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L’enllumenat; els guarniments dels aparadors; el batibull de
les compres; la loteria, i el tràfec frenètic que s’apodera de
la ciutat són signes evidents de la temporada nadalenca.
Mentre per alguns el Nadal és un retorn a les tradicions que
cal compartir amb amics i família, per a d’altres és moment
de fer un parèntesi en el ritme diari, fer balanç de l’any que

Concert
de Nadal
al Teatre
Joventut
Enguany el concert dedica
la primera part al Llibre vermell de Montserrat, recull
de cançons i danses dedicades a la Mare de Déu.
Data del 1399, es va trobar
al monestir de Montserrat
i deu el títol al color de les
cobertes.
Sota la direcció musical de Jordi Quintana i de
Natàlia Casasús, el Cor Crei
xent de l’Ateneu Cultural
Catalònia, la Coral Santa Rosalia de Torredembarra, Ço
del Botafoc del Vendrell, Míriam Garriga (soprano) i Jordi Boltà (baríton) interpretaran el Llibre vermell de Montserrat.
La segona part del concert estarà dedicada a les na
dales a càrrec de les corals
de L’Hospitalet: Cor Adinoi,
Coral Heura, Coral Xalesta,
Cor Creixent i Coral Elisard
Sala.

Jocs
Solidaris

Un total de 31 centres educatius i uns 4.000
infants i joves han participat en la instal·lació
i decoració d’un bosc d’avets de fusta que
fins al 7 de gener es podrà visitar als jardins
de la Sénia.
Els escolars han guarnit de Nadal el
bosc amb l’ajuda i assessorament del Taller
Pubilla Kasas.

Mostra pessebrista

Cavalcada

Aquest any la
mostra és un recorregut per naixements d’arreu del
món. És una part
d e la c o l · l e c c i ó
de Glòria Roig.
Ent re l e s p e c e s
que s’hi exposen
hi ha figures de
f u s t a d ’a l g u n e s
zones d’Alemanya
o Àustria que passen de generació en generació; o figures de
les Illes Balears, fetes en fang i que es basen en els xiulets o
siurells ancestrals. Pel que fa als pessebres tradicionals, són obra
de Jaume Alicart, Carles Ferret, Josep Orquin, Ramon Rizo, Jordi
Pallàs, Joan Vera i Miquel Viñas. Els artistes locals representats són
Remedios Duarte, Valentí Julià, Carmina Quesada i Matilde Vela. I
pel que fa als pessebres d’entitats, han estat realitzats per l’Associació ALPI, el Centre Esclat-Bellvitge, el Centre d’Esplai Xixell, el
Centre Hospitalet de Dia Santa Eulàlia i l’Esplai Jovis.

Els Reis d’Orient arribaran puntualment a la
ciutat el 5 de gener. La comitiva sortirà a les
17.30h de Santa Eulàlia II i farà el recorregut
pels carrers de Santa Eulàlia, d’Enric Prat de
la Riba i carrer Major fins arribar a la plaça de
l’Ajuntament, a les 19.30h aproximadament.
Melcior, Gaspar i Baltassar guarden en secret
com seran els carruatges amb els quals passejaran per L’Hospitalet. Només han avançat
que tenen relació amb el temps (no el climatològic, és clar!).
La comitiva reial la formaran, entre altres,
els voluntaris de L’H, l’entitat Drac d’Or, tres
carruatges de cavalls, les bandes de música
de Santa Cecília i d’Amics de Bellvitge i, no hi
podrien faltar, els carboners.
Per animar l’espera, hi haurà espectacle
a la plaça de l’Ajuntament. Un cop arribin les
carrosses, l’alcalde, Celestino Corbacho, lliura
rà als Reis d’Orient la clau que obre totes les
portes de la ciutat.

