Del 16 al 24 de juny de 2022

Peces de ceràmica, tipografia i il·lustracions creades per persones
amb discapacitat intel·lectual de l’associació ALPI

Amb la revetlla de Sant Joan arriba
la Festa Major al Centre, i amb ella,
com una alenada d’aire fresc, torna
el temps de gaudir plenament del
barri i de les diferents propostes
lúdiques i culturals que ens proposa
La Talaia, Associació per les Festes
del Centre de L’Hospitalet, en
col·laboració amb diferents entitats.
Tornen els sopars als carrers, les
revetlles, el ball a la plaça, el foc i
la gresca. De segur que seran uns
dies molt especials que tornarem a
compartir amb amics, amigues, veïns
i veïnes.
Enguany, la imatge de la Festa ha
estat elaborada per membres de l’associació de persones amb
discapacitat intel·lectual Alpi. Uns magnífics dibuixos, frescos i
inclusius, que ens apropen a racons i tradicions del barri.
Una celebració de la Festa, doncs, que resulta propera i
entranyable, i que desitjo que visquem amb alegria i civisme.
Després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia, ens
retrobarem amb un complet programa que ens permetrà gaudir
de la cultura popular i tradicional, del foc, de la revetlla i de la
música, amb activitats diverses per a tota la família.
M’agradarà molt compartir amb vosaltres alguns moments
d’aquests dies.
Bona Festa Major!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Arriba l’estiu i és temps de Festa
Major al Centre. Aquesta serà una
celebració especial, ja que després
de dos anys d’aturada forçosa, els
carrers i les places del barri tornen
a vestir-se de llarg per gaudir d’una
Festa Major que recupera la seva
programació habitual, amb algunes
novetats. També tenen un significat
particular per a mi, ja que seran
les meves primeres festes com a
regidor del Districte I.
La plaça de l’Ajuntament torna a
ser l’eix principal de la Festa Major,
encara que altres indrets del Centre
acolliran actes festius. Tot el veïnat
està convidat a participar-hi, amb un programa molt variat que
ofereix música, poesia, esport, gastronomia...
I com no pot ser d’altra manera, el foc serà un dels principals
protagonistes de la Festa Major, amb l’arribada de la flama de
Canigó i la foguera de la revetlla de Sant Joan. Aquest any, més
que mai, els sopars de germanor i de revetlla que s’organitzen
en diferents carrers han de servir perquè els veïns i veïnes es
retrobin i comparteixin moments d’alegria.
El programa que teniu a les mans és fruit de l’esforç
desinteressat de La Talaia Associació per les Festes del Centre
de L’Hospitalet i la resta d’entitats que col·laboren perquè la
gent del barri pugui gaudir d’aquests dies de festa i esbarjo,
sempre dins d’un marc de respecte i civisme. Vull agrair-los
efusivament tants mesos de treball.
Visca la Festa Major i visca el barri del Centre!
José Antonio Alcaide Martín
Regidor del Districte I

Festa Major el Centre
Del 16 al 24 de juny
Dijous, 16 de juny
Font de la Plaça Mossèn Homar i dels jardins de Ca n’Arús

D’11 a 19 h

INSTAL.LACIÓ DE 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.
Ho organitza: Gent de Pau

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

18 h

Espectacle infantil
Entrada lliure
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Plaça de l’Ajuntament

PRESENTACIÓ DE LA FESTA MAJOR

19.30 h

Que comenci la música!

Animació a càrrec del Dj Abraham Soul

A les 20 h

Presentació del programa i pregó de la Festa Major a
càrrec de Ricard Monrós Audí
Fotògraf jubilat. Nascut a L’Hospitalet al 1952, al barri del
Centre. En l’àmbit de la vida social del barri ha estat membre
de la junta de la UEC - CMH durant més de vint-i-cinc anys,
molts anys a la junta del Grup de Botigues del Centre i Sant
Josep i, darrerament, a La Talaia com a secretari del 2004 al
2008 i com a president del 2008 fins el 2022.

De 21 a 23 h

HOSPIVINS. LA FESTA DEL VI

Continuarem gaudint de la música del Dj Abraham Soul
mentre fem una degustació i tast de vins.
S’instal·laran tres estands amb diferents DO a la Plaça de
l’Ajuntament.
Preu del tiquet: 13 euros. Inclou copa, 5 tiquets de vi i 1
tiquet per patates braves.
Venda anticipada als establiments participants i el mateix
dia a les carpes, fins a exhaurir-ne la provisió.
Hi participen: Tast & Vins, Celler 1912 i la Food Truck del
Bar Córdoba
Ho organitza: La Talaia amb la col·laboració de Tast&Vins
Hi col·labora: Tast & Vins

Divendres, 17 de juny
Piscina Coberta del Poliesportiu Municipal del Centre - Marcel·lí Maneja

8.15 h

MASTERCLASS DE WET (AQUAGYM)
Activitat oberta a tot el públic.
És necessaria inscripció prèvia a la recepció del Poliesportiu
a partir del dilluns, 13 de juny.
Places limitades.
Ho organitza: Poliesportiu Municipal del Centre - Marcel·lí Maneja

Biblioteca Can Sumarro

18.30 h

HOMENATGE A MIQUEL CLAPEROLS
Impulsor de l’Espai VO de L’Hospitalet. Esteu convidats a
la projecció d’una pel·lícula i a l’exposició de cartells de
pel·lícules que, gràcies a ell, tenim a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Plaça de l’Escorxador (davant del Poliesportiu Municipal del
Centre - Marcel·lí Maneja)

19 h

MASTERCLASS DE ZUMBA, BODY COMBAT i STRONG
Activitat oberta a tot el públic.
No cal inscripció prèvia.

Ho organitza: Poliesportiu Municipal del Centre - Marcel·lí Maneja

Jardí de Casa Espanya Espai d’Història (c. del Xipreret)

20 h

PREGÓ CÀRREC D’ÒSCAR GARCÉS
Tot seguit, concert musical sorpresa a càrrec del conjunt
Els Bufacabres.

