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Representació de 1997 amb Jordi Tejedor en el paper de Rovelló

Els Reis Mags d’Orient entraran a L’H
amb una comitiva de sis carrosses
PILAR GONZALO
Els Reis Mags d’Orient ja han iniciat el viatge per arribar a temps a
la cita que, any rere any, tenen amb
els nens de L’Hospitalet. Melcior,
Gaspar i Baltasar es retrobaran
amb els seus amics la tarda del 5
de gener durant la cavalcada que
els portarà a la nostra ciutat.
D’altra banda, amb l’inici de les
festes de Nadal, la ciutat s’omplirà de patges reials amb la funció
de recollir les cartes que els infants
adrecen als Reis amb les seves
peticions. Després esperaran amb
delit l’arribada de Ses Majestats.
Els Mags entraran a la ciutat
per Santa Eulàlia amb una comitiva integrada per sis carrosses. La

primera, obrint la cavalcada, portarà una gran estrella. Les carrosses dels Reis estaran decorades
una, amb motius àrabs; una altra,
egipcis, i la tercera, com si fos un
castell medieval. També desfilarà
una carrossa que donarà suport a
la campanya de comerç amb el lema Tens més de 6.000 comerços.
Complint els teus desitjos. La sisena correspondrà a l’entitat Drac
d’Or, de Santa Eulàlia, que portarà el personatge de Gulliver en el
país de Lil·liput.
La caravana anirà acompanyada de dues bandes de música, la
Ciutat de L’Hospitalet i la de Bellvitge i les colles de diables, en
aquesta ocasió sense foc, animaran el trajecte. Durant el recorre-

EL RECORREGUT
La cavalcada s’iniciarà a les
18.30h a Santa Eulàlia II i
continuarà pels carrers Santa
Eulàlia, Enric Prat de la Riba,
i Major fins arribar a la plaça
de l’Ajuntament a les 20.30h.
L’alcalde, en nom del Consistori lliurarà la clau de la ciutatalsReis.

gut, el seguici de la cavalcada repartirà 2.500 quilos de caramels,
mentre que a la plaça de l’Ajuntament diferents grups d’animació
oferiran un espectacle pel públic
que esperi l’arribada dels Reis.

El recinte firal de La Farga tornarà
a ser l’escenari de la macro festa
de Cap d’Any. Per 3.500 pessetes,
entre sis i set mil persones d’arreu de Catalunya, segons les expectatives de l’empresa organitzadora Àmbit, començaran el 1999
ballant al ritme de tres estils musicals diferents. Música de revetlla,
amb els millors èxits de tots els
temps, punxats pel DJ El Pulpo (locutor del programa radiofònic La
Jungla de Cadena 100); música
House Dance, amb el popular DJ
Oriol Carrió (del programa El que
més es trenca, de Flash FM), i música de salsa. El primer ambient
ocuparà gran part de la nau central que també acollirà atraccions
com ara futbolins, mentre que
l’ambient de house i de salsa s’instal·laran a sales del segon nivell
del recinte.
Amb l’entrada, s’entregaran
cinc tiquets que també permetran
accedir a altres dues festes, la de
l’Estació de França i la del Poliesportiu de l’Illa Diagonal. El recinte
romandrà obert de 00.30h a 6h.

PARROQUIA DE BELLVITGE
Campaña solidaria
para recoger botellas
vacías de cava

ÁRBOLES NAVIDEÑOS
15 puntos para poder
reciclar los abetos
tras las fiestas

La parroquia Mare de Déu de Bellvitge impulsa una campaña de recogida de botellas de cava vacías
para contribuir a financiar el Casal-Comedor de Bellvitge. Esta iniciativa ofrece cada verano actividades lúdicas y formativas, y servicio de comedor a unos 100 niños inscritos a través de los servicios sociales del distrito. Las botellas pueden hacerse llegar a la parroquia de Bellvitge (Ermita, 65),
a la parroquia Sant Joan Evangelista (Av. América), o a los centros
educativos Joan XXIII y Teresianas, hasta el 20 de enero. La parroquia efectuará la recogida en
los establecimientos que contribuyan con gran número de botellas.

El Ayuntamiento ha dispuesto 15
puntos en la ciudad para que, pasadas las fiestas y hasta el 11 de
enero, se depositen los abetos de
Navidad que serán trasladados a
una planta de compostaje donde
serán convertidos en abono vegetal. La recogida de abetos navideños se efectuará en los siguientes
lugares: delante del Aula de Cultura y en el Mercado de Bellvitge,
en el parking de Can Serra, en las
plazas del Ayuntamiento, de las
Comunitats y Espanyola, en el
Mercado de Collblanc, y en las calles Primavera, Masnou, Carmen
Amaya, Ermita, Severo Ochoa, Tomás Giménez, Josep Tarradellas,
Carrilet y Enric Prat de la Riba.