El Quadre Escènic del
Teatre del Centre Catòlic posa en escena
les aventures d’en Lluquet i en Rovelló, els
pastorets que han de
fer front a les malifetes de Satanàs, en la
versió de Josep Maria
Folch i Torras. La primera representació tindrà lloc el
mateix dia de Nadal, a les 20h. La novetat d’enguany és
la representació matinal d’Els pastorets el dia 31, a les
11.30h. El dia de Sant Esteve els actors aixecaran el teló a
les 19h; el dia 30, a les 20h, i els dies 1 i 7 de gener, a les
19h. Prèviament, els dies 16 i 17 de desembre, coincidint
amb el tancament d’aquesta edició, la companyia Capsa
de Somnis tenia previst representar la seva particular visió
del clàssic de Folch i Torras: Uns pastorets d’abans i d’ara,
fet per nens i dirigida al públic infantil.
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acaba i agafar forces per afrontar els pròxims 12 mesos. A
L’Hospitalet, l’oferta per gaudir d’unes festes solidàries, ani
mades, participatives i a la vegada tradicionals està garan
tida. L’HOSPITALET ha recollit en aquestes pàgines part de
les activitats que Ajuntament i entitats han organitzat amb
motiu del Nadal 06. BONES FESTES I FELIÇ ANY 2007

Plantem un arbre,
cantem una cançó

Els pastorets
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Joguines solidàries
Regala il·lusions és el lema de la campanya de la Creu Roja de
L’Hospitalet per recollir joguines. L’objectiu és que cap infant es
quedi sense joguina la nit de Reis. A més de cobrir les demandes
de joguines, un dels valors de la campanya és generar una resposta
social activa. Fonts de Creu Roja afirmen que “darrere de cada joguina recollida hi ha una persona que ha realitzat l’acció de comprar-la
i portar-la fins a un dels punts de recollida”.
La campanya incideix també en la necessitat de potenciar el joc
com a part dels processos d’aprenentatge, de socialització i creativitat dels més petits.
Creu Roja incorpora enguany la recollida de regals com ara productes d’higiene personal, complements personals o de la llar per a
persones grans que estan soles o malaltes.
Les aportacions de joguines i altres materials es recullen fins al
3 de gener a la seu de la Creu Roja (c. de Miquel Peiró, 47) o als
diferents punts de recollida que
hi haurà a la ciutat.
93 334 97 55
hospitalet@creuroja.org

L’agrupació IPA (Associació
Internacional de Policia) L’Hospitalet ha organitzat els Jocs
Solidaris 2006 adreçats als
infants de 0 a 14 anys i que
tindran lloc els dies 22 i 23
de desembre al recinte firal
de La Farga, de 10 a 20. Al
llarg dels dos dies es faran activitats d’educació cívica i vial,
activitats esportives, i atraccions infantils, i hi haurà una
zona d’esbarjo. L’objectiu és
crear un entorn per fomentar
els valors de l’educació, el
respecte, la diversitat, la igualtat i la solidaritat, amb el valor
afegit de recollir joguines que
s’oferiran a una ONG o a un
hospital de la ciutat.
Entre les activitats previstes hi ha un circuit de motos
de policia; una exposició
de vehicles d’emergències
(Guàrdia Urbana, ambulàncies, Mossos d’Esquadra,
Bombers, Protecció Civil,
Creu Roja); un circuit infantil
d’educació vial; tallers de
lectura i dibuix; llits elàstics;
atraccions de fira...

Enllumenat nadalenc
Fins al 6 de gener,
l’últim dia de les festes nadalenques, romandrà encès l’enllumenat dels principals
c ar re r s c ome rc ials
de la ciutat. Un any
més, estan guarnits
amb llums de baix
consum, per evitar la
contaminació lumínica i seguir criteris de sostenibilitat i
estalvi energètic.
La iniciativa d’il·luminar els carrers parteix de les
associacions de comerciants amb el suport de l’Àrea de
Promoció Econòmica.
L’horari d’encesa dels llums és de 17.30h a 22h, tret
dels dies 24, nit de Nadal; 31 de desembre, Cap d’Any; i
5 de gener, nit de Reis, en els quals romandran enceses
fins a les 24h.
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AGENDA
TOT EL MES
Exposició d’artesania i produc
tes de comerç just, de 10h a
13.30h i de 17h a 21h. CC Barra
das i Fundació Akwaba. Organitza:
Fundació Akwaba. Lots de Nadal;
regals d’empresa; consum familiar com cafè, xocolata, melmelada,
rom, fruits secs...; regals d’aniversari
i celebracions, decoració per a la
llar. Els beneficis es destinen a projectes de cooperació.

