
 

 

DIJOUS 3 DE JUNY 

19:30h 

*Centre Cultural de Santa Eulàlia  

“Sonata Rociera” presenta ball flamenc, clàssic espanyol i concert de 
castanyoles. 

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: Sonata Rociera de l’escola Azorin 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

20:00h 

*Can Trinxet 

Cantada d’havaneres a càrrec del grup “Mar Brava” 

Enguany i atesa la normativa actual derivada de la situació 
de crisi sanitària ha canviat el lloc i dia de la cantada 
d’havaneres.  

Caldrà registre previ per assistir, però malgrat tot podrem 
gaudir del mateix grup que ha estat  cantant havaneres per 
nosaltres els darrers anys. 

Registre previ via web i en persona a la porta de l’acte fins 
a exhaurir aforament. 

Enllaç per fer el registre previ via Web:  

https://www.eventbrite.es/e/153627019551 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural 
de Santa Eulàlia 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.es/e/153627019551


 

 

DIVENDRES 4 DE JUNY 

18:00h 

*Centre Cultural de Santa Eulàlia 

Grup de ball infantil de l’escola Azorín presenten “Zumba infantil” 

Es portaran a terme dues actuacions de Zumba infantil en format exhibició. 

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: Grup de ball infantil de l’escola Azorín 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

18:30h 

*Can Trinxet 

Concert de rock per públic familiar a càrrec de “Rock pels Xics” 

Una proposta molt atractiva per la fusió 
d’interessos entre pares i fills, ja que el 
repertori inclou grans clàssics del Rock 
fusionats amb el cançoner popular català en 
clau de Rock. T’imagines les cançons 
de AC/DC, Led Zeppelin, ZZTop, Ramones… 
amb les lletres de Paff el Drac Màgic, En Joan 
petit, El monstre de Banyoles, si tu vas al 
cel…? Doncs ROCK PER XICS ho volem fer 
realitat junt amb tots vosaltres per 
transmetre de forma molt divertida la cultura 
i els valors del Rock com l’alegria, l’amistat, la 
llibertat, l’entusiasme, l’autenticitat, la 
humilitat, etc…  

Registre previ via web i en persona a la porta 
de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Enllaç per fer el registre previ via Web:  

https://www.eventbrite.es/e/153627607309 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.es/e/153627607309


 

 

DIVENDRES 4 DE JUNY 

20:00h 

*Centre Cultural de Santa Eulàlia 

Espectacle de clown a càrrec de “Fugireli teatre” 

Obra “Una mica de tot” 

Un grup de clowns arriben a un teatre i es disposen a fer el seu espectacle cada un fent el seu numero. 
Espectacle de monòlegs. 

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: Fugireli teatre 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

DISSABTE 5 DE JUNY 

12:00h 

*Can Trinxet 

Espectacle de circ “Ni cap ni peus” a càrrec de la companyia “Circ Vermut” 

L’objectiu és clar: passar una bona 
estona. 
Dos personatges amb clau de circ i 
humor intentaran sortir-se’n dels 
entrebancs que ells mateixos es 
busquen amb accions quotidianes com 
pot ser seure en una cadira, penjar una 
jaqueta  o pintar un quadre. 
Com que aquests dos personatges 
decideixen donar-li la volta a tot 
objecte, persona o animal que es trobin 
i fer-lo servir a la seva manera, es veuen 
immersos en un món de incongruències 
impossible de desxifrar. 
Un espectacle de circ i pallasso, potent i amb moltes disciplines; la roda cyr, malabars, pal xinès, 
manipulació d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. Un show fresc on la comicitat és sempre 
present, a més d’un caire familiar completament agradable on gaudeixen tant els petits com els grans 
 

Registre previ via web i en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Enllaç per fer el registre previ via Web:     https://www.eventbrite.es/e/153629831963 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

https://www.eventbrite.es/e/153629831963


 

 

DISSABTE 5 DE JUNY 

12:30h 

*Centre Cultural Santa Eulàlia  

Jazz Vermut a càrrec del quartet  Rita Payés (trombó i veu), Toni Saigi (piano), 
Giuseppe Campissi (contrabaix) i Joan 
Casares (bateria)  

Registre previ via web i en persona a la porta de 
l’acte fins a exhaurir aforament. 

