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S’acosten les festes més esperades de l’any, en especial per als més
petits. L’Hospitalet, com és tradicional, s’omple de llums i nadales,
mentre les entitats preparen les seves activitats i festes. És hora de fer
balanç de l’any que acaba i de somniar amb els Reis d’Orient. Entre
tots, però, podem col·laborar perquè els més necessitats, sobretot els
nens, també puguin somniar

ROSA SALGUERO

La ciutat
es prepara per
rebre el proper
5 de gener els
Reis d’Orient
tes festes amb la tradicional Fira
d’Hivern, celebrada el 14 de desembre a la Rambla Just Oliveras, que
ha estat dedicada a Bòsnia. Durant

Els nens són els protagoniestes de la benvinguda als reis

Què no s’ha portat bé?
R. S.

FOTO CEDIDA PER LA CREU ROJA

Pastorets, pessebres, concerts de
Nadal, fires, nadales al carrer i cavalcada de reis centren un any
més les festes nadalenques a la
ciutat organitzades per les entitats
i l’Ajuntament.
Sens dubte, els tradicionals
Pastorets, de Josep M. Folch i Torres, que porta a escena des de fa
16 anys ininterrompudament el
Quadre Escènic del Centre Catòlic, s’han convertit en una ciuta
obligada per a grans i petits durant
el Nadal. Enguany la direcció de
l’obra corre a càrrec de Joan Trias
i els papers de Rovelló i Lluquet,
de Carles Codina i de Jordi Tejedor, respectivament. La novetat l’aporten el grup de treatre infantil de
l’entitat, la Capsa de Somnis, que
estrenarà una adaptació per a
nens. A més, el Museu de la ciutat,
acollirà una exposició de cartells,
fotografies i programes d’Els Pastorets, des de la seva primera representació al Catòlic al 1905 fins
l’actualitat.
Altres actes tradicionales a la
ciutat són la Mostra Pressebrista i
el Concert de Nadal. La primera,
al Barradas, exposarà deu pessebres, un d’ells infantil. El concert,
a l’Església Santa Eulàlia de Mérida, tindrà enguany dues parts,
una a càrrec de l’orquestra European Symphonie, sota la direcció
de Cristian Florea, i la segona,
amb el Cor Adinoi, la Coral Heura
i els Madrigalistes de Catalunya,
dirigits per Josep M. Castelló.
Les escoles de la ciutat també
han estat protagonistes en aques-

tot el dia es van recollir aliments i
com a acte simbòlic els nens van
omplir la ciutat de petjades per la
pau, quilòmetres de peus de cartolina que van recórrer els barris.
Els Reis d’Orient arribaran el
dia 5 de gener. La cavalcada comencarà a les 18.30h a Santa Eulàlia-2, recorrerà els carrers de
Santa Eulàlia, d’Enric Prat de la Riba, el carrer Major i finalitzarà a la
plaça de l’Ajuntament on l’alcalde
lliurarà a ‘ses majestats’ la clau que
obre totes les protes de la ciutat.
Hi participaran cinc carrosses i al
voltant de 150 persones i es llençaran 2.500 kg de caramels i 500
de serpentines i paperets.

ARXIU

Nadal a L’H

Aquesta fotografia il·lustra la campanya de reis

Exposicions i fires
◆ Exposició Joguines de cartró. Del 19 de desembre al 5 de gener. Lloc: AC. Collblanc-La Torrassa (M. de Déu Desemparats, 87).
◆ Dibuixos nadalencs infantils. Fins el 22 de
desembre. Lloc: AC. Bellvitge (Rbla. Marina, 232).
Org: Grup Sardanista Tot Bellvitge.
◆ Fira de Nadal. Fins el 22 de desembre. Lloc: Pl.
Comunitats. Org: Club Sanfeliu Infantil i Juvenil.
◆ Fira articles nadalencs. Fins el 23 de desembre. Lloc: Pl. Ajuntament.
◆ Exposició felicitacions de Nadal. Fins el 6 de
gener. Lloc: Biblioteca Joaquim Costa (Molí, 50).
◆ III Mostra Pessebrista. Fins el 7 de gener. Lloc:
Auditori Barradas (Rbla. J. Oliveras, 56).
◆ Mostra cartells Fira d’Hivern escoles. Fins
el 7 de gener. Lloc: Barradas (Rbla. J. Oliveras,
56). Org: Escola Serra i Abella.
◆ Exposició Els Pastorets del Catòlic. Fins el 8
de gener. Lloc: Museu (Joan Pallarès, s/n).
◆ Pessebre. Fins l’11 de gener. Lloc: Kafé Olé
(Enric Prat de la Riba, 232). Org: La Bodegueta.

Festivals i concerts
◆ Ball de Nadal. 18 i 21 de desembre, 16h. Lloc:
Casal Progrés (Ferran i Clua, 4-6). Org: Assoc.
Jubilats i Pensionistes.

