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Solidaritat. El 16 de desembre la rambla de Just Oliveras s’omplirà d’activitats i animació per una bona causa

SoL’Hidàries mobilitza entitats
del Districte I per La Marató
Els diners recollits al
llarg de la jornada es
donaran a La Marató
de TV3 que enguany
està dedicada a la
investigació del càncer

yyy A partir de les 11h
• T abalada i passejada
per la rambla de Just Oliveras
amb els Gegants de Tro
i els Capgrossos de
Ciutat Comtal.

ARXIU/ DIARI L’H

El 16 de desembre se celebrarà a
la rambla de Just Oliveras, entre els
carrers de Barcelona i de Tarragona, una nova edició de SoL’Hidàries. Aquesta iniciativa mobilitza des
de fa anys les entitats de Sanfeliu,
el Centre i Sant Josep que uneixen
esforços per recollir donacions a favor de La Marató de TV3, enguany
dedicada a la investigació del càncer. La jornada és una bona ocasió
per donar a conèixer les activitats de
cada entitat, a més de fomentar la
col·laboració entre elles.
Una tabalada i passejada per la
rambla de Just Oliveras protagonitzada pels Gegants de Manotes
de Tro i els Capgrossos de Ciutat
Comtal marcarà l’inici d’un seguit
d’activitats adreçades a tots els públics i dinamitzades per les entitats
participants.
El grup Gent de Pau, que fa anys
va impulsar la iniciativa, serà present
amb la seva guardiola per recollir
donatius. Hi haurà un espai de jocs
i tallers proposats pel Centre d’Esplai Xixell i el Club Infantil i Juvenil
Sanfeliu-Sant Ildefons, mentre que

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Estands de les entitats del Districte I en la jornada solidària del 2017 a favor de La Marató de TV3

el Club d’Aeromodelisme Delta oferirà un taller de construcció d’avions
de fusta. El tió solidari de l’Agrupació de Veïns dels Blocs Ciutat
Comtal, una de les activitats més
celebrades per la canalla, repartirà
un any més llaminadures entre els
més menuts.
Entre les novetats d‘aquest any
destaca el taller de primers auxilis

Les associacions
dinamitzaran jocs,
tallers i activitats
tradicionals i de
cultura popular

organitzat per la Creu Roja de
L’Hospitalet. També hi haurà balls
populars amb l’Esbart Dansaire
del Casino del Centre i ballada de
sardanes amb la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet. Un vermut
solidari de l’Associació La Talaia i
un sorteig a càrrec de l’Associació
Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
(ACAF) tancaran la jornada. y

yyy D’11 a 14h
• Jocs i tallers organitzats
pel Centre d’Esplai Xixell
i el Club Infantil i Juvenil
Sanfeliu-Sant Ildefons.
• T aller de construcció d’avions
de fusta a càrrec del Club
d’Aeromodelisme Delta.
• T aller de primers auxilis
a càrrec de la Creu Roja
de L’Hospitalet.
• T ió organitzat per
l’Agrupació de Veïns
dels Blocs Ciutat Comtal.
yyy A partir de les 12h
• B alls populars amb l’Esbart
Dansaire del Casino del
Centre i sardanes amb
la Coordinadora Sardanista
de L’Hospitalet.
yyy A partir de les 13h
• V ermut solidari organitzat
per l’Associació La Talaia.
yyy A les 13.30h
• S orteig final a càrrec de l’ACAF.

Tradicions. S’habilitarà un espai de recollida de joguines noves no bèl·liques, aliments bàsics i productes de neteja

Nova edició del pessebre
vivent solidari de l’Esplai Xixell
que instal·larà el Club Muntanyenc
L’Hospitalet.
Al recinte també s’habilitarà un
espai de recollida voluntària d’aliments i productes d’higiene personal que els serveis de la parròquia
de Santa Eulàlia de Mèrida distribuiran a persones i famílies necessitades, i on també es podran donar
joguines noves no bèl·liques que
seran destinades a la campanya de
Reis de la Creu Roja.
A més de les entitats i grups
esmentats, aquesta activitat solidària compta amb la col·laboració
de l’Associació de Veïns L’Hospitalet Centre, Associació Catalana
de Teatre Educatiu, Argimode, La
Talaia-Associació per les Festes del
Centre, Consell de l’Esplai, Forn
365, Forn la Mercè, Forn l’Espiga,
Centre Cultural Sant Josep, Centre
Catòlic, Teatre per a tota la família,
Club d’Automobilisme CL’Hàssics i
Regidoria Districte I. y

PESSEBRE VIVENT
yyy De 17.15 a 19.15h
Visita a les escenes
del pessebre.
yyy De 17.30 a 19h
Recollida de cartes
a la carpa del patge reial.
yyy De 18.45 a 19.20h
Cercavila de diables per la
rambla de Just Oliveras, carrer
Major i plaça de l’Ajuntament.
yyy A partir de les 19.25h
Espectacle final.
yyy Fins a les 20h
Recollida de joguines
noves no bèl·liques,
aliments bàsics i productes
d’higiene personal.

