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La cavalcada rebrà un any més els Reis d’Orient a la ciutat

El cinc de gener serà una jornada màgica per als nens i nenes de L´Hospitalet. La
ciutat rep un any més la visita de ses majestats els Reis de l’Orient i per donar-los la
benvinguda que es mereixen s´ha preparat una gran cavalcada que portarà Melcior,
Gaspar i Baltasar fins a l’Ajuntament de L’Hospitalet, on rebran la clau màgica que
obre totes les portes de la ciutat. Durant la nit, recorreran les llars hospitalenques per
intentar acomplir els somnis de grans i petits.

Una gran cavalcada rebrà ses majestats d’Orient el dia 5

Arriben els Reis Mags
La visita dels Reis Mags d’Orient,
Melcior, Gaspar i Baltasar, serà un
dels esdeveniments del nou any
per als petits que estan convidats
a seguir la cavalcada, durant la
que es llençarà una tona i mitja de
caramels. La comitiva sortirà de
Santa Eulàlia 2, a dos quarts de
set de la tarde del dia 5, i recorrerà
els carrers de Santa Eulàlia, Enric
Prat de la Riba i Major fins a la
plaça de l’Ajuntament, on l’alcalde,
Celestino Corbacho, els donarà la
clau d’or que obre les portes de la
ciutat.

Nous carruatges reials i
una carrossa per a L’H
El disseny de les carrosses
reials i de la façana de la Casa Consistorial preparat per a la cavalcada és obra de l’artista Olga Malavia, membre del Taller de Pubilla
Casas. L’artista ha creat un model
de carrosses modern, ple de llum

i color, tot i que l’acabat final dels
carruatges reials es guarda en
secret i no és donarà a conèixer
fins la tarda de la seva arribada per
donar una sorpresa a ses majes-

tats. Una altra de les novetats d’enguany a la cavalcada és la desfilada d’una carrossa de la ciutat,
coronada per estels i el popular logotip del L’H i ocupada pels mem-
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El Nadal dels
petits
El passat dia 15 va nevar a
la plaça de l’Ajuntament mentre
centenars d’ulls s’obrien com a
taronges. Va ser un moment màgic per Les Escoles a la Fira de
Nadal. Les escoles de la ciutat
van visitar la fira i van posar a
la venda els seus treballs manuals i pastissos per recollir diners per al viatge de fi de curs.
A més, enguany els nens van
poder veure una petita mostra
d’animals de granja.
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bres del Ple Infantil. Tampoc hi faltaran els Bombers i la carrossa del
grup Drac d’Or de Santa Eulàlia.
L’animació i la música la posaran
les bandes Amics de la Música de

Bellvitge, Ciutat de L’Hospitalet i
de la Cofradía 15 +1, la Cobla La
Principal de Collblanc i el Club
Twirling Gornal. La comitiva anirà
escortada per la Guàrdia Urbana i
la unitat mòbil de Ràdio L’Hospitalet, que transmetrà en directe
la cavalcada. Els Voluntaris de
L’Hospitalet i els membres de l’Assemblea Local de Creu Roja collaboraran en l’organització.

Campanyes ciutadanes
per a la Diada de Reis
En cap época de l’any es compren tantes joguines com ara. Per
això, l’associació Joves per la
Igualtat i la Solidaritat ha posat en
marxa la campanya Compra amb
el cap, fomenta la pau per a que
els ciutadans no comprin joguines
bèl·liques. La campanya recorda
que, a ciutats com Sarajevo, els
nens han canviat les joguines per
armes.
D’altra banda, l’Associació de
Joves pels Mitjans de Comunicació realitza la vuitena campanya
Cap nen sens joguina en favor dels
necessitats. Les donacions es poden fer a la seu de l’entitat, a La
Caixa o al mercat de La Florida. Els
reis s’han afegit i visitaran el Solar
del Sepu la tarda del dia 5, que es
quan s’ha previst tancar la recollida
de joguines.