Com bé sent habitual des de ja ga set anys,
en arribar aquestes dates, l’Assemblea Local de la Creu Roja engega la seva campanya de recollida de joguines per les famílies més necessitades de la ciutat. Amb
la col·laboració d’altres entitats i empreses
de la ciutat i sobretot gràcies a les mostres
de solidaritat dels hospitalencs, la institució
benèfica aconsegueix que cap nen es quedi
sense regals la nit màgica de reis. Enguany,
el lema és Què no s’ha portat bé?.
Els punts de recollida de les joguines tornen a ser un any més Ràdio L’Hospitalet (c.
Molí, 9) i la seu de l’assemblea (c. Ramon
Solanich, s/n), fins al dia 4 de gener. El material ha de ser nou, no bèl·lic i, si fos possible, ha d’anar acompanyat de paper de regal
però sense embolicar. També es pot col·laborar amb l’aportació de cel·lo, piles o fins
i tot diners en efectiu. Parròquies, esplais i

AGENDA

Bones festes!
◆ Concert de Nadal. 20 de desembre, 21h. Lloc:
Església Sta. Eulàlia de Mèrida (pl. Ajuntament).
Org: Ajuntament.
◆ Música tradicional i teatre. 21 de desembre,
20h. Lloc: AC. Sanfeliu (Miralta, 31).
◆ Festa infantil. 22 de desembre, de 18 a 20h.
Lloc: AC. La Florida (Renclusa, 51). Org: Comi.
Festes La Florida.
◆ Festa infantil amb Papa Noël. 22 de desembre, 19h. Lloc: Polisportiu Sta. Eulàlia (Jacint Verdaguer, 15). Org: Comi. Festes Sta. Eulàlia.
◆ Nadales al carrer. 22 de desembre, 21.30h.
Lloc: c/ Xipreret. Org: Frumentària i Gent de Pau,
col·labora Gall Fer.
◆ Festa de Nadal. 22 de desembre, 21.30h. Lloc:
AC. Santa Eulàlia (Anselm Clavé, 24).
◆ Festa de Nadal amb Quartet Club Tapioca.
22 de desembre, 22.30h. Lloc: AC. Collblanc-La
Torrassa (M. Déu Desemparats, 87).
◆ Nadales als carrers de Sta. Eulàlia. 23 de
desembre, d’11 a 14h. Org: Cor Adinoi.
◆ XIXè Festival de Cançons de Nadal. 23 de
des., 11h. Lloc: AC. Collblanc-La Torrassa (M. Déu
Desamparats, 87). Org: Centre La Torrassa.

◆ Ball Nadal i concurs Karaoke. 4 de gener,
19h. Lloc: Pati Santa Eulàlia-2. Org: Comi. Festes Santa Eulàlia.

Teatre
◆ Pessebre vivent. Representacions del 19 al 22
de des., de 19h a 22h. Lloc: Rbla. Just Oliveras/
Tarragona. Org: Quadre Escènic del C. Catòlic.
◆ Els Pastorets, de Folch i Torres, pel Quadre
Escènic C. Catòlic -representacions: 23, 26 i 30
de des. i 7 de gen.,19h; 25 de des. i 1 de gen.,
20h- i en versió infantil per Capsa de Somnis -del
24 al 31 de des., 12h. Lloc: Teatre C. Catòlic.
◆ Els Pastorets. 25 de desembre, 11h. Lloc: Parròquia St. Isidre. Org: C.E. Posta.
◆ L’Hora del Conte al Nadal. Fins el 7 de gener,
18.30h. Lloc: Biblioteca La Florida. Col.: Amics de
la Natura.

Sardanes al Nadal
◆ Nadal de la Sardana. 25 de desembre, 11.30h,
pl. Ajuntament, cobles la Pral. Llobregat i la Pral.

els serveis socials de la ciutat són els encarregats de posar en contacte a les famílies més
necessitades amb la Creu Roja, a la que també es poden adreçar directament les sol·licituds fins al proper 3 de gener. La Comissió de
Festes del Centre ha col·laborat aquest any
especialment en la campanya organitzant una
jornada festiva a la plaça de l’Ajuntament el
passat dia 16 amb l’objectiu de recollir joguines
noves.
Per segon any consecutiu, els pares de les
famílies beneficiades hauran de recollir els regals entre el 4 i el 5 de gener en els locals de
l’assemblea. Així seran els mateixos qui durant
la matinada del dia 6 els col·locaran a les sabates dels seus fills.
Aquesta és una de les campanyes amb
més incidència entre la població. El darrer Nadal, gràcies a les aportacions dels ciutadans,
la institució de la Creu Roja va poder atendre
un total de 762 nens, entre els que es van repartir de 3 a 4 joguines.

Collblanc. 31 de desembre, 12h, pl. Josep Bordonau, cobla Pral. Collblanc. Org: Coordinadora
Sardanista.

Recollida joguines
◆ Fins el 4 de gener. Ràdio L’Hospitalet (Molí,
9); Assemblea Creu Roja (Ramon Solanich, s/n).
◆ Fins el 5 de gener. A.E. Arrels (Santiago Apòstol, 33); Grup Itaca (Llobregat, 145, 1ª); A.E. Canigó (Llobregat, 145, bxs.); Akwaba (Rbla. Catalana, 57 bxs.).
◆ Fins el 5 de gener. Campanya Ningun niño sin
juguetes. Recollida a : AJMC (Av. del norte, 29,
baixos; c/ Teide, 48, baixos); Mercat Florida i C.E.
Florida (LLorer, 41). Org: Assoc. de Joves pels Mitjans de Comunicació (AJMC).

Visita dels Reis d’Orient
◆ Pati Sta. Eulàlia-2. 30 de des., 2 i 3 de gen.,
de 18 a 20h; 31 de des. i 1 de gen., de 12 a 14h.
◆ Pl. Mercat Sta. Eulàlia. Del 2 al 4 de gener.,
de 17.30h a 21 h.
◆ 5 de gener, 18h. Solar del Sepu. Visita Ses
Majestats els Reis. Org: AJMC).
◆ 5 de gener, 18.30h. Sortida cavalcada reial
Sta. Eulàlia-2. Recorregut: c. Sta. Eulàlia, Prat de
la Riba, Major i arribada a Pl. Ajuntament.