FINS AL 20 DE DESEMBRE
Campanya de Nadal Embolicar
Regals, tot el dia. Av. de Mira
flores, entre Enginyer Moncunill i
Llevant. Organitza: Associació de
Comerciants la Florida.

FINS AL 22 DE DESEMBRE
Joguines per a la Creu Roja a
Granvia Sud, de 17h a 20h. Com
cada any, recollida de joguines noves per a la Creu Roja a la seu de les
entitats (av. Granvia, 37). Organitza:
Associació de Veïns Ildefons Cerdà
de Granvia Sud. Col·laboren: Comissió de Festes de Granvia Sud.

FINS AL 24 DE DESEMBRE
Fira de Santa Llúcia. Rbla. de Just
Oliveras entre els carrers de Barce
lona i de Prat de la Riba. Organitza:
Associació de Firaires de Santa Llú
cia de L’H.

Ludoteca. Tallers dirigits per monitors amb contes, rondalles, jocs...
Centre comercial Gran Via 2 (av. de
la Granvia, 75).

FINS AL 30 DE DESEMBRE
Taller infantil de galetes i da
vantals. Planta baixa del Centre
Comercial Gran Via 2 (av. de la
Granvia, 75).

FINS AL 31 DESEMBRE
Recollida de joguines noves, de
18h a 20h. Local de l’Associació de
Veïns de Collblanc-la Torrassa (c. de
Llançà, 78). Organitza: Associació
de Veïns de Collblanc-la Torrassa.
Col·labora: Ajuntament, Juguetería
Santa Elena.
Trenet de Nadal, de 10h a 14h i
de 17.30h a 20.30h. Horaris especials: els dies 25 i 26 no circularà i
els dies 24 i 31 només circularà de
10h a 14h. Amb diverses parades
en els carrers del barri. Organitza:
Santa Eulàlia Comercial.

FINS AL 5 DE GENER
VIII Mostra de pessebres de
Bellvitge. Locals de l’antiga Aula de
Cultura (rambla de la Marina, 232,
sobre el mercat vell).
Recollida de cartes als Reis, a
partir de les 17.30h. Pl. del
Mercat. Organitza: Associació de Comerciants Collblanc-la Torrassa.
El Pare Noël i un
conte de Nadal. Visita
al Pare Noël en la cabana
nadalenca instal·lada a la plata
bai xa del centre comercial
Gran Via 2 (av. de la Granvia,
75). Fins al 22 de desembre, de dilluns a divendres, no
festius: 18h i 19h, festius: 12h,
13h, 18h, 19h i 20h. Del 23
de desembre al 5 de gener,
tots el dies: 12h, 13h, 17h,
18h, 19h, 20h i 21h).

FINS AL 6 DE GENER

18 DESEMBRE

21 DE DESEMBRE

Pessebre (figures de ferro). Pl.
de l’Ajuntament. Organitza: Club
Muntanyenc.

Concert de Nadal, 20h. Amigos
de la Banda de Música de Bellvitge. Sala d’actes de l’Aula de Cultura (rambla de la Marina, 232).
Organitza: Amics de la Música de
Bellvitge.

Sopar de Nadal Associació Diná
mico Cultural Gornal, 19h. Cen
tre Cívic del Gornal. Organitza: Associació Dinámico Cultural Gornal.

Fira d’artesans de la Florida, tot
el dia. Av. de Miraflores, entre En
ginyer Moncunill i Llevant. Organit
za: Associació de Comerciants la
Florida.
Pessebre al Casal d’Avis de San
ta Eulàlia, de 10h a 14h i de 16h
a 19h. Casal d’Avis de Santa Eulàlia
(pl. dels Avis s/n). Organitza: Asso
ciació de Persones Grans de Santa
Eulàlia.
Pessebre al Casal d’Avis Pro
vençana, de 10h a 14h i de 16h
a 19h. Casal d’Avis Provençana (c.
d’Amadeu Torner). Organitza: Casal
d’Avis Provençana.
Carpa Pare Noël i carter reial, tar
des. Av. de Miraflores, entre Enginyer
Moncunill i Llevant. Organitza: Associació de Comerciants la Florida.

