Festa Major

Santa Eulàlia
Del 29 de maig al 2 de juny de 2019

Ja és aquí la Festa Major de Santa
Eulàlia, 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 Santa Eulàlia ens
ofereix.
Aquest any, el cartell de la Festa
Major recull amb il·lustracions les diferents activitats que omplen
un programa festiu on no hi 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 Santa Eulàlia, 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

La tardor i l’hivern es fan llargs,
però quan arriba el bon temps els
dies s’allarguen i ens anuncien que
s’acosta la nostra Festa Major.
Per fi arriba el moment d’envair els
nostres carrers i places, per trobarnos amb els nostres veïns i veïnes
i gaudir del munt d’activitats que la
Comissió de Festes ens ha preparat
amb tant d’esforç. Només puc
seguir agraint la vostra dedicació
perquè, any rere any, tinguem les millors Festes per a tothom. Sense
vosaltres, això no seria possible!
Com cada any podrem gaudir d’activitats en diferents espais del
barri. Un programa que pensa en els més petits, els joves i els no
tan joves, que continuen vivint aquestes Festes d’una forma activa
i participativa.
Els diables, la música, la dansa, les arts visuals, el teatre... Un
programa de qualitat que aposta per la cultura de proximitat i la posa
a l’abast de tothom. Un programa que, desitgem, us faci divertir,
emocionar, sorprendre i gaudir d’una forma sostenible i responsable.
Com a Regidor del Districte III em sento molt orgullós de poder
presentar-vos aquest programa i poder compartir amb vosaltres
aquests dies de gresca. Són aquests dies que pots sortir més
estones del despatx i sentir-te més proper amb la teva gent d’una
manera més informal de l’habitual.
Acabo desitjant-vos molta felicitat per a aquests dies i els de la
resta de l’any.
Baixeu a les places, oblideu les preocupacions i gaudiu molt
de la Festa Major de Santa Eulàlia.
David Quirós Brito
Regidor del Districte III

No havíem acabat encara de recollir i endreçar tot el material de
la Festa Major 2018, i els membres de la Comissió ja rumiàvem
quines coses calia canviar per anar millorant el contingut i
l’estructura de la Festa.
Fruit d’aquestes reflexions i del treball d’aquests mesos,
internament primer a la Comissió, i amb la complicitat posterior
de les entitats que hi participen, hem preparat el següent
programa, segurament amb més possibilitats de millora que
caldrà avaluar i per a les quals estarem encantats de rebre les
vostres propostes.
Un altre apartat en el qual estem molt capficats és en oferir
una Festa Major inclusiva, i amb aquest objectiu treballem. Hem
fet molta feina, i també volem rebre suggeriments; volem tenir
presents intoleràncies alimentaries i diversitats funcionals, i
evitar discriminacions i violències. En resum, fer que tothom
pugui participar i gaudir.
I sense més a comentar, per raons d’espai, us animem a baixar als
carrers i a participar d’aquesta Festa Major de Santa Eulàlia.
Visca la Festa Major!
Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Festa Major

Santa Eulàlia

Del 29 de maig
al 2 de juny
de 2019

Dimecres, 29 de maig
Plaça de Pius XII
A partir de les 17.30 h

Taller obert d’Scrabble
Taller de Scrabble en català per a tots els públics, per fer una partida
o aprendre les normes bàsiques del famós joc de les paraules
encreuades.
Ho organitza: Biblioteca Santa Eulàlia
Hi col·labora: Club d’Scrabble de L’Hospitalet

Iniciació als jocs de taula de simulació
històrica
Ens dedicarem a organitzar partides entre el públic assistent,
explicant els jocs prèviament i desenvolupant així els coneixements
dels nens i nenes, treballant la seva socialització i impulsant la seva
capacitat per prendre decisions i elaborar estratègies.
Ho organitza: Associació de Recreació Històrica Rvbicón

Dançons, a càrrec de Carles Cuberes
Volem celebrar l’inici de la Festa Major de la millor manera: passant
una molt bona estona plena d’històries musicals, ritmes, cançons
i danses de tota mena, la majoria originals, i alguna de popular,
passada per un sedàs ben personal.
Ho organitza: Biblioteca Santa Eulàlia

Centre Cultural Santa Eulàlia
A les 18.30 h

Teatre: Melocotón en almíbar
Comèdia de Miguel Mihura.
Ho organitza: Centro de Cultura Popular La Asunción

Parc de l’Alhambra
A les 19 h

Master class de balls de saló
Activitat oberta per a tots els públics. Si vols aprendre alguna
modalitat, aquesta és la teva oportunitat.
Classe a càrrec de Fausto i Susi
Hi col·labora: Casal de Gent Gran de Santa Eulàlia

A les 21.30 h

Presentació del programa de Festa Major
Amb presència de l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, i el regidor del
Districte III, David Quirós.
A continuació

Lliurament del guardó “Comissió de Festes
Santa Eulàlia” 2019
A les 22 h

Gran espectacle de varietats
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Dijous, 30 de maig
Parc de l’Alhambra
A les 17.30 h

Berenar infantil tradicional: pa amb xocolata
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 18 h

Festa de l’escuma
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Centre Cultural Santa Eulàlia
A les 18.30 h

