d’aquesta activitat.

14 h

Botifarrada solidària
Tota la recaptació es donarà a l’entitat Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de L’Hospitalet per a les activitats d’ajuda que realitza.
Col·laboració: un plat amb 2 botifarres i pa per 1 euro.
Els tiquets es posaran a la venda a partir de les 13.15 h a la carpa
d’informació de l’entitat, que estarà instal·lada al costat de la caseta
de la Comissió de Festes.
Màxim 5 tiquets per persona.

19 h

Festival de cases regionals
Grup de ball El Encinar del Centro Castellano-Leonés.
Quadres de ball i grup “rociero” de l’ACA Casa de Paradas.
Actuació especial de Toni Torres.
23 h

Fi de festa

Aquest fulletó s’ha tancat el 29 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.

Fiesta Mayor

Sanfeliu

Del 20 al 24 de junio de 2019

Ya está aquí la Fiesta Mayor de
Sanfeliu, una celebración que es
patrimonio colectivo de todos
los vecinos y todas las vecinas
y que nos anima a salir a la calle,
disfrutar del barrio y de la buena
compañía, pasar buenos ratos y
saborear todo aquello que Sanfeliu
nos ofrece.
Este año, el cartel de la Fiesta
Mayor recoge con ilustraciones las diferentes actividades que
forman parte de un programa festivo donde no falta de nada y
donde todos encontraréis alguna actividad de vuestro agrado:
cultura tradicional, música, actividades deportivas, gastronomía...
Un acontecimiento muy esperado que no sería posible sin
el trabajo que realiza la Comisión de Fiestas de Sanfeliu, la
implicación del resto de entidades del barrio y la entusiasta
participación de la ciudadanía.
Bajad a la calle y, como siempre, disfrutad las fiestas en buena
armonía, con respeto y alegría: saltad, reíd, bailad, conversad...
Vosotros sois los protagonistas: haced del barrio vuestra sala de
estar. ¡Que tengáis una buena Fiesta Mayor!
¡Que tengáis una buena Fiesta Mayor!

Núria Marín Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Es tiempo de verbena y es tiempo de
Fiesta Mayor en Sanfeliu. Como cada
año, aprovecharemos los días más
largos del año para disfrutar de unas
jornadas de diversión con todos los
vecinos y vecinas del barrio.
La plaça dels Cirerers vuelve a ser
el eje de unas fiestas muy diversas,
donde tienen cabida el deporte, la
música, el cine… Además, las cenas en la calle servirán para que el
vecindario comparta mesa y risas. Por su parte, la botifarrada, que se
organiza conjuntamente con la Associació de familiars de malalts d’Alzheimer, combina la vertiente más lúdica con el aspecto más solidario
de la fiesta.
Un año más, la Comissió de Festes ha preparado con mucho esfuerzo
una fiesta que une la modernidad de las danzas urbanas con la tradición de las havaneres y el rom cremat. Quiero agradecer a la Comissió
y otras entidades que colaboran por su dedicación desinteresada, imprescindible para llevar a cabo la Fiesta Mayor.
Sed bienvenidos y bienvenidas a la Fiesta Mayor 2019!
Jaume Graells Veguin
Concejal del Distrito I

Fiesta Mayor

Sanfeliu

Del 20 al 24
de junio
de 2019

Jueves, 20 de junio
Plaça de les Comunitats / carrer de l’ Emigrant
18 h

Actividades infantiles
Música y talleres.

19.30 h

Música “a la fresca”
Actuación de Shepherd & The Sheeps y Hidrophony, dos grupos de
pop-rock formados en la Escola Municipal de Música-Centre de les
Arts de L’Hospitalet (EMMCA) para cerrar las actividades anuales del
Centre Cultural de Sanfeliu y el inicio de la Fiesta Mayor.
Degustación gratuita de cócteles preparados por el Casal de Joves.

Passeig dels Cirerers
21 h

Cena de vecinos y vecinas
Traed la cena. Nosotros ponemos las mesas y las sillas.

21 h

Fiesta de fin de curso de la Escola d’Adults y
cena
Organiza: Escola d’Adults Sanfeliu

22.30 h

Baile

Con grupo musical.

Viernes, 21 de junio
Instituto Apel·les Mestre, entrada por passeig dels
Cirerers
18 h

Danzas urbanas
Exhibición de grupos de hip-hop del barrio y concurso con jurado de
danzas urbanas.
Organiza: AMPA del Instituto Apel·les Mestres
Participa: Street Dance Area

Passeig dels Cirerers
21 h

Habaneras y ron “cremat”
Degustación gratuita de ron “cremat”.

23 h

Cine al aire libre
Sábado, 22 de junio
Polideportivo Municipal de Sanfeliu
10 h

Masterclass de Ciclo Outdoor
Actividad gratuita.
Inscripciones en la recepción del polideportivo a partir del viernes, 14 de junio.

Passeig dels Cirerers
23 h

Baile con la espectacular orquesta Estrella
Central
Domingo, 23 de junio
Passeig dels Cirerers
9h

Pedalada popular
Itinerarios:
A. De 25 a 30 kilómetros. B. De 10 a 15 kilómetros.
Se trata de una salida lúdica para personas a las que les gusta el
mundo de la bicicleta de montaña.
Más información: clubciclistabarrisanfeliu@hotmail.com y en el bar
“El paso”, c. de la Via d’Enllaç con c. de Miralta.

23 h

Baile de verbena con la espectacular
orquesta Estrella Central
La reserva de mesas para la verbena se podrá hacer los días 17, 18
y 19 de junio, de 17 a 20 h en el local de la Asociación de Vecinos de
la calle de l’Emigrant.

Lunes, 24 de junio
Passeig dels Cirerers
12.30 h

Fiesta de la espuma
Trae gafas y bañador para disfrutar de esta actividad.

14 h

Butifarrada solidaria
Toda la recaudación se dará a la entidad Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de L’Hospitalet para las actividades de ayuda que realiza.
Colaboración: un plato con 2 butifarras y pan por 1 euro.
Los tickets se pondrán a la venta a partir de las 13.15 h en la carpa de
información de la entidad, que estará instalada al lado de la caseta de
la Comisión de Fiestas.
Máximo 5 tickets por persona.

19 h

Festival de casas regionales
Grupo de baile El Encinar del Centro Castellano-Leonés.
Cuadros de baile y grupo rociero de la ACA Casa de
Paradas.
Actuación especial de Toni Torres.
23 h

Fin de fiesta
Este folleto se ha cerrado el 29 de mayo para enviarlo a imprimir. Dado que L’Hospitalet es una ciudad
dinámica, en caso de que con posterioridad a esta fecha se produjesen cambios en su contenido, estos
se podrán consultar en la web www.l-h.cat, donde se publicará la versión actualizada.