De 20.30 a 22 h

TABALADA i CORREFOC “FOC DE SOLSTICI”

20.30 h

Inici de la Tabalada

Recorregut: sortida des de la rbla. de Just Oliveras amb av.
de Josep Tarradellas i Joan – rbla. Just Oliveras – c. d’Enric
Prat de la Riba – c. Major – c. del Baró de Maldà – pl. del
Repartidor

21.15 h

Inici del Correfoc

Recorregut: Pl. del Repartidor – c. de la Riera de la Creu
– c. de Sant Joan – c. d’España – c. de Tecla Sala - pl. de
l’Ajuntament

22 h

Arribada a la Plaça de l’Ajuntament i lluïment dels
diables i els tabalers.
Entrega de records

Ho organitzen: Colla de Diables Folcat Diabòlic i Colla de Diables Fills de la
Flama, amb les colles convidades: Diables del Camell de Molins de Rei i Diables
i Dracs de Martorell

Pista del Casino del Centre

22 h

HAVANERES I ROM CREMAT

A càrrec de la Coral Elisard Sala del Casino del Centre.
Entrada lliure.

Ho organitza: Casino del Centre

Plaça de l’Ajuntament

22.30 h

Concert jove
LOS ZAPATILLAS (Tribut a El Canto del Loco)
Vols tornar a gaudir dels èxits que van marcar a tota una
generació? Des d’ara ja podràs dir que El Canto Del Loco
ha tornat.

0h

LES QUE FALTABAND
Un grup de vuit noies amb un espectacle revolucionari que
combina música i dansa amb un repertori totalment femení
per donar a conèixer i recordar grans dones del món de la
música.

Dissabte, 18 de juny
Plaça de Mossèn Homar

10 h

14a TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
Presentació de la placa de La Talaia 2022. Degustació de
cava.
Hi col·labora: El Celler d’en Pep

Jardins de Ca n’Arús

10.30 h

DEMOSTRACIÓ DE BALLS
Demostració de balls en línia, de saló, sevillanes i sardanes,
a càrrec de membres del Casal de Gent Gran de Ca n’Arús.
Plaça de l’Ajuntament

11 h

TALLERS A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Taller de maquillatge i taller de manualitats
Ho organitza: Centre d’Esplai Xixell

Taller de gegants i capgrossos
Ho organitza: Manotes de Tro

Taller de rugbi

Ho organitza: Club Rugby l’Hospitalet

Plaça de Lluis Companys i Jover

De 10.30 a 13.30 h

PENALS: “XUTA I MARCA”
Activitat de futbol consistent en el llançament de penals.
Ho organitza: Centre d’Esports L’Hospitalet

Plaça de Lluís Companys

11 h

SESSIÓ D’ENTRENAMENT FUNCIONAL
Ho organitza: Wods

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

11 h

LA VIDALA DANSA, a càrrec de l’Escola de dansa Laura
Mestres
Manifest del Dia internacional de la Dansa 2022 a càrrec de
Toni Jodar.
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Plaça de l’Ajuntament i voltants

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, una samarreta i un got reutilitzable.
Tiquets: 10 euros. Venda anticipada online a Entrapolis el
dilluns, 6 de juny a partir de les 10 h i fins diumenge 12 a les
0 h. Màxim 4 tiquets per persona, fins a exhaurir-ne existències (300 tiquets).
En cas de sobrar tiquets, es posaran a la venda dilluns 13 a
les 17 h al local de La Talaia (c. de Digoine, 33).
Ho organitzen: La Talaia i Akelharre Jove de L’H
Hi col·labora: Cerveses Moritz

21.30 h

SOPARS DE GERMANOR

C. del Príncep de Bergara - c. de les Roselles - pl. de la
Mare de Déu de Montserrat - ptge. de Can Xerricó - pl. del
Repartidor - c. de Montserrat - c. de la Reforma/Digoine c. del Baró de Maldà - c. del Xipreret - c. de Joan Pallarès
(entre c. del Xipreret i c. de Tecla Sala) - c. de Sant Antoni - c.
de la Riera de l’Escorxador - c. de l’Església - av. de Josep

Tarradellas i Joan (a l’altura del núm. 264) - c. de Santa
Rosa (entre av. del Carrilet i c. de Josep Maria de Sagarra) y
Associació de Veïns de la Remunta (Parcde la Remunta)
Us animem a seguir la tradició de posar ben elegants taules
i balcons. Després de sopar, gran sorteig de regals i d’un
magnífic regal sorpresa! I si encara tenim forces... posarem
ritme al cos!
Al carrer del Príncep de Bergara hi haurà concurs de taules
guarnides.
Hi col·laboren: Botigues del carrer del Príncep de Bergara i altres comerços

Plaça de l’Ajuntament

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 alt: #QueDiguinElQueVulguin!
Ho organitzen: La Talaia i Akelharre Jove de L’H

Diumenge, 19 de juny
Rambla de la Marina amb av. del Carrilet

9h

CONCENTRACIÓ DE COTXES I MOTOS CLÀSSIQUES
DE L’HOSPITALET
La trobada està oberta a tothom que tingui un cotxe o una
moto clàssica dels anys 60, 70, 80 i 90.
Ho organitza: CL’Hàssics

Carrer del Príncep de Bergara

9.30 h

DESPERTAR SOROLLÓS, ESMORZAR AL CARRER I
CONCURS D’ALLIOLI
Obert a tothom. Només cal portar el setrill, el morter i la
mà de morter, l’ou i l’oli els posa l’organització. Per acabar,
xerradeta per fer safareig i jocs de taula.
Concentració i sortida de la Plaça de Josep Bordonau i Balaguer

11 h

PASSEJADA AMB BICICLETA PELS CARRERS DEL
BARRI
Circuit pels carrers del barri amb un recorregut aproximat
de 7,5 km. Recorregut amb inici i final a la Plaça de Josep
Bordonau i Balaguer (c. del Xipreret cantonada amb c. de
Barcelona).