Exhibició de ball, castanyoles, sainet i
playback
Hi participa: Associació Talia

A les 22 h

Havaneres, a càrrec del grup Mar Brava
Durant el descans es repartirà el tradicional rom cremat dels
mariners.
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia
Hi col·labora: Associació de Venedors del Mercat Municipal Interior de
Santa Eulàlia

Església de Santa Eulàlia de Provençana
A les 18 h

Trobada de corals de Santa Eulàlia
Hi participen: corals dels casals de gent gran de Provençana i Santa Eulàlia,
i la coral del Grup de Dones de Santa Eulàlia

Pont d’en Jordà (Pont de la Torrassa)
A les 19 h

Ruta Candel per Santa Eulàlia
És una ruta que serveix per donar a conèixer el barri des del punt de
vista que Paco Candel dona del barri en el seu llibre Els altres catalans,
i una forma de conèixer l’obra d’aquest reconegut personatge que, a
més, va ser regidor de l’Ajuntament de la ciutat.
La ruta comença al Pont d’en Jordà i acaba a Can Pi-Granvia Sud. És
recomanable que els assistents portin un calçat còmode.
Les persones interessades es poden apuntar a través del correu
electrònic celh@celh.cat fins a un dia abans de la ruta.
Ho organitza: Centre d’Estudis de L’Hospitalet

Plaça de Can Colom
A les 20 h

Inauguració de l’exposició “La plaça”
En aquest espai conviuran intervencions dels artistes June Crespo,
Fernando García, Rubén Grilo, Francesc Ruiz, Guillermo Santomá,
Sociedad 0, Julia Spínola y Daniel Steegmann.
Per a la inauguració, Drakis ha preparat un esdeveniment musical
amb l’actuació en directe d’Eterna, Ulldeter i Plom, així com sessions
a càrrec de Dj Julietta Ferrari i Dj Mon.
Drakis també organitzarà un espai de venta de Saang, s.t.u.t.f. (by
enguany), La Folie 8 i 101.
Ho organitza: Districte Cultural de L’Hospitalet

Divendres, 31 de maig
Centre Cultural Santa Eulàlia
A les 15.30 h

XVII Festival d’Arts Escèniques de Santa
Eulàlia
Mostra de teatre comunitari-teatre social
Hi participen: Escola Milagros Consarnau, Projecte Tàndem LH

On comença la llum. El món és en blanc i negre i nosaltres
posem els colors
Escola Provençana, Projecte Tàndem LH.

Eco and Narcissus. When the girl who talked too much
met the boy who loved himself
Escola Prat de la Manta, Projecte Tàndem LH.

EvolucionART
Us presentem l’espècie humana evolucionada fins a la màxima
creativitat.
Ho organitzen: Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques i Centre Cultural de
Santa Eulàlia.

Plaça de Pius XII
A les 17.30 h

Tarda de teatre infantil. Fem teatre
contemporani
Vine a crear personatges del teatre d’una forma divertida i plena de
jocs i paraules a descobrir!
Places limitades. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca de Santa Eulàlia.
Ho organitzen: Plàudite Teatre Espai d’Arts Escèniques i Centre Cultural de
Santa Eulàlia
Hi col·labora: Biblioteca de Santa Eulàlia

Biblioteca Plaça d’Europa
A les 18 h

Irador, a càrrec de Santi Rovira
Només cal donar-li la volta a les coses per veure-les més clares... o
més absurdes! Així feia i escrivia Irador... o potser era a l’inrevés? Un
espectacle familiar amb contes de Gianni Rodari.
Ho organitza: Biblioteca Plaça d’Europa
Lloc: Jardí de la Biblioteca (c. d’Amadeu Torner, 57)

Plaça de Francesc Macià
A les 18 h

Can Trinxet Block Party
Els Block Party son un format d’esdeveniment de la cultura Hip Hop
dels anys 70, pensats com un vehicle de desenvolupament artístic,
cultural i personal, i una forma d’expressió social.
Ho organitzen: AAVV de Santa Eulàlia, Llobregat Block Party i Plataforma
Can Trinxet Viu
Hi col·labora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Parc de l’Alhambra
A les 18 h

L’EMMCA a Santa Eulàlia!
Concert de combos de pop rock de l’Escola Municipal de MúsicaCentre de les Arts de L’Hospitalet.
Ho organitza: Escola Municipal de Música-Centre de les Arts
Hi col·labora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 21 h

House, disco i funk amb LH Strikes & Toni
Morales
Sessió de Djs.

A les 23.30 h

Concert amb Hotel Cochambre
Hotel Cochambre és una companyia musical formada per Benito
Inglada al 2000. Són els treballadors d’un hotel que no tenia cap
estrella però on es van allotjar les millors estrelles de la cançó, i com
que els van expropiar l’hotel, surten a interpretar (com poden) les
cançons d’aquells artistes.
Des d’aleshores s’han convertit en un referent de les festes populars
i els més sol·licitats i contractats de Catalunya. Tres premis ARC els
avalen.
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Ateneu la Iaia
A les 19 h

Xerrada sobre temes de ciutat
Dirigida als joves.
Ponents: La Forja L’H
Ho organitza: Ateneu Popular i Independentista La Iaia

A les 22 h

Música enllaunada / Dj
Hi col·labora: La Forja L’H
Ho organitza: Ateneu Popular i Independentista La Iaia