Enllaç per fer el registre previ via Web:    

https://www.eventbrite.es/e/153628738693 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre 
Cultural de Santa Eulàlia 

Col·labora: Vermut Yzaguirre 

 

 

17:00h 

*Activitat Virtual 

Xerrada sobre plataformes on-line per jugar a jocs de taula. 

En concret s’organitza una xerrada per videoconferència sobre plataformes de joc de taula on-line. Es 
tracta d’unes plataformes que permeten accedir a joc per a totes les edats (freqüentment de contingut 
històric) i que, en alguns cassos son gratuïtes. És molt interesant que la gent del barri les conegui en 
aquesta època de confinaments.  

La xerrada està adreçada a adults (es molt important especificar aquest tema) i es farà amb la 
plataforma meet de google. La gent que vulgui assistir ho podrà fer des de casa seva. Només ha de 
sol·licitar que se li envií un enllaç de connexió donant-se d’alta a la xerrada tot enviant un correu amb 
el seu nom i cognoms a la nostra direcció de correu rubicon.lh@gmail.com. 

Organitza: Rubicon 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

 

 

 

https://www.eventbrite.es/e/153628738693
mailto:rubicon.lh@gmail.com


 

 

DISSABTE 5 DE JUNY 

18:00h 

*Centre Cultural Santa Eulàlia 

Espectacle de màgia , a càrrec de “Txema Muñoz”.                                                

Diuen que és  lú’nic carter que ha repartit cartes en 

més de vint països dels cinc continents. Ha entregat 

paquets a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a dos 

presidents de la Casa Blanca. Distribueix tot el que té 

destinatari. Però avui, en finalitzar la jornada,  se 

n’adona de que té un paquet sense adreça ni 

remitent. No sap per a qui és. Què hauria de fer? 

Decideix obrir-lo i descobrir que conté aquest paquet. 

No podia sospitar que li podria passar amb aquest 

paquet sense propietari. Mai ho podia haver 

imaginat. Però al final trobarà el destinatari. 

Registre previ via web i en persona a la porta de 
l’acte fins a exhaurir aforament. 

Enllaç per fer el registre previ via Web: 
https://www.eventbrite.es/e/153629017527 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre 
Cultural de Santa Eulàlia 

20:00h 

*Centre Cultural Santa Eulàlia 

Teatre: “El Soldat Fanfarró i les Aus” , a càrrec de “ELA_ELA Teatre”.          

En el marc de 21è aniversari de l’associació Ela-ελα Teatre, les actrius i els actors rescaten del diminut 

quartet de vestuari obres que van marcar diferents generacions. En aquest projecte marcat per les 

restriccions sanitàries, assajos telemàtics, “distància, mans i mascaretes”, portem el riure de 

l’Antiguitat amb dues comèdies clàssiques: una grega i una llatina. 

Per una banda, al SOLDAT FANFARRÓ de Plaute, la trapelleria d’un esclau aconsegueix que el seu amo 

recuperi l’estimada i sobretot, que ell mateix aconsegueixi la llibertat. Una obra de fa dos mil anys ens 

ensenya les estratègies dels pobres davant dels poderosos. Per l’altra, ELS OCELLS d’Aristòfanes 

planteja l’intent de creació d’una nova república que, a la llarga, cau ens els mateixos errors que les 

anteriors.                                       

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: ELA ELA Teatre 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

https://www.eventbrite.es/e/153629017527


 

 

DISSABTE 5 DE JUNY 

21:00h 

*Can Trinxet 

Concert a càrrec de la banda “Hotel Cochambre” 

 

És la formació que ha revolucionat el panorama de la 
festa i els grups de versions. El seu èxit es basa en el 
talent natural , en la posada en escena i la seva forma 
única d’interpretar les cançons, en un espectacle on 
barregen elegància i picardia. Un fenomen inimitable 
i imbatible, que dirigeix amb un mestratge sense 
precedents el carismàtic director de l’Hotel, Benito 
Inglada. Hotel Cochambre és sense dubte el nº 1 dels 
grups de versions, el més contractat , vist i seguit per 
un públic fidel de totes les edats que omplen els 
concerts allà on van. 

PREMI ARC 2005, 2012 i 2014 al millor grup de 
versions. 