FINS AL 7 DE GENER
Plantem un bosc, cantem una
cançó. Veniu als jardins de la Sénia
i gaudiu del guarniment de Nadal
a través del bosc d’avets de fusta
decorats pels infants i joves de les
escoles de la ciutat.
Fira d’Artesania de Nadal. Rbla
de Just Oliveras, entre els carrers
de Lleida i de Barcelona. Oficis en
viu els dies 22, 23, 24, 30 i 31,
d’11h a 13.30h i de 17.30h a 20h.
Organitza: Associació d’Ar tesans
Professionals de L’H.

FINS AL 10 DE GENER
XIV Mostra Pessebrista. Museu
d’Història de L’Hospitalet (c. de Joan
Pallarès, 38).
Exposició del pessebre (figures
de ferro) . Mostra permanent a
l’aire lliure. Plaça de la Cultura/Av.
America. Treball realitzar pels alumnes de l’Esclat Bellvitge, amb la col·
laboració de la Comissió de Festes
de Bellvitge.

19 DE DESEMBRE
Adaptació d’Els pastorets i can
tada de nadales, 15h. Representació teatral a càrrec dels alumnes
del CEIP Gornal (rambla Carmen
Amaya, 44).
Concert de guitarra i violí, 19h.
A càrrec dels alumnes de l’Ateneu
Cultural Catalònia. Organitza: Ateneu Cultural Catalònia.

19 I 20 DE DESEMBRE
Concurs de pessebres. Lliurament de premis el dia 21 en el
Centre Cívic del Gornal. Organitza:
Àmbit Cultural.

20 DE DESEMBRE
Recicla el Nadal, de 17h a 19h.
Pl. Espanyola. Organitza: Fundació
Akwaba. Activitat per a nois i noies
per fabricar regals de Nadal a partir
de materials reciclats. Qui vulgui
participar ha de portar materials per
reciclar.
Representació teatral per Nadal,
19h. Parròquia Santa Maria del
Gornal (av. Carmen Amaya, 31).
Festa final del trimestre i Nadal.
Actuacions del curs infantil i primària. Av. Mare de Déu de Bellvitge,
100. Organitza: Fundació Joan XXIII.

Nadal al carrer, 22h. Jardins de
Can Sumarro. Organitza: Gent de
Pau, Gellfer, Verba, QETCC.

22 DE DESEMBRE
Carter reial a Santa Eulàlia, 12h.
El carter reial visita el Col·legi Bernat
Desclot i la Casa dels Arbres. Orga
nitza: Drac D’or.
Fes c agar el T ió. 17. 30 h . Pl.
del Mercat de Collblanc-la Torrassa. Organitza: Comissió de Festes
Collblanc-la Torrassa. Col · labora:
Mercat de Collblanc, Associació de
Llibreters de Vell i Col·leccionisme
de Collblanc.
Arribada del Pare Noël, 18h. Cer
cavila pel barri. Sortida del Poliespor
tiu Santa Eulàlia (c. de Jacint Ver
daguer, 15-17) cap a la pista polies
portiva del carrer del Gasòmetre.
Sorteig de regals, espectacle infantil,
salutacions del Pare Noël als infants.
Organitza: Agrupació Esportiva Santa Eulàlia.
Caga Tió, de 18h a 20h. Plaça
de Pius XII. Organitza: Santa Eulàlia
Comercial. Col·labora: Unió de Ve
nedors de l’interior del Mercat Mu
nicipal de Santa Eulàlia.
Concert extraordinari de Nadal,
21.30h. 1a part: Llibre vermell de
Montserrat. 2a part: Dotze nadales
tradicionals. Teatre Joventut. Or
ganitza: Ajuntament. Col·laboren:
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Ateneu Cultural Catalònia i corals
de la ciutat.
Sopar de Nadal Associació de
Veïns el Gornal Segle XXI, de
22h a 2h. Lliurament de reconeixements als socis i col·laboradors.
Centre Cívic del Gornal. Organitza:
Associació de Veïns el Gornal Segle
XXI.

22 I 23 DE DESEMBRE
Jocs solidaris. Organitza: Delega
ció L’H de l’IPA (Associació Internacional de Policia). La Farga (c. de
Barcelona, 2).

