


A L’Hospitalet valorem l’efecte socialitzador que representen 
les festes populars i la seva contribució a donar visibilitat a la 
diversitat cultural i associativa dels nostres barris.  

Amb l’arribada del bon temps, Sant Josep es prepara a viure un 
programa d’activitats al carrer adaptat als protocols sanitaris 
vigents. A poc a poc anem recuperant la normalitat, gràcies 
al comportament de la població i a les vacunes, però cal que 
no abaixem la guàrdia i que continuem actuant amb cautela i 
responsabilitat.

És per això que les activitats culturals que us proposem, de 
petit format, es concentren a la pista esportiva del parc de la 
Serp, amb l’aforament limitat i el públic assegut en cadires per 
mantenir la distància de seguretat. 

Les festes són patrimoni col·lectiu de tots els veïns i de totes les 
veïnes: dels qui col·laboren amb il·lusió per preparar-les i dels 
qui les gaudeixen amb amics o família. Us convido a participar 
en una proposta d’activitats diferents a la d’altres anys, però que 
esperem amb les mateixes ganes i la il·lusió de sempre. 

Núria Marín i Martínez 
Alcaldessa de L’Hospitalet



El barri de Sant Josep es prepara per acollir, entre el 27 i el 30 
de maig, una sèrie d’activitats i espectacles destinats a tota la 
ciutadania. 

Després d’un any molt complicat, desitgem que les veïnes i veïns 
de Sant Josep puguin combatre la fatiga pandèmica amb quatre 
dies d’esbarjo concentrats al Parc de la Serp.

A l’escenari veurem espectacles de màgia i de titelles, actuacions 
de circ i ballades de gegants. També el foc tindrà la seva 
presència, i trobarem música per a tots els gustos: country, jazz 
i les tradicionals havaneres. 

El format proposat s’adequa a les mesures sanitàries establertes, 
amb limitació d’aforament i distància social.

Vull agrair l’esforç de la Comissió de Festes de Sant Josep i de 
la resta d’entitats que col·laboren en els actes de Sant Josep al 
Carrer, ja que sense la seva tasca generosa i desinteressada tot 
això no seria possible. 

Desitjo que totes i tots gaudiu d’aquests dies, però sense oblidar 
que cal respectar les normes sanitàries.

Ens trobem a Sant Josep al Carrer!

Maite Revilla Sánchez, 
Regidora del Districte I (El Centre, Sant Josep i Sanfeliu)



Dijous, 27 de maig
20.30 h

 PReSeNtació de leS activitatS 
feStiveS de SaNt JoSeP al caRReR 

 i eSPectacle de MÀGia 

Divendres, 28 de maig
21 h

 eSPectacle de foc 
22 h

 coNceRt 
Ho organitza: KaBRa 

Hi col·labora: comissió de festes de Sant Josep
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ToTs els acTes Tindran lloc

a la pisTa poliesporTiva 

del parc de la serp
Seguint les normatives COVID-19 vigents



Dissabte, 29 de maig                                             
12 h

 eSPectacle de titelleS 
18 h

 eSPectacle de ciRc 
19.30 h

 Xv tRoBada  
 de diaBleS iNfaNtilS de l’H 
Ho organitza: diablons i tabalers d´eSJeP 

Hi col·labora: comissió de festes de Sant Josep

21.30 h

 coNceRt de coUNtRY 



Diumenge, 30 de maig
11 h

 tRoBada de GeGaNtS 
Ho organitza: Manotes de tRo

Hi col·labora: comissió de festes de Sant Josep

13 h

 SeSSió coMBo de PoP-RocK 
19 h

 feSta de la GeNt GRaN 

 dUet MUSical 
21 h

 HavaNeReS 

22.15 h

 caStell de focS 



altReS activitatS

parroquia de sanT Josep

 eXPoSició d’iMaGiNÀRia PoPUlaR 
Ho organitza: tro

cenTre culTural de sanT Josep

 eXPoSició de fotoGRafieS de la feSta    
_MaJoR de SaNt JoSeP 

NOTA INFORMATIVA:

Registre previ obligatori

Ateses les instruccions sanitàries vigents en el moment de tancar aquest 
programa, cal tenir  un registre de les dades de tothom que assisteix a un 
esdeveniment públic de caire cultural. Aquest registre es farà a la porta 
d’accés dels espectacles o a través d’internet.

Els aforaments són limitats als seients disponibles, i és obligatori l’ús de la 
mascareta i el manteniment de la distància de seguretat en tot moment.