Dissabte, 1 de juny
Carrers del barri
A les 9 h

Matinades gralleres
Recorregut: inici al c. de l’Aprestadora cantonada c. de Rossell, c. de
la Igualtat, c. de Natzaret, c. de la Independència, pl. de les Palmeres,
c. del Mestre Carbó, c. de Josep Anselm Clavé, c. de Pareto, c. de
Santa Eulàlia, c. de Jacint Verdaguer, pl. de Francesc Macià i c. de
l’Alhambra.
Parades: Carpe Diem, Mercat Santa Eulàlia, Ateneu Popular La Iaia,
Cafè de la Plaça i altres llocs on les veïnes convidaran els grallers.
Ho organitzen: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia i Kony de Grallers
Hi col·laboren: veïnes i establiments del barri

Carrer de Santa Eulàlia
De 10 a 20.30 h

XI edició de Comerç al Carrer
Mostra de les botigues del barri, artesans i activitats infantils.
Ho organitzen: Regidoria de Comerç i Drets dels Consumidors i Grup de
Comerciants de Santa Eulàlia

Parc de l’Alhambra
A les 10 h

Ioga, chiqun i taitxí
Ho organitza: Asociación Cultural Santa Eulàlia 2002

A les 11.30 h

Marató de balls en línia
Exhibició-demostració de balls populars en línia: tango, pasdoble,
bolero, batxata, cúmbia i més.
Hi participen: Grup de Dones de Santa Eulàlia, Associació de jubilats i
pensionistes Provençana i Associació Dinàmica Artesanal Intel·lectual
(ADAI)
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 18 h

Exhibició de street dance junior
Hi participen: Grup de ball infantil escola Azorín, AACCR Amics de Santa
Eulàlia i Street Dance Area

A les 19 h

Campionat Lali Street Dance. 3ª edició
Campionat de street dance per a tothom. Inscripcions el mateix dia a
la carpa d’inscripcions.
Ho organitzen: Comissió de Festes de Santa Eulàlia i Street Dance Area

A les 22 h

Exhibició de cloenda del campionat Lali
Street Dance, a càrrec de Street Squad
Ho organitzen: Comissió de Festes de Santa Eulàlia i Street Dance Area

Ateneu la Iaia
A les 11.30 h

Classe de ioga per a adults
Hatha Ioga – Sadhana (cal portar màrfega).
Ho organitza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

A les 13 h

Vermut popular
Ho organitza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

Plaça de Pius XII
A les 12 h

Cigronada popular
Per cada plat serà necessari entregar un tiquet de compra del Mercat
Municipal de Santa Eulàlia
Ho organitza: Associació de Venedors del Mercat Municipal Interior de
Santa Eulàlia

Ballada de sardanes amb la cobla Terra de
Marca
Ho organitzen: Comissió de Festes de Santa Eulàlia i Coordinadora
Sardanista de L’Hospitalet

Exposició de pintures
Hi col·labora: Grup de Dones de Santa Eulàlia

Plaça de Francesc Macià
A les 11 h

Gimnàstica. Exhibició i tallers
Tallers d’iniciació a la gimnàstica per a nens i nenes a partir 3 anys.
Exhibicions d’activitats gimnàstiques de diferents nivells, tant
esport formatiu i de base com competitiu i federatiu, en diversos
grups d’edat.
Ho organitza: Club esportiu In Gymnastics L´H (INGYM L’H)

A les 13 h

I ara tu!
Amb l’animació i la direcció de les monitores del club farem una
sessió de treball aeròbica oberta a tothom que hi vulgui participar.
Ho organitza: Club esportiu In Gymnastics L´H (INGYM L’H)

A les 17 h

XXXII Trobada gegantera
Colles participants: Gegants del Drac d’Or, Gegants de Bellvitge,
Manotes de Tro, Capgrossos de la Florida, Titonyetes, Capgrossos
de Ciutat Comtal, Gegants de Esparraguera, Gegants de Mollet del
Vallés i Gegants de Calafell.
Recorregut: sortida de la pl. de Francesc Macià seguint per c. de
l’Aprestadora, c. de Castelao, c. de Santa Eulalia, c. de Josep Anselm
Clavé i final de recorregut a la pl. de Francesc Macià.
Ho organitza: Drac d’Or
Hi col·labora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Carrer d’Isaac Peral
A les 17 h

Meta Monumental Market. 2ª edició
Meta Monumental Market és un projecte artístic que pren forma
de mercat de segona mà. Diferents artistes oferiran una selecció
d’obres i objectes personals als visitants, que podran adquirir o
intercanviar en un ambient més proper a l’economia informal que a
les lògiques del mercat de l’art.
Ho organitza: Associació cultural IP7

Centre Cultural Santa Eulàlia
A les 18 h

XVII Festival d’Arts Escèniques de Santa
Eulàlia
Ela-Ela Teatre. Quina odissea!
Creació col·lectiva del grup a partir de textos d’Homer, Dante, Kafka
i Cavafis
L’Odissea d’Homer recull tota una sèrie d’episodis, més aviat
desgraciats, que pateix l’heroi grec Ulisses (Odisseu en grec) després
de la guerra de Troia tot tornant a la seva pàtria, l’illa d’Ítaca. Els
membres del nostre grup han triat els fragments més significatius
d’aquesta obra clàssica pel seu sentit universal i de tots els temps,
fusionats amb textos d’autors de diverses èpoques (Dante, Kafka,
Cavafis), que reflexionen sobre el valor dels personatges i de les
dificultats que els toca superar.

