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Les entitats i el Consistori han convocat una àmplia agenda d’activitats culturals i lúdiques

La tradició retorna un any més a
la ciutat amb les festes de Nadal
S’ha iniciat el compte a
l’inrevés per les festes
de Nadal. En pocs dies
gaudirem d’una de les
festes més tradicionals i
més esperades per
alguns sectors de la
població, com ara els
nens. Els carrers
s’omplen de llum, i
entitats i Ajuntament
tornen a posar en marxa
la ‘maquinària’ amb les
seves ofertes lúdiques

18.000
bombetes
il·luminen
aquests dies
els carrers
de la ciutat
LA FIRA

En aquestes dates L’Hospitalet
disposa d’una àmplia oferta lúdica i
festiva, sempre relacionada amb les festes que ens ocupen.
En la programació d’enguany destaquen els aspectes musicals amb
els concerts de Nadal, també el teatre amb Els Pastorets de Folch i
Torres al Centre Catòlic i les exposicions de pessebres, sense oblidar participar en la recollida de joguines que organitza la Creu Roja. Tots els actes confluiran en la
cavalcada dels Reis Mags el 5 de
gener, que concentra tota la il·lusió
infantil.
Però hi ha un detall important
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Caga-tios com aquests es poden adquirir a la fira d’articles nadalencs de la rambla
que ens indica que les festes de
Nadal estan pròximes, és l’enllumenat. Les 18.000 bombetes que
s’han encés en una vintena de carrers de les principals zones comercials de L’Hospitalet, així com les
llums dels aparadors de les boti-

gues i els altres guarniments, afavoreixen el clima nadalenc que es
respira a la ciutat fins a la diada
de Reis.
Un segon punt de trobada amb
les festes arriba quan la rambla
Just Oliveras deixa el seu espai de

passeig als firaires perquè puguin
instal·lar la Fira d’Articles Nadalencs. Entre el carrer Barcelona i
Prat de la Riba i fins al dia 23 s’han
instal·lat les parades en les quals
podrem trobar tot el que necessitem per guarnir casa nostra.

Música de cambra i cobla, òpera i cant coral
ROSA SALGUERO
La música aquest Nadal estarà
marcada per tres concerts extraordinaris per la qualitat de les peces
i dels intèrprets, que es faran els
dies 19, 20 i 23 de desembre. El
primer i el tercer tindran com a escenari l’Església Sta. Eulàlia de
Mèrida, al Centre, i estaran dedicats a la música polifònica, de
cambra i de cobla. El segon, en
canvi, es farà al Centre Cultural

Barradas i serà una gala lírica. A
més, el programa musical nadalenc es completarà amb múltiples
recitals organitzats i oferts per les
entitats de la ciutat (pàgina 22).
La Coral Xalesta, el Quartet de
Bec Els Ministrils i l’Orquestra Camerata Mediterrània seran els protagonistes del primer recital, sota
la direcció de Joaquim Miranda. A
més, comptaran amb el suport de
quatres solistes: Rosa Mateu (soprano), Montserrat Martorell (con-

tralt), Jordi Boltes (baix) i Pere Godall (tenor). El concert es dividirà
en dues parts. La primera amb
obres de M. Fletxa ‘el Vell’ (14851553), per les flautes de bec d’Els
Ministrils, i la segona, amb Xalesta i la Camerata que interpretaran
la Missa de Coronació de Mozart.
El dia 23, els grups terrassencs
Massa Coral, Cor Montserrat i Antígona, amb la cobla barcelonina
Sant Jordi, oferiran una combinació de música culta i popular: pe-

ces per a cobla, peces de cant coral i temes per a cor i cobla. Interpretaran temes poc freqüents com
el Magnificat de Vic Nees o d’altres plenament contemporànies
com Nadales d’arreu, estrenada fa
quatre anys per l’Orfeó Català.
La Gala Lírica de Nadal, al
Barradas, comptarà amb la soprano Begoña Alberdi, Àngel Dionis, al piano, i un trio de corda, que
oferiran un repertori de Debussy,
Toldrà, Arrieta, Albéniz i Donizetti.

A la rambla Just Oliveras, entre els carrers Barcelona i Prat
delaRiba,s’hainstal·latlaFira d’Articles Nadalencs. Les
tradicionals parades d’exposició i venda d’aquests productes romandran obertes fins al
dia 23, la vigília de Nadal.
Malgrat el fred d’aquests dies,
el passeig per la fira pot ser
molt productiu. Allà hi podem
trobar l’avet, tant natural com
artificial,garlandes,pecesdel
pessebre i, com no, el típic ‘caganer’ amb les últimes novetats. Perquè en matèria de ‘caganers’, també hi ha modes.

PROGRAMES
19 de desembre, 21.30h. Coral Xalesta, Els Ministrils i
Camerata Mediterrània. Església Sta. Eulália de Mèrida.
20 de desembre, 19h: Gala Lírica de Nadal. C. Barradas. 23
de desembre, 21.30h: Massa
Coral de Terrassa, Cor Montserrat de Terrassa, Antígona i
cobla St. Jordi-Ciutat de Barcelona. Sta. Eulàlia Mèrida.