En L’Hospitalet valoramos el efecto socializador que representan 
las fiestas populares y su contribución a dar visibilidad a la 
diversidad cultural y asociativa de nuestros barrios. Con la llegada 
del buen tiempo, Sant Josep se prepara a vivir un programa 
de actividades en la calle adaptada a los protocolos sanitarios 
vigentes. Poco a poco vamos recuperando la normalidad, gracias 
al comportamiento de la población y a las vacunas, pero es 
necesario que no bajemos la guardia y que continuemos actuando 
con cautela y responsabilidad.

Es por eso que las actividades culturales que os proponemos, 
de pequeño formato, en espacios abiertos del barrio con aforo 
limitado y el público sentado en sillas para mantener la distancia 
de seguridad.

Las fiestas son patrimonio colectivo de todos los vecinos y 
de todas las vecinas: de los que colaboran con ilusión por 
prepararlas y de los que las disfrutan con amigos o familia. Os 
invito a participar de unas fiestas diferentes a las de otros años, 
pero que esperamos con las mismas ganas e ilusión de siempre.

Núria Marín i Martínez 
Alcaldessa de L’Hospitalet



El barrio de Sant Josep se prepara para acoger, entre el 27 y el 
30 de mayo, una serie de actividades y espectáculos destinados 
a toda la ciudadanía. 

Después de un año muy complicado, deseamos que los vecinos y 
vecinas de Sant Josep puedan combatir la fatiga pandémica con 
cuatro días de ocio y actividades concentrados en el Parque de 
la Serp. 

Sobre el escenario veremos espectáculos de magia y de 
marionetas, actuaciones de circo y ballades de gegants. También 
el fuego tendrá su presencia, y escucharemos música para todos 
los gustos: country, jazz y las tradicionales habaneras. 

El formato propuesto se adecúa a las medidas sanitarias 
establecidas, con limitación de aforo y distancia social. 

Quiero agradecer el esfuerzo de la Comissió de Festes de Sant 
Josep y del resto de entidades que colaboran en los actos de Sant 
Josep al Carrer, ya que sin su trabajo generoso y desinteresado 
todo esto no sería posible. 

Deseo que todas y todos disfrutéis de estos días, pero sin olvidar 
que es necesario respetar las normas sanitarias. 

¡Nos vemos en Sant Josep al Carrer!

Maite Revilla Sánchez, 
Concejala del Distrito I (Centre, Sant Josep y Sanfeliu)



Jueves, 27 de mayo
20.30 h

 PReSeNtacióN de laS actividadeS 
 feStivaS de SaNt JoSeP al caRReR Y 

eSPectÁcUlo de MaGia

Viernes, 28 de mayo
21 h

 eSPectÁcUlo de fUeGo 
22 h

 coNcieRto 
Organiza: KaBRa 

Colabora: comissió de festes de Sant Josep

Todos los acTos se celebran en

en la pisTa polideporTiva 

del parc de la serp 
siguiendo las normativas COVID-19 vigentes
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Sábado, 29 de mayo
12 h

 eSPectÁcUlo de MaRioNetaS 
18 h

 eSPectÁcUlo de ciRco 
19.30 h

 Xv eNcUeNtRo  
 de DIABLES iNfaNtileS de l’H 

Organiza: diablons i tabalers d´eSJeP 
Colabora: comissió de festes de Sant Josep

21.30 h

 coNcieRto de coUNtRY 



Domingo, 30 de mayo
11 h

 eNcUeNtRo de GEGANTS 
Organiza: Manotes de tRo

Colabora: comissió de festes de Sant Josep

13 h

 SeSióN coMBo de PoP-RocK 
19 h

 fieSta de la GENT GrAN 

 dÚo MUSical 
21 h

 HaBaNeRaS 

22.15 h

 fUeGoS aRtificialeS 



otRaS actividadeS

parroquia de sanT Josep
 eXPoSicióN de iMaGiNeRÍa PoPUlaR 

Organiza: tro

cenTre culTural de sanT Josep
 eXPoSicióN de fotoGRafÍaS de la  

 fieSta MaYoR de SaNt JoSeP 

NOTA INFORMATIVA:

Registro previo obligatorio

Dadas las instrucciones sanitarias vigentes en el momento de cerrar este 
programa, es necesario tener un registro de los datos de todas las personas 
que asistan a un acto público de carácter cultural. Este registro se hará en la 
puerta de acceso a los espectáculos o a través de internet.

Los aforos están limitados al número de asientos disponibles, y es obligatorio 
el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad en 
todo momento.