A les 20.30 h
Fugirelli Teatre. Silenci, estem rodant!
Un peculiar director de cinema i la seva despistada secretaria
busquen actors per a un càsting...Tremola Hollywood, Fugirelli ja és
aquí!
Ho organitzen: Plaudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques i Centre Cultural
de Santa Eulàlia

Parc de l’Alhambra
A les 19.30 h

Inici de la Tabalada
Cercavila amb les colles de percussió que participen en el correfoc.
Recorregut: parc de l’Alhambra, c. de l’Aprestadora, av. del Carrilet,
plaça de Milagros Consarnau, c. de la Unió, c. de Jacint Verdaguer
Ho organitza: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia

A les 21.30 h

Correfoc

Colles participants: Diables i Diablons d’ESJEP, Diablesses de la
Florida, Folcat Diabòlic, Diables de Bellvitge, Drakadables, Diables
d’Horta, Diables de Torrelles de Llobregat, Skamot Diabòlik de Santa
Eulàlia
Recorregut: plaça de l’Hortet, c. de Jacint Verdaguer, c. de la Unió, c.
de Pareto, c. de Muns, c. de Josep Anselm Clavé , av. del Carrilet, c. de
Jacint Verdaguer, c. de l’Alhambra i parc de l’Alhambra
Ho organitza: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia
Hi col·labora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 22.30 h

Gran ball de nit amb l’espectacular
orquestra Swing Latino
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Plaça de Francesc Macià
A les 22 h

Concert jove a càrrec de Punksets
A les 23 h

Dj i festa amb Marikarmen Free
Ho organitza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

Diumenge, 2 de juny
Plaça de l’Unicef
A les 9 h

Despertada trabucaire
Recorregut: plaça de l’Unicef, av. del Carrilet, plaça de Francesc
Macià, c. de l’Alhambra
Ho organitzen: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia i TRO, entitats de foc de
L’H
Hi col·labora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Plaça de Francesc Macià
A les 10 h

Exhibició de lluita de braços
Torneig de campions nacionals i internacionals.
Hi col·labora: Club Esportiu de Lluita de Braços L’Hospitalet

4ª Trobada de cotxes i motos clàssics a
Santa Eulàlia
Amb música en directe amb el jazz manouche del grup Diorama.
Ho organitzen: Club CL’Hàssics Hospitalencs i Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 18 h

Animació infantil
Espectacle a càrrec de Noè Rivas.

A les 18.45 h

Karoli, l’home roda. Gran espectacle de circ
interpretat pel Professor Karoli
El Professor Karoli es desplaça dins d’una sola roda amb motor.
Combinant enginy amb la presentació d’artefactes amb rodes,
monocicles alts amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 30 centímetres.
Karoli demostrarà la seva passió per les rodes fent el mes difícil, com
no... sobre rodes. Un espectacle visual, apte per a tots els públics!
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 19.30 h

Espectacle de màgia amb el gran mag Pere
Rafart
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Plaça de Pius XII
A les 11 h

Exposició de pintures
Hi col·labora: Col·lectiu de Pintura Santa Eulàlia

Concert vermut
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia
Hi col·labora: Banda Amics de la Música de Bellvitge

A les 12 h

Trobada castellera clàssica
Actuació castellera amb la participació dels Castellers de l’Alt
Maresme, els Castellers de Cerdanyola i Colla Jove de L’Hospitalet.
Ho organitza: Colla jove de L’Hospitalet

Plaça de les Palmeres
A les 11 h

Exhibició d’Agility
L’Agility fomenta l’obediència del gos d’una manera divertida, al
mateix temps que es reforça el vincle entre l’amo i el gos
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia
Hi col·labora: Club d’Agility Ciutat Comtal

A les 12 h

Desfilada de gossos en adopció
Ho organitza: associació Veu Animal L’Hospitalet 2018

Ateneu la Iaia
A les 14 h

Paella popular
Ho organitza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

Parc de l’Alhambra
A les 10 h

XI Trobada de puntaires, exposició i mostra
d’artesania popular
Hi col·labora: Associació de Puntaires de Santa Eulàlia

Exposició de labors de patchwork
Hi col·labora: Associació Catalana de Patchwork

A les 11 h

XLI Cursa dels barrufets
Inscripcions al Poliesportiu de Santa Eulàlia.
Ho organitza: AESE

A les 12 h

Festa Laly
La festa Holy de Santa Eulàlia amb Nachna Indian Company, animació
de danses de l’Índia.
Vine i gaudeix de la festa dels colors!
Compra de pols de colors a l’espai d’informació de la Comissió de
Festes.
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 18 h

Mostra folklòrica d’entitats
18 h Ballada de sevillanes
Hi participa: AACCR Amics de Santa Eulàlia

18.30 h Coro rociero i concert de castanyoles
Hi participen: Sonata Rociera i parròquia de Santa Eulàlia
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 20 h

Gran ball de fi de festa amb l’orquestra
Krater
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A les 23 h

Espectacle de focs de fi de festa
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Aquest fulletó s’ha tancat el dia 13 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.
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Fiesta Mayor

Santa Eulàlia

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2019

Ya está aquí la Fiesta Mayor de
Santa Eulàlia, 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 Santa
Eulàlia 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 Santa Eulàlia, 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!