En acabar

BOTIFARRADA I REFRESCS PER ALS PARTICIPANTS
I ELS VEÏNS
(gentilesa dels veïns del carrer del Xipreret)
La passejada amb 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.
Hi poden participar bicicletes, patins i patinets sense motor.
Ho organitzen: carrer del Xipreret i La Talaia

Plaça de Lluís Companys i Jover

D’11 a 14 h

APLEC DE VAPORISTES (TRENET de 5”)
Circuit de trens tripulats a càrrec de l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de L’Hospitalet.
Plaça del Repartidor

D’11 a 15 h

VERMUT MANDRIL

Presentat per Mononas Cocktails & Food i amenitzat amb
la música del Dj Abraham Soul – afrolatin & house music.
Plaça de l’Ajuntament

11.30 h

BALLADA DE SARDANES. CELEBRACIÓ DEL DIA
MUNDIAL DE LA SARDANA
A càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell

Ho organitza: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

12 h

CONCERT DE MATÍ DE L’ESCOLA DE MÚSICA FLOTATS
Concert amb música clàssica i moderna a càrrec de l’alumnat
de l’escola.
Ho organitza: Flotats Espai Musical

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
Pl. de Lluís Companys i Jover /carrer de Vigo

18.30 h

Tarda infantil
FARSA DE FARSANTS, a càrrec de Els Farsants
Espectacle totalment participatiu on es combinen jocs i
danses. Tothom s’hi pot apuntar i passar una bona estona.
La música sona en rigorós directe amb un repertori que
inclou temes popularsi de creació pròpia, mentre l’animador
va engrescant i fent ballar al personal.
En acabar l’actuació, xocolatada infantil a càrrec de
l’Associació de Veïns del Centre.
Patrocina la xocolatada: Restaurant Azabache
Carrer del Príncep de Bergara, entre c. de Provença i c. de
Josep Prats

17 h

TARDA DE DIBUIX i JOCS
Tarda de dibuix de Festa Major i jocs XXL per a totes les edats.
Recuperem la tradició de jugar en família. Hi haurà berenar
com a recompensa.
Ho organitza: Veïns del carrer del Príncep de Bergara

Carrer del Xipreret

17.30 h

Tarda infantil
PALLASSES AMB TUTURUT-DOWN I XOCOLATADA
Ho organitza: Veïns del carrer del Xipreret

Sala d’Actes de l’Ateneu de Cultura Popular

18 h

BINGO DEL 90è ANIVERSARI
Entrada lliure

Ho organitza: Ateneu de Cultura Popular

De 19.30 a 21 h

CORREFOC I TABALADA INFANTIL

A les 19.30 h. Inici de la tabalada

Recorregut: pl. del Repartidor – c. de Tarragona – rbla. de
Just Oliveras – c. d’Enric Prat de la Riba – c. Major – c. del
Baró de Maldà – pl. del Repartidor

A les 20.15 h. Inici del correfoc

Recorregut: pl. del Repartidor – c. de la Riera de la Creu
– c. de Sant Joan – c. d’España – c. de Tecla Sala – pl. de
l’Ajuntament

A les 21 h. Arribada a la plaça de l’Ajuntament,
lluïment dels diables i els tabalers i entrega de
records

Ho organitzen: Colla de Diables Infantil de Folcat Diabòlic i Colla de Diables Patunyetes, amb les colles convidades: Diables de Bellvitge i Diables i Tabalers de
l’Escola Barrufet de Sants.

Plaça de l’Ajuntament

22 h

Gran espectacle de Festa Major
SHOW DE VARIETATS AMB EL GRUP PENTAGRAMA
Espectacle musical on, de forma dinàmica i divertida,
podrem veure números de sarsuela, òpera, teatre musical
i cabaret.

Dilluns, 20 de juny
Al peu de La Talaia (pl. de Josep Bordonau i Balaguer)

18.30 h

PASSEJADA HISTÒRICA PEL CASC ANTIC DEL BARRI
Passejada comentada per membres del Centre d’Estudis de
L’Hospitalet.
No cal inscripció prèvia.
Durada màxima 2 hores.
Ho organitza: Centre d’Estudis de L’Hospitalet

Plaça de l’Ajuntament

19 h

ACTUACIÓ DE DANSA I ACROBÀCIES
Els alumnes de l’Escola de dansa i acrobàcia Piràmide
mostraran algunes peces de dansa acrobàtica i dansa
urbana, omplint de ritme, ball i emoció l’escenari.
Ho organitza: Gimnàs Piràmide

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

20 h

TALLER DE GÒSPEL, SOUL & FUNKY, a càrrec de New
Gospel
T’agrada cantar gòspel, soul i/o funky? Viu en directe l’emoció de cantar i ballar en un espai incomparable com són els
jardins de Can Sumarro.
Entrada lliure.
Per a més informació contacta amb newgospelhospitalet@gmail.com
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Teatre del Centre Catòlic

21 h

El Quadre Escènic del Centre Catòlic presenta
SOM DONES
Espectacle de creació col·lectiva en què han intervingut
un bon grapat de dones del Centre Catòlic, del barri, de la
ciutat i d’altres.
Durada: 1 hora
Espectacle amb taquilla inversa.
Reserva d’entrades a www.entrapolis.com

Dimarts, 21 de juny
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

18 h

BINGO SCRABBLE, amb L’Hescarràs
Aneu practicant perquè li donarem la volta al joc i els
números es convertiran en lletres.
No oblideu portar tovalloles o pareos per seure a la gespa!
Entrada lliure.
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Pista del Casino del Centre

19.30 h

RECITAL DE POESIA, amb poesies de Manuel Forcano.
A càrrec del Grup de Poesia del Casino del Centre
Entrada lliure.
Ho organitza: Casino del Centre

Ateneu de Cultura Popular

19.30 h

Audiovisual de muntanya
2 REINES I 9 REIS. DEL BALAITOUS A LA PICA D’ESTATS
Projecció de l’audiovisual de l’Enric Casellas on ens narren
en primera persona les aventures viscudes durant aquesta
travessa pel Pirineu Central.
Presentació de l’audiovisual i el llibre.
En acabar la projecció hi haurà un col·loqui amb l’autor.
Entrada lliure.
Ho organitza: Club Muntanyenc L’Hospitalet

Plaça de l’Ajuntament

19.30 h

EXHIBICIÓ DE DANSA DEL VENTRE
Direcció: Nashira.

Jardins de L’Harmonia Espai d’Història

20.30 h

ESPECTACLE DE DANSA

A càrrec de l’escola de dansa Ca La Vidala.
Ho organitza: Veïns del carrer del Xipreret

Dimecres, 22 de juny
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

19.30 h

MONÓLOGOS POLIGONEROS, a càrrec de Vidda Priego
Vidda Priego és una persona trans no binària criada als 70’s
i 80’s a la perifèria de València. En l’espectacle convida al
públic a reflexionar sobre la seva pròpia identitat sexual i
de gènere.
Entrada lliure
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet
Hi col·labora: L’HOrgull

Plaça de l’Ajuntament

19 h

TALLER DE CASTELLS
Vols iniciar-te en el món casteller? Vols veure com es fa un
assaig? Si encara no saps si t’agradarà, vine al taller i prova-ho.
A càrrec de la Colla Jove de L’Hospitalet.

