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NADAL

16 de desembre del 2005

Concert de Nadal amb
la Simfònica del Vallès
el vals Els son de les esferes, de
Joseph Strauss. A la segona part
l’orquestra interpretarà l’obertura
d’El baró gitano Ritter Pasman i els
valsos Acceleracions i el Vals de
l’emperador, de Johann Strauss.
També oferirà la polca masurca
l’Amor ardent i la polca ràpida Sense problemes, de Josef Strauss. El
concert s’iniciarà a les 21.30h.
Uns dies abans, el 18 de desembre, el Centre Cultural Barradas
acollirà un altre concert. Un recital
líric Organitzat pels Àmics de l’Òpera de L’Hospitalet.

GABRIEL CAZADO

El Teatre Joventut acollirà el 23 de
desembre el tradicional concert extraordinari de Nadal enguany a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Albert Argudo. Serà
un festival de valsos i danses de
tres compositors experts en la matèria: Franz von Suppé, Joseph
Strauss i el seu fill Johann Strauss.
La primera part l’ocuparà l’obertura
de La bella Galatea, de Franz von
Suppé; la Polca d’Anna, El ratpenat: Tik-Tak polca i la polca Nova
pizzcicato, de Johann Strauss, així
com la polca mazurka La libèl·lula i

Consells per
comprar

Enllumenat nadalenc de
baix consum

Fira de Sta. Llúcia
a Just Oliveras

GABRIEL CAZADO

El 25 de novembre la ciutat va engegar el nou enllumenat nadalenc, un
esdeveniment que marca l’inici de la campanya comercial de Nadal. Enguany l’enllumenat és de baix consum en tots els carrers de L’Hospitalet.
L’horari d’encesa és de 17.30h a 22h i els dies 24 i 25 de desembre i 5 de
gener s’allargarà fins a les 24h.
El Consell Municipal del Comerç ha mantingut els criteris d’estalvi
d’energia i, per segon any consecutiu, el sistema d’enllumenat de tub de
baix consum substitueix les clàssiques bombetes. Es calcula que s’han
instal·lat 20.000 metres de fil de tub de baix consum.
D’altra banda, l’Ajuntament s’encarrega de la il·luminació de les rambles de la Marina i de Just Oliveras.

Una tradició més del Nadal són les
compres, tant pel que fa als àpats
com als regals. Les despeses augmenten considerablement i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha fet pública un seguit de
consells per evitar pagar més. Entre
ells: avançar les compres per aconseguir preus més baixos; llegir les
etiquetes; sol·licitar la factura o tiquet de compra, i tenir cura del
medi ambient escollint productes
amb envasos de volum reduït i que
es puguin reciclar i/o reutilitzar. Recorda també que tots els establiments estan obligats a disposar de
fulls de reclamació i denúncia.

Les parades de l’Associació de Firants de Santa Llúcia romandran
instal·lades a la Rambla de Just
Oliveras fins el 23 de desembre.
Elements per muntar el pessebre,
arbres de nadal i guarniments,
llums, ponsèties, caga tiós i, fins i
tot, vestits de Pare Noël són alguns
dels ar ticles que ens ofereixen
aquests conjunt d’artesans. Uns professionals que por ten vuit anys
consecutius recuperant a L’H la tradició de Santa Llúcia.