Núria Marín Martínez
Alcaldesa de la ciudad

El otoño y el invierno se hacen largos,
pero cuando llega el buen tiempo los
días se alargan y nos anuncian que se
acerca nuestra Fiesta Mayor.
Por fin llega el momento de invadir
nuestras calles y plazas para
encontrarnos con nuestros vecinos y
vecinas a fin de disfrutar del montón de
actividades que la Comisión de Fiestas
nos ha preparado con tanto esfuerzo.
Solo puedo seguir agradeciendo su
dedicación para que, año tras año, tengamos las mejores Fiestas para
todos. ¡Sin vosotros, esto no sería posible!
Como cada año, podremos disfrutar de actividades en diferentes
espacios del barrio. Un programa que piensa en los más pequeños,
los jóvenes y los no tan jóvenes, que siguen viviendo estas Fiestas de
una forma activa y participativa.
Los diablos, la música, la danza, las artes visuales, el teatro... Un programa
de calidad que apuesta por la cultura de proximidad y la pone al alcance
de todos. Un programa que, deseamos, os divierta, os emocione, os
sorprenda y os haga disfrutar de una forma sostenible y responsable.
Como Concejal del Distrito III, me siento muy orgulloso de poder
presentaros este programa y poder compartir con vosotros estos
días de fiesta. Son estos días en que puedes salir más ratos del
despacho y sentirte más cercano con tu gente de una forma más
informal de lo habitual.
Termino deseándoos mucha felicidad para estos días y los del
resto del año.
Bajad a las plazas, olvidad las preocupaciones y disfrutad
mucho de la Fiesta Mayor de Santa Eulalia.
David Quirós Brito
Regidor del Distrito III

Aún no habíamos acabado de recoger y ordenar todo el material
de la Fiesta Mayor 2018, y los miembros de la Comisión ya
cavilábamos qué cosas era necesario cambiar para ir mejorando
el contenido y la estructura de la Fiesta.
Fruto de estas reflexiones y del trabajo de estos meses,
internamente primero en la Comisión, y con la complicidad
posterior de las entidades que participan, hemos preparado
el siguiente programa, seguramente con más posibilidades
de mejora que habrá que evaluar y para las cuales estaremos
encantados de recibir vuestras propuestas.
Otro apartado en el cual estamos muy obcecados es en ofrecer
una Fiesta Mayor inclusiva, y con este objetivo trabajamos.
Hemos hecho mucho, y también queremos recibir sugerencias;
queremos tener presentes intolerancias alimentarias, y
diversidades funcionales, y evitar discriminaciones y violencias.
En resumen, hacer que todo el mundo pueda participar y disfrutar.
Y sin más a comentar, por razones de espacio, os animamos
a bajar a las calles y a participar en esta Fiesta Mayor de Santa
Eulàlia.
¡Viva la Fiesta Mayor!
Comisión de Fiestas de Santa Eulàlia

Fiesta Mayor

Santa Eulàlia

Del 29 de mayo
al 2 de junio
de 2019

Miércoles, 29 de mayo
Plaza de Pius XII
A partir de las 17.30 h

Taller abierto de Scrabble
Taller de Scrabble en catalán para todos los públicos, para hacer una
partida o aprender las normas básicas del famoso juego de palabras
encadenadas.
Organiza: Biblioteca Santa Eulàlia
Colabora: Club d’Scrabble de L’Hospitalet

Iniciación a los juegos de simulación
histórica
Nos dedicaremos a organizar partidas entre el público asistente,
explicando los juegos previamente y desarrollando así los
conocimientos de los niños y niñas, trabajando su socialización e
impulsando su capacidad de tomar decisiones y elaborar estrategias.
Organiza: Associació de Recreació Històrica Rvbicón

Dançons, a cargo de Carles Cuberes
Queremos celebrar el inicio de la Fiesta Mayor de la mejor manera:
pasando un buen rato lleno de historias musicales, ritmos, canciones
y danzas de todo tipo, la mayoría originales, y alguna popular, con
algún toque personal.
Organiza: Biblioteca Santa Eulàlia

Centre Cultural Santa Eulàlia
A las 18.30 h

Teatro: Melocotón en almíbar
Comedia de Miguel Mihura.
Organiza: Centro de Cultura Popular La Asunción

Parque de l’Alhambra
A las 19 h

Master class de bailes de salón
Actividad abierta para todos los públicos. Si quieres aprender alguna
modalidad, esta es tu oportunidad.
Clase a cargo de Fausto y Susi.
Colabora: Casal de Gent Gran de Santa Eulàlia

A las 21.30 h

Presentación del programa de Fiesta Mayor
Con presencia de la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, y el concejal
del Distrito III, David Quirós.
A continuación

Entrega del galardón “Comissió de Festes
Santa Eulàlia” 2019
A las 22 h

Gran espectáculo de variedades
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Jueves, 30 de mayo
Parque de l’Alhambra
A las 17.30 h

Merienda infantil tradicional: pan con chocolate
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 18 h

Fiesta de la espuma
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Centre Cultural Santa Eulàlia
A las 18.30 h

Exhibición de baile, castañuelas, sainete y
playback
Participa: Associació Talia

A las 22 h

Habaneras, a cargo del grupo Mar Brava
Durante el descanso se repartirá el tradicional ron “cremat” de los
marineros.
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia
Colabora: Associació de Venedors del Mercat Municipal Interior de Santa
Eulàlia

Iglesia de Santa Eulàlia de Provençana
A las 18 h

Encuentro de corales de Santa Eulàlia
Participan: corales de los casals de gent gran de Provençana y Santa
Eulàlia, y la coral del Grup de Dones de Santa Eulàlia.