Jardins de la Regidoria del Districte I

20 h

Recital de poesia
LES DONES I ELS DIES, a càrrec del Col·lectiu Verba del
Centre Catòlic
Homenatge a Gabriel Ferrater amb motiu del centenari del
seu naixement i el cinquantenari de la seva mort.
Entrada lliure.

Ho organitza: Centre Catòlic de L’Hospitalet

Dijous, 23 de juny
A partir de les 20 h

REVETLLA DE SANT JOAN

A les 20 h. Cercavila de la Flama del Canigó

Recorregut: c. de Sant Joan – c. de Bellavista – c. de Frederic
Prats (recollida del ninot) – c. de la Reforma – c. del Xipreret
– c. de Joan Pallarès – c. de l’Església – c. del Centre – pl.
del Repartidor – c. de Tarragona – rbla. de Just Oliveras – c.
Major – pl. de l’Ajuntament
Ho organitza: Club Muntanyenc l’Hospitalet
Hi col·laboren: Colla de Diables i Tabalers de Folcat Diabòlic

A les 20.30 h. Arribada de la cercavila de la Flama a

la plaça de l’Ajuntament

Distribució de la Flama als altres barris de la ciutat.

A les 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.

A les 20.50 h. Presentació del Ninot que presidirà la
foguera de Sant Joan

Aquest any estarà realitzat pel Club Muntanyenc L’Hospitalet,
amb motiu de la celebració del seu 70è aniversari.

A les 20.55 h. Lectura del manifest de la Flama del
Canigó

A les 21 h. Recorregut amb la Flama des de la plaça
de l’Ajuntament fins a la foguera de Sant Joan
Ens acompanyaran els Diables i Tabalers de Folcat Diabòlic
amb el Folqui de Foc.

A les 21 h. Sopar al Casino del Centre i revetlla

Amenitzada pel duet Místic, a la pista del Casino del Centre
a partir de les 23 h. Cal comprar els tiquets amb antelació a
la secretaria de l’entitat.
Ho organitza: Casino del Centre de L’Hospitalet

A les 22 h. Sopar de revetlla de Sant Joan als carrers

C. del Príncep de Bergara, c. de les Roselles, c. de la Reforma
(entre c. d’Álvarez de Castro i de Frederic Prats), c. de Sant
Antoni (entre c. de Saurí i c. de les Arts i els Oficis), c. de
Montserrat, pl. del Repartidor, c. de la Riera de l’Escorxador,
pl. de la Reforma / c. de Digoine, pl. de l’Ajuntament (davant
el núm. 32),
Sopar de l’Esplai Xixell. Davant dels locals del Parc de la
Remunta
Sopar de l’Associació de Veïns de la Remunta (Parc de
la Remunta)

A les 22.30 h. Els veïns del carrer del Xipreret surten al carrer a menjar la coca de Sant Joan

A les 22.30 h. Gran revetlla de Sant Joan al carrer
Montserrat

Amb les actuaciones de Edgar del Tupé (22.30 h) i Zotal
(Clan del Mal) (23.30 h). De 0 a 2 h, música amb Dj.
Ho organitza: Veïns del carrer de Montserrat

Plaça de l’Ajuntament

0h

GRAN BALL DE REVETLLA DE SANT JOAN amb el
grup Sicuta Versions
Et convidem a veure’ns i, per un moment, marxar del món
per transportar-te a un altre lloc on cridar, cantar, ballar,
riure, emocionar-te a ritme dels greatest hits de la història.

Divendres, 24 de juny
Plaça de l’Ajuntament

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.
Ho organitza: Amics de l’esmorzar típic

11.30 h

SARDANES I BALLS POPULARS VUITCENTISTES amb
la cobla Ciutat de Cornellà
Ho organitza: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

Carrer del Príncep de Bergara i c. de la Reforma (entre c.
d’Álvarez de Castro i c. de Frederic Prats)

13 h

VERMUT DE GERMANOR
Per als veïns i veïnes
Carrer del Xipreret

13.30 h

VERMUT AL CARRER
Per als veïns
Carrer del Príncep de Bergara

18 h

GRAN FINAL DE FESTA

Amb el Show Bergara i rom cremat.
			
Plaça de Mossèn Homar

19.30 h

XUXES PER A TOTHOM
La botiga EspaiSweet repartirà entre tots els nens el gran
pastís de llaminadures que hi haurà exposat a l’aparador
tots els dies de la Festa Major.
Plaça de l’Ajuntament

20.45 h

LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS D’APARADORS
Grup de Botigues del Centre i Sant Josep lliurarà els premis
als guanyadors.

Plaça de l’Ajuntament

21 h

CLOENDA DE LA FESTA MAJOR
Cantada d’havaneres amb el grup Barca de Mitjana
A la mitja part hi haurà rom cremat per a tothom.
Cantada patrocinada per: Centre Residencial Can Buxeres
DOMUS-VI.

23 h

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

ALTRES ACTIVITATS
Del 15 al 24 de juny
CONCURS D’APARADORS

Ho organitza: Grup de Botigues del Centre i Sant Josep

L’entrega de premis es farà divendres, 24 de juny, a les 20.45 h.

Del 22 de juny al 20 de juliol
Ateneu de Cultura Popular

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE L’AULA DE DIBUIX I
PINTURA RAFAEL GARRICH
Inauguració: dimecres, 22 de juny, a les 19.30 h

Aquest fulletó s’ha tancat el dia 3 de juny 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.

Dipòsit legal: B.11032-2022

Del 16 al 24 de junio de 2022

Piezas de cerámica, tipografía e ilustraciones creadas por personas
con discapacidad intelectual de la asociación ALPI

Con la verbena de Sant Joan llega la
Fiesta Mayor del Centre, y con ella,
como un soplo de aire fresco, vuelve
el tiempo de disfrutar plenamente
del barrio y de las diferentes
propuestas lúdicas y culturales que
nos propone La Talaia, Asociación
para las Fiestas del Centre de
L’Hospitalet, en colaboración con
distintas entidades.
Vuelven las cenas en las calles,
las verbenas, el baile en la plaza,
el fuego y el jolgorio. Seguro que
serán unos días muy especiales que
volveremos a compartir con amigos,
amigas, vecinos y vecinas.
Este año, la imagen de la Fiesta ha
sido elaborada por miembros de la asociación de personas con
discapacidad intelectual Alpi. Unos magníficos dibujos, frescos e
inclusivos, que nos acercan a rincones y tradiciones del barrio.
Una celebración de la Fiesta, pues, que resulta cercana y
entrañable, y que deseo que vivamos con alegría y civismo.
Después de dos años de paréntesis a causa de la pandemia, nos
reencontraremos con un completo programa que nos permitirá
disfrutar de la cultura popular y tradicional, del fuego, de la
verbena y de la música, con actividades diversas para toda la
familia.
Me gustará mucho que compartamos algunos momentos de
estos días.
¡Buena Fiesta Mayor!