23 DE DESEMBRE
Concert de música de Nadal,
18h. Amics de la Banda de Música
de Bellvitge. Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56).
Concert de Nadal, 21h. Obres
de Pachelbel, Fauré, Rutter, Crivillé
i nadales tradicionals. Parròquia de
Sant Isidre (c. d’Aprestadora, 1). A
càrrec del Cor Adinoi (parròquia
Sant Isidre). Orgue i piano: Mont
serrat Cabero. Direcció: Josep Martí.
Organitza: Cor Adinoi.
Cafè-concert de Nadal, 22.30h.
Casa de la Reconciliació de Can
Serra. Organitza: Grup de Festes de
Can Serra.

24 DE DESEMBRE
Titelles d’Els pastorets, 12h.
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34). Organitza: La Txumaneia.

25 DE DESEMBRE
Els pastorets, 20h. A càrrec del
Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic. Centre Catòlic (rbla. de
Just Oliveras, 34).
Nadales i gran vall amb l’orques
tra Alberto Vigara. Peña Taurina
Ángel Lería de Zarza Capilla (c. de
l’Abedúl, 6).

26 DE DESEMBRE
Els pastorets, 19h. A càrrec del
Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic. Centre Catòlic (rbla. de
Just Oliveras, 34).

DEL 28 DE DESEMBRE
AL 4 DE GENER
Ses Majestats els Reis Màgics
recullen car tes dels nens. C .
dels Joncs, 8 baixos 2a. Organitza:
Associació de Comerciants de l’av.
d’Europa.

29 DE DESEMBRE
Xaranga, 11h. Cercavila pels carrers del barri. Organitza: Santa Eulàlia Comercial.
Xocolatada, 18h. Pl. de Pius XII.
Organitza: Santa Eulàlia Comercial.

DEL 29 DE DESEMBRE
AL 4 DE GENER
Els patges reials recullen les
cartes per als Reis Màgics. Pl. de
l’Ajuntament i de Prat de la Riba/
Santiago Apòstol. Organitza: Grup
de Botigues Centre i Sant Josep.

30 DE DESEMBRE
Recollida de joguines (cap nen
sense joguina), de 10h a 14h.
Camp Municipal de Futbol Provença
na (c. Herreros, s/n). Organitza: Fun
dació Esportiva L’Hospitalet Atlètic i
Associació de Veïns el Gornal Segle
XXI.

Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic. Centre Catòlic (rbla. de
Just Oliveras, 34).

31 DE DESEMBRE
Els pastorets, 11.30h. A càrrec
del Quadre Escènic del Teatre del
Centre Catòlic. Centre Catòlic (rbla.
de Just Oliveras, 34).
Acomiadament de l’any. Cava,
ball i xocolata amb xurros. Peña
Taurina Ángel Lería de Zarza Capilla
(c. de l’Abedúl, 6).

1 DE GENER

Partit solidari, 11h. Organitzat pel
CE L’Hospitalet per recollir joguines
per a la campanya de la Creu Roja.
Estadi de la Feixa Llarga.

Festa de Cap d’any a Granvia
Sud, 00.30h. Festa amb discoteca mòbil. Local de les entitats (av.
Granvia 37). Organitza: Comissió de
Festes de Granvia Sud.

Festival de V illancicos, 18h .
Centre Cultural Sanfeliu (c. de l’Emigrant, 27). Organitza: Centro Castellano-Leonés.

Els pastorets, 19h. A càrrec del
Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic. Centre Catòlic (rbla. de
Just Oliveras, 34).

Els pastorets, 20h. A càrrec del

DEL 2 AL 5 DE GENER
Carta als Reis d’Orient, del 2 al
4 de gener, de 17h a 20h. El 5
de gener, d’11h a14h. Els patges
reials recolliran totes les car tes
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adreçades als Reis d’Orient. Pl. de
Pius Xll. Organitza: CCR Amics de
Santa Eulàlia. Col·laboren: Comissió
de Festes Santa Eulàlia, Unió de
Venedors de l’Interior del Mercat
Municipal de Santa Eulàlia, l’Associació de Parades Exteriors del Mercat
Municipal de Santa Eulàlia i Santa
Eulàlia Comercial.
Recollida de cartes per als Reis
Màgics. Marina Center (Rambla de
la Marina). Organitza: Comunitat de
Propietaris Marina Center.
Taller infantil de fanalets de
Reis, d’11h a 14h i de 17h a 21h.
Els més petits munten els seus
fanalets per rebre als Reis Mags, dirigits per monitors. Planta baixa del
centre comercial Gran Via 2 (av. de
la Granvia, 75)

