


Arriba una nova edició del Fòrum de les Cultures de 
L’Hospitalet, una gran finestra oberta a la riquesa 
musical, gastronòmica, artística i etnològica de les 
diferents cultures que conviuen a la ciutat. 

Es tracta d’una oportunitat per enriquir-nos i conèixer 
millor les cultures d’origen d’alguns dels nostres 
veïns i veïnes. Podrem emocionar-nos amb el ritme de 
les músiques, ballar danses d’arreu del món, tastar 
plats típics de diferents contrades, admirar els teixits 
i els colors dels vestits folklòrics, participar en debats 
i xerrades...   

L’Hospitalet és una ciutat diversa i acollidora, on 
tothom suma. A les nostres escales i als nostres barris 
hi convivim veïns i veïnes de tota la vida amb d’altres 
que han vingut d’arreu, i això fa que la nostra ciutat 
sigui, cada cop, més rica i multicultural. 

Trobades com el Fòrum de les Cultures de L’Hospitalet 
ens ajuden a trencar estereotips, a eliminar etiquetes 
i a enriquir-nos personalment i com a comunitat.  El 
coneixement i el respecte per la diversitat són bàsics 
per erradicar actituds i pensaments excloents, que no 
volem que tinguin cabuda als nostres barris, ni a la 
nostra societat. 

Us convido a participar i a gaudir d’aquesta nova edició 
del Fòrum de les Cultures.  

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



Tornem amb la cultura de l’ànima, aquest any 2022,  
volem seguir prenent el pols de la nostra ciutat on ho vam 
deixar fa dos anys, amb la tradició, cultura, convivència i 
diversitat al Fòrum de les Cultures populars i tradicionals 
de L’Hospitalet, que torna a estar latent els dies 17 i 30 de 
setembre i 1 i 2 d’octubre.

Volem seguir mostrant una petita representació de les 
diferents cultures que componen el Fòrum i el nostre repte 
és continuar creixent perquè cada any tinguem present la 
diversitat de gent que forma part de la nostra ciutat.

Aquest any volem traslladar-vos mitjançant el paladar a 
diferents zones d’Espanya, Llatinoamèrica i Àsia amb una 
petita degustació gastronòmica.

En aquesta VIII edició com a cultura convidada està present 
Xina, una gran comunitat que tenim a la nostra ciutat i 
de la qual realment en coneixem poc. El Fòrum és una 
oportunitat per apropar-nos a aquesta cultura mil·lenària.

Mitjançant el diàleg cultural, ja sigui a través de balls, 
tallers, cercaviles o foc, volem seguir promocionant les 
diferents cultures que aquí conviuen, la multiculturalitat 
és el que en realitat ens fa créixer, deixant de banda 
el racisme, la intolerància, el sexisme i, sobretot, la 
desigualtat

Al VIII Fòrum volem convidar-te a que vinguis a participar, 
divertir-te, ballar i, sobretot, seguir aprenent del que 
tenim a L’Hospitalet.

Rosa Blázquez
Presidenta del Fòrum 
de les Cultures





Dissabte, 17 de setembre
CENTRE CULTURAL BELLVITGE – GORNAL
De 19 a 21 h
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
Projecció del documental L’H: Territori de cultures 
vives

Divendres, 30 de setembre
AV. DEL MASNOU AMB AV. DE LA PRIMAVERA
De 19 a 23.30 h
19 h. Obertura dels estands informatius i de 
degustació gastronòmica.
20.30 h. Presentació de l’acte a càrrec de la junta 
del Fòrum.
21 h. Actuació de la cultura convidada.
21.30 h.  Actuació del mariachi Águila Real.
22 h. Actuació del cantant de pop extremeny 
Ismael González.

Dissabte, 1 d’octubre 
AV. DEL MASNOU CANTONADA C. DE LA FLORIDA
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Hi haurà instal·lada una unitat mòbil de donació 
de sang.

AV. DEL MASNOU AMB AV. DE LA PRIMAVERA
De 10 a 15 h
10 h. Cercavila amb la participació de totes les 
cultures participants i amb els Gegants de la 
ciutat.
11 h. Festival infantil de danses populars.
12 h. Jocs infantils.
12 h. Taller de cuina. Aliments interculturals que 
expliquen històries: “Poderosa, eròtica i nutritiva 
xocolata”.
13 h. Migues extremenyes.



De 17 a 23.30 h
ACTUACIONS DE BALLS TRADICIONALS DE LES 
ENTITATS
17 h. Equador.
17.45 h. Perú.
18.30 h. Aragó.
19.15 h. BolÍvia.
20 h. Castella i Lleó.
CONCERTS
22 h. Hombres B, tribut a Hombres G.
23.30 h. Hotel Cochambre.

Diumenge, 2 d’octubre
AV. DEL MASNOU AMB AV. DE LA PRIMAVERA
De 10 a 14 h
10.45 h. Missa a càrrec d’Hondures i Paraguai. En 
acabar actuarà un grup folklòric de Paraguai.
12 h. Ballada de sardanes.
12 h. Estand d’exhibició de puntaires.
12 h. Taller de cuina. Aliments interculturals que 
expliquen històries: “Albergínia, el cor del xai a 
les urpes del voltor”.

De 17 a 23.30 h
ACTUACIONS DE BALLS TRADICIONALS DE LES 
ENTITATS
17 h. Galícia.
17.45 h. Andalusia.
18.30 h. Hondures.
19.15 h. Catalunya.
20 h. Extremadura. 
CONCERTS
22 h. Comparsa Hermanos Márquez. El robatori de 
Cadis.
22 h. Chirigotas BCN.
23 h. Tabalada i espectacle de foc de fi de festa.