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Llega el verano y es tiempo de Fiesta
Mayor en el Centre. Ésta será una
celebración especial, ya que después
de dos años de parón forzoso, las
calles y las plazas del barrio vuelven
a vestirse de largo para disfrutar de
una Fiesta Mayor que recupera su
programación habitual, con algunas
novedades. También tienen un
significado especial para mí, puesto
que serán mis primeras fiestas como
concejal del Distrito I.
La plaza del Ayuntamiento vuelve a
ser el eje principal de la Fiesta Mayor,
aunque otros lugares del Centre
acogerán actos festivos. Todo el
vecindario está invitado a participar, con un programa muy variado
que ofrece música, poesía, deporte, gastronomía...
Y como no puede ser de otra manera, el fuego será uno de los
principales protagonistas de la Fiesta Mayor, con la llegada de
la flama del Canigó y la hoguera de la verbena de San Juan. Este
año, más que nunca, las cenas de hermandad y de verbena que se
organizan en diferentes calles deben servir para que los vecinos y
vecinas se reencuentren y compartan momentos de alegría.
El programa que tenéis en vuestras manos es fruto del esfuerzo
desinteresado de La Talaia Asociación por las Fiestas del Centre de
L’Hospitalet y el resto de entidades que colaboran para que la gente
del barrio pueda disfrutar de estos días de fiesta y recreo, siempre
dentro de un marco de respeto y civismo. Quiero agradecerles
efusivamente tantos meses de trabajo.
¡Viva la Fiesta Mayor y viva el barrio del Centre!

José Antonio Alcaide Martín
Concejal del Distrito I

Fiesta Mayor el Centre
Del 16 al 24 de junio
Jueves, 16 de junio
Fuente de la plaza de Mossèn Homar y de los jardines de Ca n’Arús

De 11 a 19 h

INSTALACIÓN DEL OU COM BALLA

L’ou com balla es una tradición que tiene lugar el día del
Corpus Christi. Consiste en colocar un huevo vacío sobre el
chorro de agua del surtidor de una fuente, de manera que
dé vueltas sin caer.
Organiza: Gent de Pau

Jardines de la Biblioteca Can Sumarro

18 h

Espectáculo infantil
Entrada libre.

Organiza: Biblioteques de L’Hospitalet

Plaza del Ajuntament

PRESENTACIÓN DE LA FIESTA MAYOR

A las 19.30 h

¡Que empiece la música!

Animación a cargo del Dj Abraham Soul

A las 20 h

Presentación del programa y pregón de la Fiesta
Mayor a cargo de Ricard Monrós Audí
Fotógrafo jubilado. Nacido en L’Hospitalet en 1952, en el
barrio del Centre. En el ámbito de la vida social del barrio,
ha sido miembro de la junta de la UEC – CMH durante más
de veinticinco años, muchos años en la junta del Grup de
Botigues del Centre i Sant Josep y, últimamente, en La
Talaia como secretario de 2004 a 2008 y como presidente
desde 2008 hasta 2022.

De 21 a 23 h

HOSPIVINS. LA FIESTA DEL VINO

Continuaremos disfrutando de la música del Dj Abraham
Soul mientras hacemos una degustación y cata de vinos.
Se instalarán tres estands con diferentes DO en la plaza del
Ajuntament.
Precio del tíquet: 13 euros. Incluye copa, 5 tíquets de vino y
un tíquet de patatas bravas.
Venta anticipada en los establecimientos participantes y el
mismo día en las carpas, hasta agotar la provisión.
Participan: Tast & Vins, Celler 1912 y la Food Truck del Bar
Córdoba
Organiza: La Talaia con la colaboración de Tast&Vins
Colabora: Tast & Vins

Viernes, 17 de junio
Piscina cubierta del Polideportivo Municipal del Centre Marcel·lí Maneja

8.15 h

MASTERCLASS DE WET (AQUAGYM)
Actividad abierta a todo el público.
Es necesaria inscripción previa en la recepción del
Polideportivo a partir del lunes, 13 de junio.
Plazas limitadas.
Organiza: Polideportivo Municipal del Centre - Marcel·lí Maneja

Biblioteca Can Sumarro

18.30 h

HOMENAJE A MIQUEL CLAPEROLS
Impulsor del Espai VO de L’Hospitalet. Estáis invitados a la
proyección de una película y a la exposición de carteles de
películas que, gracias a él, tenemos en la Biblioteca.
Organiza: Biblioteques de L’Hospitalet

Plaza del Escorxador (delante del Polideportivo Municipal
del Centre - Marcel·lí Maneja)

19 h

MASTERCLASS DE ZUMBA, BODY COMBAT Y STRONG
Actividad abierta a todo el público.
No es necesaria inscripción previa.

Organiza: Polideportivo Municipal del Centre - Marcel·lí Maneja

Jardín de Casa Espanya Espai d’Història (c. del Xipreret)

20 h

PREGÓN A CARGO DE ÒSCAR GARCÉS
A continuación, concierto musical sorpresa a cargo del grupo
Els Bufacabres.

De 20.30 a 22 h

TABALADA Y CORREFOC “FOC DE SOLSTICI”

20.30 h

Inicio de la tabalada

Recorrido: salida desde la rbla. de Just Oliveras con av. de
Josep Tarradellas i Joan – rbla. de Just Oliveras – c. de Enric
Prat de la Riba – c. Major – c. del Baró de Maldà – pl. del
Repartidor

21.15 h

Inicio del correfoc

Recorrido: Pl. del Repartidor – c. de la Riera de la Creu –
c. de Sant Joan – c. de España – c. de Tecla Sala - pl. del
Ajuntament

22 h

Llegada a la plaza del Ajuntament y lucimiento de
los diables y tabalers. Entrega de recuerdos

Organizan: Colla de Diables Folcat Diabòlic y Colla de Diables Fills de la Flama,
con las colles invitadas: Diables del Camell de Molins de Rei y Diables i Dracs
de Martorell

Pista del Casino del Centre

22 h

HABANERAS Y RON CREMAT

A cargo de la Coral Elisard Sala del Casino del Centre.
Entrada libre.