ARXIU/ DIARI L’H

El dissabte 15 de desembre el
Centre d’Esplai Xixell organitza, a la
plaça de l’Ajuntament, el tradicional
pessebre vivent solidari, que enguany arriba a la seva dinovena edició. Aquest és un dels projectes comunitaris que desenvolupa l’entitat
al llarg de l’any en què hi participen
diverses associacions i organismes
del districte.
Més de 250 persones, principalment infants, joves, pares, mares,
monitors i monitores de l’Esplai
Xixell, però també membres d’altres
entitats del barri, participen en les
diferents escenes del pessebre que
s’obrirà als visitants passades les
cinc de la tarda. La representació
s’amenitzarà amb nadales i cançons
populars a càrrec dels grups Gent
de Pau, Coral Infantil els Matiners,
New Gospel i Cor de Nit. També hi
haurà la carpa del patge reial, xocolatada, correfoc a càrrec dels diables de Folcat Diabòlic i una tirolina

Escena del pessebre vivent solidari del 2017 a la plaça de l’Ajuntament
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L’AGENDA

Espacio público. La acción ‘Net i polit’ llega al barrio de Sant Josep

Exposició ‘65è
aniversari del CMH’

La Fira de
Santa Llúcia
s’instal·la a
la rambla de
Just Oliveras

Fins al 20 de desembre
CC Sant Josep. Av. d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat
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Fins al diumenge 23 de desembre
la rambla de Just Oliveras, entre els
carrers de Barcelona i d’Enric Prat
de la Riba, acollirà la tradicional Fira
de Santa Llúcia. En aquesta edició la
fira comptarà únicament amb la caseta de Pessebres Torres, on a més
de figures i complements del paisatge per fer el pessebre, s’hi podran
adquirir plantes de Nadal, rams de la
sort i branques d’eucaliptus, així com
diferents elements d’ornamentació
nadalenca per a la llar.
Durant els dies de fira s’habilitarà
una carpa cedida per la colla del
Drac d’Or que comptarà amb la
presència del Pare Noel i els seus
elfs. També s’hi podrà visitar un
pessebre i s’hi realitzaran activitats
d’animació nadalenca, com ara la
projecció de pel·lícules infantils,
prevista cada tarda entre les 17.30
i les 20h.
El dissabte 15 de desembre a
la tarda hi haurà animació musical
a càrrec de la colla del Drac d’Or,
mentre que diumenge dia 16 a les
12h els pallassos de Fugirelli Circus
oferiran un espectacle per a tots els
públics. y

Amb motiu dels 65 anys del
Club Muntanyenc L’H, l’entitat
recorda els seus inicis a través d’una mostra fotogràfica.

Trabajos de limpieza intensiva durante la intervención ‘Net i polit’ en el barrio de Sant Josep

Limpieza intensiva de un
tramo de Josep Tarradellas
Se han limpiado las aceras y la calzada del tramo
comprendido entre Isabel la Catòlica y Menéndez
Pidal, y reparado elementos del espacio público
Durante la última semana de noviembre los servicios municipales
llevaron a cabo la limpieza integral
de la avenida Josep Tarradellas i
Joan, entre la avenida Isabel la Catòlica y la calle Menéndez Pidal, en
el barrio de Sant Josep.
Esta acción, enmarcada en la

campaña Net i polit, consistió en la
limpieza a fondo de las aceras y la
calzada, así como la eliminación de
grafitis de fachadas de inmuebles y
del mobiliario urbano. También se
realizaron pequeñas intervenciones
de reparación del espacio público
relacionadas con el alumbrado, la

señalización viaria y las pilonas,
además de la limpieza intensiva de
las zonas que ocupan los contenedores de recogida selectiva y la eliminación de las hierbas que crecen
en el suelo.
Las actuaciones Net i polit tienen
la finalidad de preservar el espacio
público y fueron iniciadas por el
Ayuntamiento en el año 2016. Hasta la fecha se han llevado a cabo
en algunos sectores de los barrios
de Pubilla Cases, Santa Eulàlia, la
Torrassa y Can Serra. y

Activitat de suport
a la Marató de TV3
Conferència sobre La immunoteràpia: la nova arma contra
el càncer?, a càrrec del Dr.
Ernest Nadal.
12 de desembre, 19h
CC Sant Josep. Av. d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

Exposició de
dibuixos
Jordi Moreno presenta la mostra Explorar el dibujo, un recull
de composicions figuratives
d’estil únic i personal.
Fins al 10 de gener
CC Sanfeliu. Carrer de l’Emigrant, 27
www.ccsanfeliu.cat