Pont d’en Jordà (Pont de la Torrassa)
A las 19 h

Ruta Candel por Santa Eulàlia
Es una ruta que sirve para dar a conocer el barrio desde el punto de
vista que Paco Candel da del barrio en su libro Els altres catalans,
y una forma de conocer la obra de este reconocido personaje que,
además, fue concejal del Ayuntamiento de la ciudad.
La ruta empieza en el Pont d’en Jordà y acaba en Can Pi-Granvia Sud.
Se recomienda que los asistentes lleven un calzado cómodo.
Las personas interesadas deben apuntarse enviando un correo
electrónico a celh@celh.cat hasta un día antes de la ruta.
Organiza: Centre d’Estudis de L’Hospitalet

Plaza de Can Colom
A las 20 h

Inauguración de la exposición “La plaça”
En este espacio convivirán intervenciones de los artistas June
Crespo, Fernando García, Rubén Grilo, Francesc Ruiz, Guillermo
Santomá, Sociedad 0, Julia Spínola y Daniel Steegmann.
Para la inauguración, Drakis ha preparado un acontecimiento musical
con la actuación en directo de Eterna, Ulldeter y Plom, así como
sesiones a cargo de Dj Julietta Ferrari y Dj Mon.
Drakis también organizará un espacio de venta de Saang, s.t.u.t.f. (by
enguany), La Folie 8 i 101.
Organiza: Districte Cultural de L’Hospitalet

Viernes, 31 de mayo
Centre Cultural Santa Eulàlia
A las 15.30 h

XVII Festival de Artes Escénicas de Santa
Eulàlia
Muestra de teatro comunitario-teatro social
Participan: Escuela Milagros Consarnau, Proyecto Tàndem LH

On comença la llum. El món és en blanc i negre i nosaltres
posem els colors
Escuela Provençana, Proyecto Tàndem LH.

Eco and Narcissus. When the girl who talked too much
met the boy who loved himself
Escuela Prat de la Manta, Proyecto Tàndem LH.

EvolucionART
Os presentamos a la especie humana evolucionada hasta la máxima
creatividad.
Organizan: Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques i Centre Cultural de
Santa Eulàlia.

Plaza de Pius XII
A las 17.30 h

Tarde de teatro infantil. Hacemos teatro
contemporáneo
Ven a crear personajes de teatro de una forma divertida y llena de
juegos y palabras por descubrir.
Plazas limitadas. Es necesaria inscripción previa en la Biblioteca de Santa Eulàlia.
Organizan: Plàudite Teatre Espai d’Arts Escèniques y Centre Cultural de
Santa Eulàlia
Colabora: Biblioteca de Santa Eulàlia.

Biblioteca Plaça d’Europa
A las 18 h

Irador, a cargo de Santi Rovira
Solo hay que darle la vuelta a las cosas para verlas más claras… ¡o
más absurdas! Así hacía y escribía Irador. ¿O quizá era al revés? Un
espectáculo familiar con cuentos de Gianni Rodari.
Organiza: Biblioteca Plaça d’Europa
Lugar: Jardín de la Biblioteca (c. d’Amadeu Torner, 57)

Plaza de Francesc Macià
A las 18 h

Can Trinxet Block Party
Las Block Party son un formato de evento de la cultura Hip Hop y
de los años 70, pensados como un vehículo de desarrollo artístico,
cultural y personal, y una forma de expresión social.
Organizan: AAVV de Santa Eulàlia, Llobregat Block Party y Plataforma Can
Trinxet Viu
Colabora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Parque de l’Alhambra
A las 18 h

L’EMMCA en Santa Eulàlia
Concierto de combos de pop rock de la Escola Municipal de MúsicaCentre de les Arts de L’Hospitalet.
Organiza: Escola Municipal de Música-Centre de les Arts
Colabora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 21 h

House, disco y funk con LH Strikes & Toni
Morales
Sesión de Djs.