Organiza: Casino del Centre

Plaza del Ajuntament

22.30 h

Concierto joven
LOS ZAPATILLAS (Tributo a El Canto del Loco)
¿Quieres volver a disfrutar los éxitos que marcaron a toda
una generación? A partir de ahora ya puedes decir que El
Canto del Loco ha vuelto.

0h

LAS QUE FALTABAND
Un grupo de ocho chicas con un espectáculo revolucionario
que combina música y danza con un repertorio totalmente
femenino para dar a conocer y recordar a grandes mujeres
del mundo de la música.

Sábado, 18 de junio
Plaza de Mossèn Homar

10 h

14a ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE PLACAS DE CAVA
Presentación de la placa de La Talaia 2022. Degustación de
cava.
Colabora: El Celler d’en Pep

Jardines de Ca n’Arús

10.30 h

DEMOSTRACIÓN DE BAILES
Demostración de bailes en línea, de salón, sevillanas y
sardanas, a cargo de miembros del Casal de Gent Gran
de Ca n’Arús.
Plaza del Ajuntament

11 h

TALLERES EN LA PLAZA DEL AJUNTAMENT
Taller de maquillaje y taller de manualidades
Organiza: Centre d’Esplai Xixell

Taller de gegants y cabezudos
Organiza: Manotes de Tro

Taller de rugbi

Organiza: Club Rugby l’Hospitalet

Plaza de Lluis Companys i Jover

De 10.30 a 13.30 h

PENALTIS: “CHUTA Y MARCA”
Actividad de fútbol consistente en el lanzamiento de penaltis.
Organiza: Centre d’Esports L’Hospitalet

Plaza de Lluís Companys i Jover

11 h

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
Organiza: Wods

Jardines de la Biblioteca Can Sumarro

11 h

LA VIDALA DANSA, a cargo de la Escuela de danza Laura

Mestres
Manifiesto del Día Internacional de la Danza 2022 a cargo
de Toni Jodar.

Organiza: Biblioteques de L’Hospitalet

Plaza del Ayuntamiento y alrededores

17.30 h

“CERCABIRRES”
Recorrido colectivo por el entorno del Ayuntamiento para
degustar unas cervezas acompañados de una charanga.
El tíquet incluye cinco cervezas, una camiseta y un vaso
reutilizable.
Tíquets: 10 euros. Venta anticipada online en Entrapolis el
lunes, 6 de junio, a partir de las 10 h y hasta el domingo 12
a las 0 h. Máximo 4 tíquets por persona, hasta agotar las
existencias (300 tíquets).
En caso de que sobraran tíquets, se pondrán a la venta el
lunes 13 a las 17 h en el local de La Talaia (c. de Digoine, 33).
Organizan: La Talaia y Akelharre Jove de L’H
Colabora: Cerveses Moritz

21.30 h

CENAS DE HERMANDAD

C del Príncep de Bergara - c. de las Roselles - pl. de la
Mare de Déu de Montserrat - ptge. de Can Xerricó - pl. del
Repartidor - c. de Montserrat - c. de la Reforma/Digoine c. del Baró de Maldà - c. del Xipreret - c. de Joan Pallarès
(entre c. del Xipreret y c. de Tecla Sala) - c. de Sant Antoni - c.

de la Riera de l’Escorxador - c. de l’Església - av. de Josep
Tarradellas i Joan (a la altura del núm. 264) - c. de Santa
Rosa (entre av. del Carrilet y c. de Josep Maria de Sagarra) y
Asociación de Vecinos de la Remunta (Parque de la Remunta)
Os animamos a seguir la tradición de poner bien elegantes
las mesas y los balcones. Después de cenar, gran sorteo
de regalos y de un magnífico regalo sorpresa. Y si aún nos
quedan fuerzas... ¡pondremos ritmo en el cuerpo!
En la calle del Príncep de Bergara habrá concurso de mesas
adornadas.
Colaboran: Botigues del carrer del Príncep de Bergara y otros comercios

Plaza del Ajuntament

22 h

AKELHARRE “HORTERA”
El concurso de djs “horteras” es fiesta, pero también
reivindicación. Porque para ser un/a auténtico/a “hortera” hay que
quererse mucho y gritar bien alto: #QueDiguinElQueVulguin!
Organizan: La Talaia y Akelharre Jove de L’H

Domingo, 19 de junio
Rambla de la Marina con av. del Carrilet

9h

CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICOS DE
L’HOSPITALET
El encuentro está abierto a todo aquel que tenga un coche o
una moto clásica de los años 60, 70, 80 y 90.
Organiza: CL’Hàssics

Calle del Príncep de Bergara

9.30 h

DESPERTAR RUIDOSO, DESAYUNO EN LA CALLE Y
CONCURSO DE ALLIOLI
Abierto a todo el mundo. Solo hay que llevar la aceitera, el
mortero y la mano de mortero. Los huevos y el aceite los
proporciona la organización.
Para acabar, tertulia para “cotillear” y juegos de mesa.
Concentración y salida de la plaza de Josep Bordonau i Balaguer

11 h

PASEO EN BICICLETA POR LAS CALLES DEL BARRIO
Circuito por las calles del barrio con un recorrido aproximado de 7,5 km. Recorrido con inicio y final en la plaza de
Josep Bordonau i Balaguer (c. del Xipreret con c. de
Barcelona).

Al acabar

BUTIFARRADA I REFRESCOS PARA LOS PARTICIPANTES Y LOS VECINOS
(gentileza de los vecinos de la calle del Xipreret)
El paseo en bicicleta es de participación libre y sin inscripción previa. No es una carrera. los participantes deben
respetar en todo momento las normas de circulación y las
indicaciones de los agentes de la Guardia Urbana y de las
personas de la organización. Los organizadores no se hacen responsables de los accidentes o incidentes que puedan
ocurrir durante el paseo.
Pueden participar bicicletas, patines y patinetes sin motor.
Organizan: carrer del Xipreret y La Talaia

Plaça de Lluís Companys i Jover

De 11 a 14 h

ENCUENTRO DE VAPORISTAS (TRENECITO DE 5”)
Circuito de trenes tripulados a cargo de la la Associació
d’Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet.
Plaza del Repartidor

De 11 a 15 h

VERMUT MANDRIL

Presentado per Mononas Cocktails & Food y amenizado con
la música del Dj Abraham Soul – afrolatin & house music.
Plaza del Ajuntament