4 DE GENER
Recollida de cartes per als Reis
Màgics, de 17.30h a 19h. A partir
de les 21h lliurament de joguines
a les famílies necessitades (c. dels
Joncs, 8 baixos 2a. Organitza: Associació de Veïns el Gornal Segle XXI.

5 DE GENER
Cavalcada de Reis. 17.30h. Sortida de Santa Eulàlia II. Recorregut
pels carrers de Santa Eulàlia, d’Enric
Prat de la Riba, Major i pl. de l’Ajuntament. Arribada a les 19.30h.

7 DE GENER
Els pastorets, 19h. A càrrec
del Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic.
Centre Catòlic (rbla. de
Just Oliveras, 34).
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Consells de
l’OMIC
C om c ada any, l ’O f icina
Municipal d’Informació al
Consumidor llança una campanya per sensibilitzar els
consumidors sobre la necessitat d’efectuar compres
amb responsabilitat i mirant
pel medi ambient. Evitar
les compres compulsives;
comparar preus; llegir les
etiquetes; conservar la publicitat sobre l’article; sol·
licitar tiquets i/o factures, i
defugir els envasos grans i
no reciclables són aspectes
que cal tenir en compte. A
més, l’OMIC recorda que
tots els establiments estan
obligats a disposar de fulls
de reclamació i que els comerços adherits a la Junta
Arbitral de Consum ofereixen la seguretat que qualsevol conflicte es resoldrà amb
acord i equitat.

Aules
d’estudi
Del 27 de desembre al 18 de febrer
tornen a obrir les aules d’estudi per
tal que els estudiants puguin tenir
un ambient adequat en el qual preparar els exàmens, sense distraccions. De dilluns a diumenge estaran
obertes les aules d’estudi següents:
CC Barradas (rbla. de Just Oliveras,
56), de 10 del matí a 12 de la nit
(horari especial fins a la una de la
matinada, del 27 al 31 de desembre); Biblioteca la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1), de 10 del matí a la una
de la matinada i Biblioteca Josep Janés (c. del Doctor Martí i Julià, 33),
de 10 del matí a 10 de la nit.
Telèfon d’informació:
93 260 24 94

Reforç dels
autobusos
urbans
Per facilitar el desenvolupament de
la campanya comercial de Nadal, les
línies d’autobús L12, L14 i L16 faran
horari de dissabte els diumenges i
festius del 17 al 24 de desembre.
A més, els autobusos de les línies
L12 i L14 arribaran a Barcelona fent
tot el seu recorregut fins la plaça de
Reina M. Cristina i el carrer de Numància, respectivament. Per a més
informació: 902 023 393.

Nadal sostenible
L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha emès un ban on es
demana a la ciutadania que tingui un comportament respectuós i cívic per preservar el medi natural i faci un ús correcte dels ornaments
vegetals que s’utilitzen durant les festes nadalenques.
En el ban, es recorda que només es poden vendre els avets
que tinguin una identificació oficial (marca de color i etiqueta) o
autorització expedida per la comunitat autònoma d’origen de l’arbre.
També es recorda que segons l’ordre del 28 d’octubre de 1986 de
la Generalitat queda totalment prohibida la venda de grèvol, ja que
es tracta d’una espècie protegida.
També la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, a la
qual pertany L’H, recorda d’una manera gràfica i senzilla a través
de consells pràctics com gaudir d’un Nadal sostenible amb el medi
ambient. Reciclar els embolcalls dels regals i el vidre de les ampolles; desplaçar-se en transport públic, a peu o en bici per efectuar
les compres; estalviar energia evitant abusar de les calefaccions i
adquirint piles recarregables; col·laborar en campanyes solidàries i
regalar objectes de comerç just,
són alguns d’aquests consells.
Més informació a:
www.diba.cat/xarxasost