A las 23.30 h

Concierto con Hotel Cochambre
Hotel Cochambre es una compañía formada por Benito Inglada en
2000. Son los trabajadores de un hotel que no tenía ninguna estrella
pero en el que se alojaron las mejores estrellas de la canción, y
como les expropiaron el hotel, salen a interpretar (como pueden) las
canciones de aquellos artistas.
Desde entonces se han convertido en un referente de las fiestas
populares y los más solicitados y contratados de Catalunya. Tres
premios ARC les avalan.
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Ateneu la Iaia
A las 19 h

Charla sobre temas de ciudad
Dirigida a jóvenes.
Ponentes: La Forja L’H
Organiza: Ateneu Popular i Independentista La Iaia

A las 22 h

Música enlatada / DJ
Colabora: La Forja L’H
Organiza: Ateneu Popular i Independentista La Iaia

Sábado, 1 de junio
Calles del barrio
A las 9 h

Matinades gralleres
Recorrido: inicio en la c. de l’Aprestadora esquina c. de Rossell, c. de
la Igualtat, c. de Natzaret, c. de la Independència, pl. de les Palmeres,
c. del Mestre Carbó, c. de Josep Anselm Clavé, c. de Pareto, c. de
Santa Eulàlia, c. de Jacint Verdaguer, pl. de Francesc Macià i c. de
l’Alhambra.
Paradas: Carpe Diem, Mercado Santa Eulàlia, Ateneu Popular La Iaia,
Cafè de la Plaça y otros espacios donde las vecinas invitarán a los
grallers.
Organizan: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia y Kony de Grallers
Colaboran: vecinas y establecimientos del barrio

Calle de Santa Eulàlia
De 10 a 20.30 h

XI edición de Comerç al Carrer
Muestra de los comercios del barrio, artesanos y actividades
infantiles.
Organizan: Concejalía de Comerç i Drets dels Consumidors i Grup de
Comerciants de Santa Eulàlia

Parque de l’Alhambra
A las 10 h

Yoga, chiqun y taichí
Organiza: Asociación Cultural Santa Eulàlia 2002

A las 11.30 h

Maratón de bailes en línea
Exhibición-demostración de bailes populares en línea: tango,
pasodoble, bolero, bachata, cumbia y más.
Participan: Grup de Dones de Santa Eulàlia, Associació de jubilats i
pensionistes Provençana y Associació Dinàmica Artesanal Intel·lectual
(ADAI)
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 18 h

Exhibición de street dance junior
Participan: Grup de ball infantil escola Azorín, AACCR Amics de Santa
Eulàlia y Street Dance Area

A las 19 h

Campeonato Lali Street Dance. 3ª edición
Campeonato de street dance para todos. Inscripciones el mismo día
en la carpa de inscripciones.
Organizan: Comissió de Festes de Santa Eulàlia y Street Dance Area

A las 22 h

Exhibición de clausura del campeonato Lali
Street Dance, a cargo de Street Squad
Organizan: Comissió de Festes de Santa Eulàlia y Street Dance Area

Ateneu la Iaia
A las 11.30 h

Clase de yoga para adultos
Hatha Ioga – Sadhana (hay que traer esterilla).
Organiza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

A las 13 h

Vermut popular
Organiza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

Plaza de Pius XII
A las 12 h

Garbanzada popular
Por cada plato será necesario entregar un ticket de compra del
Mercado Municipal de Santa Eulàlia.
Organiza: Associació de Venedors del Mercat Municipal Interior de Santa
Eulàlia

Sardanas con la cobla Terra de Marca
Organizan: Comissió de Festes de Santa Eulàlia y Coordinadora Sardanista
de L’Hospitalet

Esposición de pinturas
Colabora: Grup de Dones de Santa Eulàlia

Plaza de Francesc Macià
A las 11 h

Gimnasia. Exhibición y talleres
Talleres de iniciación a la gimnasia para niños y niñas a partir de 3
años.
Exhibiciones de actividades gimnásticas de diferentes niveles,
tanto deporte formativo y de base como competitivo y federativo en
diversos grupos de edad.
Organiza: Club esportiu In Gymnastics L´H (INGYM L’H)

A las 13 h

I ara tu!
Con la animación y la dirección de las monitoras del club, haremos una
sesión de trabajo aeróbica abierta a todo aquel que quiera participar.
Organiza: Club esportiu In Gymnastics L´H (INGYM L’H)

A las 17 h

XXXII Encuentro de gigantes
“Colles” participantes: Gegants del Drac d’Or, Gegants de Bellvitge,
Manotes de Tro, Capgrossos de la Florida, Titonyetes, Capgrossos
de Ciutat Comtal, Gegants de Esparraguera, Gegants de Mollet del
Vallés y Gegants de Calafell.
Recorrido: salida de la pl. Francesc Macià siguiendo por c. de
l’Aprestadora, c. de Castelao, c. de Santa Eulalia, c. de Josep Anselm
Clavé y final de recorido en la pl. de Francesc Macià.
Organiza: Drac d’Or
Colabora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Calle d’Isaac Peral
A las 17 h

Meta Monumental Market. 2ª edición
Meta Monumental Market es un proyecto que toma el formato
de mercado de segunda mano. Diferentes artistas ofrecerán una
selección de obras y objetos personales a los visitantes, que podrán
adquirir o intercambiar en un ambiente más próximo a la economía
informal que a las lógicas del mercado del arte.
Organiza: Associació cultural IP7

Centre Cultural Santa Eulàlia
A las 18 h

XVII Festival de Artes Escénicas de Santa
Eulàlia
Ela-Ela Teatre. Quina odissea!!
Creación colectiva del grupo a partir de textos de Homero, Dante,
Kafka y Cavafis.
La Odisea de Homero recoge una serie de episodios más bien
desgraciados que sufre el héroe griego Ulisses (Odiseo, en griego)
después de la guerra de Troya de regreso a su patria, la isla de Ítaca.
Los miembros de nuestro grupo han escogido los fragmentos más
significativos de esta obra clásica por su sentido universal y de
todos los tiempos, fusionados con textos de autores de diversas
épocas (Dante, Kafka, Cavafis), que reflexionan sobre el valor de los
personajes y de las dificultades que les toca superar.