11.30 h

BALLADA DE SARDANAS. CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DE LA SARDANA
A cargo de la Cobla Lluïsos de Taradell
Organiza: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

Jardines de la Biblioteca Can Sumarro

12 h

CONCIERTO MATINAL DE LA ESCOLA DE MÚSICA
FLOTATS

Concierto con música clásica y moderna a cargo del alumnado de la escuela.
Organiza: Flotats Espai Musical

12 h

CERCAVILA

Con los Gegants de la Ciutat, otras colles de la ciudad, colla
invitada y los tabalers de Folcat Diabòlic con Folqui.
Recorrido: pl. del Ajuntament – c. de las Roselles – c. de
Provença – rbla. de la Marina – rbla. de Just Oliveras – pge.
de la Pau – pl. del Repartidor – c. de Joan Pallarès – c. de la
Església – pl. del Ajuntament
Pl. de Lluís Companys i Jover /calle de Vigo

18.30 h

Tarde infantil
FARSA DE FARSANTS, a cargo de Els Farsants
Espectáculo totalmente participativo donde se combinan
juegos y danzas. Todo el mundo se puede apuntar y pasar
un buen rato. La música suena en riguroso directo con un
repertorio que incluye temas populares y de creación propia,
mientras el animador va involucrando y haciendo
bailar al personal.
Al acabar la actuación, chocolatada infantil a cargo de la
Associació de Veïns del Centre.
Patrocina la chocolatada: Restaurant Azabache
Calle del Príncep de Bergara, entre c. de Provença y c. de
Josep Prats

17 h

TARDE DE DIBUJO Y JUEGOS
Tarde de dibujo de Fiesta Mayor y juegos XXL para todas
las edades. Recuperamos la tradición de jugar en familia.
Habrá merienda como recompensa.

Organiza: Veïns del carrer del Príncep de Bergara

Calle del Xipreret

17.30 h

Tarde infantil
PAYASAS CON TUTURUT-DOWN Y CHOCOLATADA
Organiza: Veïns del carrer del Xipreret

Sala de Actos del Ateneu de Cultura Popular

18 h

BINGO DEL 90 ANIVERSARIO
Entrada libre

Organiza: Ateneu de Cultura Popular

De 19.30 a 21 h

CORREFOC Y TABALADA INFANTIL

A las 19.30 h. Inicio de la tabalada

Recorrido: pl. del Repartidor – c. de Tarragona – rbla. de
Just Oliveras – c. de Enric Prat de la Riba – c. Major – c. del
Baró de Maldà – pl. del Repartidor

A las 20.15 h. Inicio del correfoc

Recorrido: pl. del Repartidor – c. de la Riera de la Creu –
c. de Sant Joan – c. de España – c. de Tecla Sala – pl. de
l’Ajuntament

A las 21 h. Llegada a la plaza del Ajuntament,
lucimiento de los diables y tabalers y entrega de
recuerdos

Organizan: Colla de Diables Infantil de Folcat Diabòlic y Colla de Diables
Patunyetes, con las colles invitadas: Diables de Bellvitge y Diables i Tabalers de
l’Escola Barrufet de Sants.

Plaza del Ajuntament

22 h

Gran espectáculo de Fiesta Mayor
SHOW DE VARIEDADES CON EL GRUPO PENTAGRAMA
Espectáculo musical donde, de forma dinámica y divertida,
podremos ver números de zarzuela, ópera, teatro musical
y cabaret.

Lunes, 20 de junio
Al pie de La Talaia (pl. de Josep Bordonau i Balaguer)

18.30 h

PASEO HISTÓRICO POR EL CASCO ANTIGUO DEL BARRIO
Paseo comentado por miembros del Centre d’Estudis de
L’Hospitalet.
No es necesaria inscripción previa.
Duración máxima: 2 horas.
Organiza: Centre d’Estudis de L’Hospitalet

Plaza del Ajuntament

19 h

ACTUACIÓN DE DANZA Y ACROBACIAS
Los alumnos de la Escuela de danza y acrobacia Pirámide
mostrarán algunas piezas de danza acrobática y danza
urbana, llenando de ritmo, baile y emoción el escenario.
Organiza: Gimnasio Pirámide

Jardines de la Biblioteca Can Sumarro

20 h

TALLER DE GÓSPEL, SOUL & FUNKY, a cargo de New

Gospel
¿Te gusta cantar góspel, soul y/o funky? Vive en directo la
emoción de cantar y bailar en un espacio incomparable
como son los Jardines de Can Sumarro.
Para más información contacta con newgospelhospitalet@gmail.com

Organiza: Biblioteques de L’Hospitalet

Teatro del Centre Catòlic

21 h

El Quadre Escènic del Centre Catòlic presenta
SOM DONES
Espectáculo de creación colectiva en que han intervenido un
buen número de mujeres del Centre Catòlic, del barrio, de
la ciudad y otros.
Duración: 1 hora
Espectáculo con taquilla inversa.
Reserva de entradas en www.entrapolis.com

Martes, 21 de junio
Jardines de la Biblioteca Can Sumarro

18 h

BINGO SCRABBLE, con L’Hescarràs
Id practicando porque le daremos la vuelta al juego y los
números se convertirán en letras. ¡No os olvidéis de llevar
toallas o pareos para sentaros en el césped!
Entrada libre.
Organiza: Biblioteques de L’Hospitalet

Pista del Casino del Centre

19.30 h

RECITAL DE POESÍA, con poesías de Manuel Forcano.
A cargo del Grup de Poesia del Casino del Centre
Entrada libre.
Organiza: Casino del Centre

Ateneu de Cultura Popular

19.30 h

Audiovisual de montaña
2 REINES I 9 REIS. DEL BALAITOUS A LA PICA D’ESTATS
Proyección del audiovisual de Enric Casellas donde nos
narran en primera persona las aventuras vividas durante
esta travesía por el Pirineo Central.
Presentación del audiovisual y el libro.
Al acabar la proyección habrá un coloquio con el autor.
Entrada libre.
Organiza: Club Muntanyenc L’Hospitalet

Plaza del Ajuntament

19.30 h

EXHIBICIÓN DE DANZA DEL VIENTRE
Dirección: Nashira.

