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Joguines solidàries
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La Creu Roja de L’H ha posat en marxa la campanya de Reis per aconseguir que cap infant de la ciutat es quedi sense joguina. Educa per a un món millor
és l’eslògan d’enguany i pretén fer reflexionar sobre la importància de l’educació pel
futur i sobre la realitat que no tothom podrà gaudir plenament d’aquestes dates.
També posa en marxa, per segon any consecutiu, la campanya de Reis per a la Gent
Gran. Es recullen productes d’higiene personal, roba de parament de la llar, roba de
complements com bufandes, guants, mitjons...
Les aportacions de joguines (noves i no bèl·liques) 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.

Els Pastorets
L’obra de Josep Maria Folch i Torres torna al Centre Catòlic adaptada pel
Quadre Escènic de l’entitat. Més de 30 actors en escena representen les
aventures d’en Lluquet i en Rovelló i la seva lluita per vèncer Satanàs. La
primera representació tindrà lloc el 23 de desembre, a les 19h. El mateix
dia de Nadal l’actuació es farà a partir de les 20h. El dia 26, Sant Esteve, els
actors pujaran a l’escenari a les 20h. El dia 30 tindrà lloc una representació
matinal, a les 11.30h.

Plantem un
bosc, cantem
una cançó
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Cavalcada

Melcior, Gaspar i Baltasar ja
preparen els seus carruatges
per desfilar pels carrers de la ciutat. Com sempre, els Reis
Mags guarden en secret com seran les carrosses, només
han manifestat que són molt imaginatives i que els
infants sabran entendre-les. 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 Major fins a la
plaça de l’Ajuntament.
La comitiva reial la formaran, entre altres,
un cotxe de bombers, els voluntaris de L’H,
l’entitat Drac d’Or, les bandes de música de
Santa Cecília i de Bellvitge, i el tren dels carboners, per als infants que no han fet bondat.
Les autoritats esperaran els reis a la plaça de
l’Ajuntament per lliurar-los la clau que obre totes
les portes de la ciutat.
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Més de 4.000 infants i joves de
37 centres educatius han participat en l’activitat Plantem
un bosc, cantem una cançó.
El bosc ocupa una superfície
aproximada de 50 m 2 i està
format per 64 arbres de diferents alçades. Els participants
van cantar nadales i van llegir
poemes. El bosc
es pot visit ar
fins al 7
de gener a
la plaça de la
Cultura.