A las 20.30 h
Fugirelli Teatre. Silenci, estem rodant!
Un peculiar director de cine y su despistada secretaria buscan
actores para un casting… Tiembla Hollywood, ¡Fugirelli ya está aquí!
Organizan: Plaudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques y Centre Cultural de
Santa Eulàlia

Parque de l’Alhambra
A las 19.30 h

Inicio de la Tabalada
Pasacalles con las “colles” de percusión que participan en el correfoc.
Recorrido: parque de l’Alhambra, c. de l’Aprestadora, av. del Carrilet,
plaza de Milagros Consarnau, c. de la Unió, c. de Jacint Verdaguer
Organiza: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia

A las 21.30 h

Correfoc

“Colles” participantes: Diables i Diablons d’ESJEP, Diablesses de la
Florida, Folcat Diabòlic, Diables de Bellvitge, Drakadables, Diables
d’Horta, Diables de Torrelles de Llobregat, Skamot Diabòlik de Santa
Eulàlia
Recorrido: plaza de l’Hortet, c. de Jacint Verdaguer, c. de la Unió, c. de
Pareto, c. de Muns, c. de Josep Anselm Clavé , av. del Carrilet, c. de
Jacint Verdaguer, c. de l’Alhambra y parque de l’Alhambra
Organiza: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia
Colabora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 22.30 h

Gran baile de noche con la espectacular
orquesta Swing Latino
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Plaza de Francesc Macià
A las 22 h

Concierto joven a cargo de Punksets
A las 23 h

Dj y fiesta con Marikarmen Free
Organiza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

Domingo, 2 de junio
Plaza de l’Unicef
A las 9 h

Despertada Trabucaire
Recorrido: plaza de l’Unicef, av. del Carrilet, plaza de Francesc Macià,
c. de l’Alhambra
Organizan: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia y TRO, entitats de foc de L’H
Colabora: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Plaza de Francesc Macià
A las 10 h

Exhibición de lucha de brazos
Torneo de campeones nacionales e internacionales.
Colabora: Club Esportiu de Lluita de Braços L’Hospitalet

4º Encuentro de coches y motos clásicas de
Santa Eulàlia
Con música en directo con el jazz manouche del grupo Diorama.
Organizan: Club CL’Hàssics hospitalencs y Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 18 h

Animación infantil
Espectáculo a cargo de de Noè Rivas.

A las 18.45 h

Karoli, l’home roda. Gran espectáculo de
circo interpretado por el Profesor Karoli
El Professor Karoli se desplaza en una sola rueda con motor.
Combinando el ingenio con la presentación de artefactos con
ruedas, monociclos altos con piernas, bicis enanas de 10, 20 y 30
centímetros. Karoli demostrará su pasión por las ruedas haciendo lo
más difícil, como no… sobre ruedas. Un espectáculo visual apto para
todos los públicos.
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 19.30 h

Espectáculo de magia con el gran mago Pere
Rafart
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Plaza de Pius XII
A las 11 h

Exposición de pinturas
Colabora: Col·lectiu de Pintura Santa Eulàlia

Concierto vermut
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia
Colabora: Banda Amics de la Música de Bellvitge

A las 12 h

Encuentro casteller clásico
Actuación castellera con la participación de Castellers de l’Alt
Maresme, Castellers de Cerdanyola y Colla Jove de L’Hospitalet.
Organiza: Colla jove de L’Hospitalet

Plaza de les Palmeres
A las 11 h

Exhibición de Agility
El Agility fomenta la obediencia del perro de una manera divertida,
al mismo tiempo que se refuerza el vínculo entre el dueño y el perro.
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia
Colabora: Club d’Agility Ciutat Comtal

A las 12 h

Desfile de perros en adopción
Organiza: associació Veu Animal L’Hospitalet 2018

Ateneu la Iaia
A las 14 h

Paella popular
Organiza: Ateneu Popular i Independentista la Iaia

Parque de l’Alhambra
A las 10 h

XI Encuentro de puntaires, exposición y
muestra de artesanía popular
Colabora: Associació de Puntaires de Santa Eulàlia

Exposición de labores de patchwork
Colabora: Associació Catalana de Patchwork

A las 11 h

XLI Cursa dels barrufets
Inscripciones en el Polideportivo de Santa Eulàlia
Organiza: AESE

A las 12 h

Fiesta Laly
La fiesta Holy de Santa Eulàlia con Nachna Indian Company, animación
de danzas de la India.
¡Ven y disfruta de la fiesta de los colores!
Compra de polvo de colores en el espacio de información de la
Comissió de Festes.
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 18 h

Muestra folklórica de entidades
18 h Sevillanas
Participa: AACCR Amics de Santa Eulàlia

18.30 h. Coro rociero y concierto de castañuelas
Participan: Sonata Rociera y parròquia de Santa Eulàlia
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 20 h

Gran Baile de fin de fiesta con la orquesta
Krater
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

A las 23 h

Espectáculo de fuegos y fin de fiesta
Organiza: Comissió de Festes de Santa Eulàlia

Este folleto se ha cerrado el día 13 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.

