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Fes-te Rei Mag, campanya
de recollida de joguines de
la Creu Roja per als infants
L’Hospitalet per oferir informació a
la ciutadania i recollir joguines. En
aquesta campanya solidària participen uns 60 voluntaris, a més de
diverses entitats que ofereixen les
seves seus i activitats per contribuir en la recollida.

Naixements com aquest, que correspon a l’edició de l’any passat, es mostraran al Barradas

Els pessebres es poden veure fins el 10 de gener

El Centre Barradas acull la
sisena Mostra Pessebrista
MARGA SOLÉ
El Centre Cultural Barradas acull,
la 6a Mostra Pessebrista de L’Hospitalet, que va néixer per
l’iniciativa d’un grup
de persones aficionades a fer pessebres. Enguany
hi participen els grups d’Esplai Xixell, Alheña, Can Serra, Pubilla
Casas-Can Vidalet, la Florida,
Centre Infantil i Juvenil de Bellvitge, Sanfeliu, el Centre de Dia de
Santa Eulàlia, el Casino del Cen-

tre, i Carles Ferret, Pedro Gómez,
Jaume Freixa, Josep Orquin, Joan
Parera i Joan Pol, que ho fan a nivell particular.
Els pessebres estan fets amb
fusta o guix i estan protegits per
unes urnes de vidre. Les figuretes
són de ceràmica i guix pintat i
l’ambientació de l’espai d’exposició l’ha fet el Consell de la Joventut i l’Esplai i artistes del Taller Pubilla Kasas. La mostra està especialment dedicada als escolars,
que rebran un dossier explicatiu
del Nadal durant les visites.

ELS HORARIS

Amb el lema Fes-te Rei Mag, l’Oficina Local de la Creu Roja ha posat en marxa un any més la seva
tradicional campanya de recollida
de joguines amb la voluntat de promoure una resposta
social solidària envers les famílies sense recursos. Gràcies
a aquesta campanya,
tots els nens i nenes
de la ciutat reben joguines la nit de Reis,
però també els ciutadans adults es consciencien cada cop
més de la necessitat
de col·laborar per fer
disminuir les desigualtats socials.
La Creu Roja recull en diversos punts
fins al 3 de gener joguines noves, no bèlliques ni sexistes per
a nens de qualsevol
edat. També té previst
treure al carrer un vehicle que recorrerà Imatge que apareix a la campanya
IMATGE CEDIDA PER CREU ROJA

JAUN VALGAÑÓN
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PUNTS DE DONACIÓ
La sisena Mostra Pessebrista
està oberta de dilluns a dissabte, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 8 del vespre. Els
diumenges i festius d’11 del
matí a 2 de la tarda. El Centre Cultural Barradas estarà
tancat el dia de Nadal (25 de
desembre), Any Nou (1 de gener) i Reis (6 de gener).

Creu Roja: Josep Molins, s/n. De
10 a 20h. Club Natació L’H: Rosalía de Castro, 39. Dia 22, de 17
a 21h. Ateneu Cultura Popular:
pl. J. Bordonau. Dia 20, d’11.30 a
14h. Centre d’Esports L’H: Prat
de la Riba, s/n. Dia 27, d’11.30 a
14h. Parròquia Bellvitge: Ermita,

63. Tardes. CAP Just Oliveras: J.
Oliveras, 50, 2n pis. De 8 a 20h.
Ràdio L’Hospitalet: Molí, 9. De 9
a 14h i de 17 a 19h.
AAVV Granvia Sud: pl.Veïns.
Dies 19, 21 i 22, 18 a 21h. Max
Center: Dies 18, 19 i 23, 10 a 14h i
17 a 20h. Dia 24, 10 a 14h.