Registre previ via web i en persona a la porta de 
l’acte fins a exhaurir aforament. 

Enllaç per fer el registre previ via Web:  

https://www.eventbrite.es/e/153622014581 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre 
Cultural de Santa Eulàlia 

  



 

 

DIUMENGE 6 DE JUNY 

10:00h 

*Can Trinxet 

Històries GEGANTS  

10:00h - 11:30h Exposició dels quatre gegants (Zeus, Hera, Hades, Poseidó,). 

11:30 - 13/13:30h Presentació de cada figura interactuant amb el públic. Per finalitzar l’acte es farà 
una ballada amb totes les figures. Es repartiran dibuixos per emportar-se a casa, pintar i compartir per 
Instagram etiquetant a la colla i a la comissió de festes. També hi haurà una zona per fer-se fotografies 
divertides amb els gegants i compartir-les per la xarxa social. A l’entrada de Can Trinxet es repartiran 
globus amb el logo de la festa.  

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: ACH Drac d’Or de l’Hospitalet de Llobregat 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

12:00h 

*Centre Cultural Santa Eulàlia 

Concert vermut ofert pels alumnes de l’EMMCA 

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

Col·labora: Escola de Musica Municipal-Centre de les Arts (EMMCA) 

Col·labora: Vermut Yzaguirre 

18:00h 

*Centre Cultural Santa Eulàlia 

Campionat Lali Street Dance, 4a edició 

Campionat de Breakdance 1vs1, amb 32 participants convidats pels seus mèrits. 

3 jurats y un DJ. 2/3 actuacions grups de dansa urbana de l’escola Street Dance Area 

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: Street Dance Area y Associació Cultural Urban Empire 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

 



 

 

DIUMENGE 6 DE JUNY 

19:00h 

*Can Trinxet 

Concert a càrrec de “El Pony Pisador” 

El Pony Pisador 
som un grup de 
cinc joves de 
Barcelona que 
mescla músiques 
tradicionals 
d’arreu del món 
amb un estil viu i 
desenfadat, però 
treballat amb cura.  

El bon humor del Pony Pisador és contagiós: els nostres espectacles són variats i imprevisibles, perquè 
entre riures i bromes amb el públic, a cada concert passen coses que ningú esperava. Ens agraden la 
música tradicional celta i les cançons marineres, però als nostres discos i concerts hi trobareu sons de 
molts indrets diferents.  Aprofundim en la música que descobrim per tal que agradi tant les persones 
que la senten per primer cop com a les que en són expertes. 

Registre previ via web i en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Enllaç per fer el registre previ via Web:  

https://www.eventbrite.es/e/153630110797 

Organitza: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

21:30h  

*Can Trinxet (pista esportiva) 

Cremada diabòlica fi de festes 

En absència de la possibilitat de fer el tradicional correfoc de Festa Major la colla de diables Skamot 
Diabòlik de Santa Eulàlia farà un petit passi teatralitzat amb diferents artificis pirotècnics per posar 
punt i final a aquesta edició tan especial i diferent de Festa Major. 

Registre previ en persona a la porta de l’acte fins a exhaurir aforament. 

Organitza: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

 

 

https://www.eventbrite.es/e/153630110797


 

 

DE DIJOUS 3 A DIUMENGE 6 DE JUNY 

 

*Activitat Virtual 

Anagrames per la Festa Major de Santa Eulàlia 2021 

En aquest mateix programa i a les xarxes socials de la Comissió trobareu un fulletó amb tres anagrames 
que, remenant les fitxes, donaran tres paraules relacionades amb la Festa Major.  

Envieu la vostra resposta per internet  a l’adreça indicada al mateix fulletó i, acabada la Festa Major, 
el Club de Scrabble farà el sorteig d’un joc de Scrabble entre tots els participants que les hagin 
encertat! 

Organitza: Club de Scrabble de L’Hospitalet de Llobregat 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

Concurs Instagram: “A la cacera del barri” 

Joc de descoberta i difusió del barri via Instagram, a les xarxes socials de l’Associació de veïnes i veïns 
Som Santa Eulàlia trobareu les bases de participació i les categories proposades. 

Organitza: AVV Som Santa Eulàlia 

Col·labora: Comissió de Festes Santa Eulàlia i Centre Cultural de Santa Eulàlia 

 

 


