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El Nadal és temps de reviure les tradicions a la nostra ciutat. Un any més, carrers i
places es guarneixen amb llums de colors, els aparadors s’omplen de regals, les nadales
s’escolten arreu i, en definitiva, els hospitalencs, les entitats i l’Ajuntament es preparen
per mantenir viu l’esperit d’aquestes festes. Els pessebres, els pastorets, la fira d’articles,
els concerts de Nadal, la cavalcada de Reis, les campanyes de recollides de joguines i
una gran festa de cap d’any, entre d’altres activitats, centren un atapeït programa d’actes

Àmplia oferta d’activitats nadalenques organitzades per les entitats i pel Consistori

El 25 de desembre,
fum! fum! fum!
ROSA SALGUERO

Exposició de
naixements
a les entitats

JUAN VALGAÑÓN

Sí, ara ve Nadal, i com cada any,
L’Hospitalet compta amb una àmplia oferta lúdica i cultural per celebrar-lo. Els actes musicals, recollits en el programa confeccionat
per entitats i Ajuntament, són els
més nombrosos amb multitud de
concerts de cant coral, lírica o música de cambra. Pel que fa al teatre, en destaquen Els pastorets del
Centre Catòlic que es representen
des de 1904 i el nou espectacle
que presenta el Joventut, Bazar.
Les mostres de pessebres encapçalades per l’exposició del Barrades proliferen arreu. Les entitats
esportives tenen a punt els seus
tornejos nadalencs i els més petits rebran com és costum la visita
d’emissaris reials i dels mateixos
Reis Mags la vigília del dia 6. A
més, podrem guarnir la llar amb
els articles de la fira de la rambla
Just Oliveras, col·laborar amb la
Creu Roja perquè cap nen es quedi sense joguines, i acomiadar l’any a la macro festa de La Farga.

ELS PESSEBRES

A la Fira d’Articles Nadalencs instal·lada a Just Oliveras es pot trobar de tot per guarnir la llar

La V Mostra Pessebrista, al Barradas
Del 17 de desembre al 25 de gener es podrà veure al Centre Cultural Barradas la V Mostra Pessebrista de L’Hospitalet en la qual
participen pessebristes de la ciutat com Jaume Freixa, Pedro Gómez, Josep Orquin, Joan Parera
o Joan Pol, amb la col·laboració
del Casino del Centre, del Taller
Pubilla Kasas, del Centre de Dia
de Santa Eulàlia i de l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament.
La mostra és una exposició
dels treballs fets pels pessebristes
de la ciutat dins del marc nadalenc
i els seus principals objectius són
difondre l’art i la tradició de fer naixements i mostrar els treballs dels
pessebristes locals que desitgen
exposar la seva obra. Els artistes
que participen a la mostra donen
una visió dels diferents estils pessebristes que hi ha arreu del país,
de les eines que es fan servir i, fins
i tot, de la imaginació que es pot
tenir per fer un pessebre diferent.
La Mostra Pessebrista té tres
apartats: anunciació, diorames i
ambientació. L’anunciació es col-

locarà a l’entrada del centre cultural: és un quadre de Rafael Barradas, artista que dóna nom a l’equipament. L’obra serà una de les
que l’autor ha dedicat a la nativitat.
Els diorames són pessebres tancats dins d’un espai petit. Aquesta
estructura permet crear un circuit
visual amb un tractament especial
de la llum i la perspectiva que recrea una atmosfera quasi mágica.
L’ambientació la farà el Taller Pubilla Kasas, que vesteix un espai
a l’entrada de l’exposició, amb temes que fan referència als pessebres i al Nadal.

Visites guiades per a les
escoles i centres d’esplai
La cinquena Mostra Pessebrista està oberta al públic en general, però s’ofereix especialment als
centres d’ensenyament, esplais,
entitats culturals i d’altres col·lectius ciutadans, els quals podran
gaudir de visites guiades. Cal però,
concertar-les prèviament a través
del telèfon 402 96 74. La passada
edició, la mostra va rebre la visita
de prop de 8.000 persones.
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Els treballs dels pessebristes es poden veure al Barradas

Centre Cultural Barradas.
Rbla. de Just Oliveras, 56.
Ateneu Cultural Catalònia.
C. de Rafael Campalans, 16.
Casino del Centre. C. d’Enric Prat de la Riba, 339.
Ateneu de Cultura Popular.
Pl. de Josep Bordonau, 6.
Hospital de la Creu Roja. Av.
de Josep Molins, 29.
Grup de Dones de l’AAVV
Ildefons Cerdà. Pl. dels Veïns
de Granvia Sud.
Associació de Jubilats i
Pensionistes de l’Ermita.
C. de l’Ermita, 32-40.
Associació de Jubilats i
Pensionistes de Sanfeliu. C.
de l’Emigrant, 29.
Associació de Jubilats i
Pensionistes de Sant Josep. C. de Santiago de Compostel·la, 11-15.
Associació de Jubilats i
Pensionistes Prat-Bellvitge.
C. del Prat, 19-21.
Associació de Jubilats i
Pensionistes Pubilla Casas.
C. de Belchite, 11.
Associació de Jubilats i
Pensionistes Sta. Eulàlia.
Pl. dels Avis, s/n.
Casal d’Avis de L’Hospitalet-Centre. C. de Josep Prats,
62-64.
Casal d’Avis de la Florida.
Av. del Masnou, s/n.
Casal de la Gent Gran Rosell. C. de Rosell, 4.
Club Muntanyenc de L’Hospitalet. C. del Centre, 10.
Aula de Cultura de Bellvitge
(CE Alheña). Rbla. de la Marina, 232.
Parròquia Sta. Maria del
Gornal (pessebre vivent).
Av. de Carmen Amaya, 31. 24
de desembre, 23h.
Escoles de Bellvitge (concurs de pessebres vivents).
Associació de Persones
Majors de Sta. Eulàlia. Pl.
dels Avis, s/n.
Forn Can Paperines. C. de
Sta. Eulàlia, 129.