Jardines de L’Harmonia Espai d’Història

20.30 h

ESPECTÁCULO DE DANSA

A cargo de la Escuela de danza Ca La Vidala
Organiza: Veïns del carrer del Xipreret

Miércoles, 22 de junio
Jardines de la Biblioteca Can Sumarro

19.30 h

MONÓLOGOS POLIGONEROS, a cargo de Vidda Priego
Vidda Priego es una persona trans no binaria creiada en
los 70’s y 80’s en la periferia de Valencia. En el espectáculo
invita al público a reflexionar sobre su propia identidad
sexual y de género.
Entrada libre.
Organiza: Biblioteques de L’Hospitalet
Colabora: L’HOrgull

Plaza del Ajuntament

19 h

TALLER DE CASTELLS

¿Quieres iniciarte en el mundo casteller? ¿Quieres ver cómo
se hace un ensayo? Si todavía no sabes si te gustará, ven al
taller y pruébalo.
A cargo de la Colla Jove de L’Hospitalet.

Jardines de la Concejalía del Distrito I

20 h

Recital de poesía
LAS DONES I ELS DIES, a cargo del Col·lectiu Verba del

Centre Catòlic
Homenaje a Gabriel Ferrater con motivo del centenario de
su nacimiento y en cincuenta aniversario de su muerte.
Entrada libre.

Organiza: Centre Catòlic de L’Hospitalet

Jueves, 23 de junio
A partir de las 20 h

VERBENA DE SANT JOAN

A las 20 h. Cercavila de la Flama del Canigó

RECORRIDO: c. de Sant Joan – c. de Bellavista – c. de
Frederic Prats (recogida del muñeco) – c. de la Reforma – c.
del Xipreret – c. de Joan Pallarès – c. de la Església – c. del
Centre – pl. del Repartidor – c. de Tarragona – rbla. de Just
Oliveras – c. Major – pl. del Ajuntament
Organiza: Club Muntanyenc L’Hospitalet
Colaboran: Colla de Diables i Tabalers de Folcat Diabòlic

A las 20.30 h. Llegada de la cercavila de la Flama a
la plaza del Ajuntament

Distribución de la Flama al resto de barrios de la ciudad.

A las 20.35 h. Lectura de poemas relacionados con
la Flama del Canigó, el fuego y el solsticio de verano.
A cargo del Col·lectiu Verba del Centre Catòlic.

A las 20.50 h. Presentación del Muñeco que
presidirá la hoguera de Sant Joan
Este año estará realizado por el Club Muntanyenc L’Hospitalet,
con motivo de la celebración de su 70 aniversario.

A las 20.55 h. Lectura del manifiesto de la Flama

del Canigó

A las 21 h. Recorrido con la Flama desde la plaza del
Ajuntament hasta la hoguera de Sant Joan

Nos acompañarán los Diables i Tabalers de Folcat Diabòlic
con el Folqui de fuego.

A las 21 h. Cena en el Casino del Centre i verbena

Amenizada por el dueto Místic, en la pista del casino del
Centre a partir de las 23 h. Hay que comprar los tíquets con
antelación en la secretaría de la entidad.
Organiza: Casino del Centre de L’Hospitalet

A las 22 h. Cena de verbena de Sant Joan en las calles

C. del Príncep de Bergara, c. de las Roselles, c. de la Reforma
(entre c. de Álvarez de Castro i de Frederic Prats), c. de Sant
Antoni (entre c. de Saurí i c. de las Arts i els Oficis), c. de
Montserrat, pl. del Repartidor, c. de la Riera de l’Escorxador,
pl. de la Reforma / c. de Digoine, pl. del Ajuntament (delante
del núm. 32).
Cena del Esplai Xixell. Delante de los locales del Parque de la
Remunta
Cena de la Asociación de Vecinos de la Remunta (Parque de
la Remunta)

A las 22.30 h. Los vecinos de la calle del Xipreret
salen a la calle a comer la coca de Sant Joan

A las 22.30 h. Gran verbena de Sant Joan en la calle
de Montserrat

Con las actuaciones de Edgar del Tupé (22.30 h) y Zotal
(Clan del Mal) (23.30 h). De 0 a 2 h, música con Dj.
Organiza: Vecinos de la calle de Montserrat

Plaza del Ajuntament

0h

GRAN BAILE DE VERBENA DE SANT JOAN con el
grupo Sicuta Versions
Te invitamos a vernos y, por un momento, marcharte del
mundo para transportarte a un sitio donde gritar, cantar, bailar, reír y emocionarte al ritmo de los greatest hits de la historia.

Viernes, 24 de junio
Plaza del Ajuntament

9h

DESAYUNO TÍPICO DE LOS “AMICS DE L’ESMORZAR”

Bacalao a la recolloné y ensalada del tiempo. Es necesario
traer comida, cubiertos y vestimenta de acuerdo con las
costumbres de principios del siglo pasado.
Organiza: Amics de l’esmorzar típic

11.30 h

SARDANAS Y BAILES POPULARES VUITCENTISTES
con la cobla Ciutat de Cornellà
Organiza: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

Calle del Príncep de Bergara y c. de la Reforma (entre c. de
Álvarez de Castro i c. de Frederic Prats)

13 h

VERMUT DE HERMANDAD
Para los vecinos y vecinas.
Calle del Xipreret

13.30 h

VERMUT EN LA CALLE
Para los vecinos.
Calle del Príncep de Bergara

18 h

GRAN FINAL DE FIESTA

Con el Show Bergara i ron cremat.
				
Plaza de Mossèn Homar

19.30 h

“CHUCHES” PARA TODOS
La tienda EspaiSweet repartirá entre todos los niños el gran
pastel de chucherías que estará expuesto en el escaparate
durante los días de Fiesta Mayor.
Plaza del Ajuntament

20.45 h

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE ESCAPARATES
El Grup de Botigues del Centre i Sant Josep entregará los
premios a los ganadores.

Plaza del Ajuntament

21 h

Clausura de la Fiesta Mayor

CANTADA DE HABANERAS CON EL GRUPO BARCA DE MITJANA
En la media parte habrá ron cremat para todos.
Cantada patrocinada por: Centre Residencial Can Buxeres
DOMUS-VI.

23 h

FUEGOS ARTIFICIALES

OTRAS ACTIVIDADES
Del 15 al 24 de junio
CONCURSO DE ESCAPARATES

Organiza: Grup de Botigues del Centre i Sant Josep

La entrega de premios se hará el viernes, 24 de junio, a las
20.45 h.

Del 22 de junio al 20 de julio
Ateneu de Cultura Popular

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DEL AULA DE DIBUJO Y
PINTURA RAFAEL GARRICH
Inauguración: miércoles, 22 de junio, a las 19.30 h

Este folleto se ha cerrado el día 3 de junio 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.

