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L’Orquestra Simfònica del Vallès oferirà un Festival de valsos i danses el pròxim 20
de desembre. Els assistents escoltaran l’obertura de Guillem Tell, de Gioacchino
Rossini; les danses Sacra i Profana, de Claude Debussy; Danses hongareses 5, 6 i 7,
de Johannes Brahms; el vals de La bella dorment, de Piotr Ilitx Txaikovski, i Valsos i
polques, de la família Strauss. L’Orquestra Simfònica del Vallès va néixer l’any 1987
en el si de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Un any més tard, es convertí
en l’única orquestra simfònica de l’Estat espanyol organitzada empresarialment
com a societat anònima laboral.
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Concert de Nadal
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Mostra Pesebrista

El 23 de novembre es va encendre l’enllumenat
nadalenc. Romandrà així fins als 6 de gener, últim dia de les festes, als principals carrers comercials dels barris del Centre, Sant Josep, Collblanc,
la Florida, Bellvitge i Santa Eulàlia.
Un any més, estan guarnits
amb llums de baix consum, per
evitar la contaminació lumínica i
seguir criteris de sostenibilitat
i estalvi energètic. La iniciativa
d’il·luminar els carrers parteix
de les associacions de comerciants
amb el suport de l’Àrea de
Promoció Econòmica.
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Jocs solidaris

L’Agrupació IPA (Associació Internacional de
Policia) i la Guàrdia Urbana de L’H organitzen per segon
any consecutiu els Jocs solidaris. Es tracta d’una festa
infantil i solidària amb activitats d’educació cívica i vial,
esportives i d’esplai. L’objectiu és crear un entorn del
qual emanin valors d’educació, respecte, col·laboració,
diversitat, igualtat i solidaritat. Se celebraran a La Farga
els dies 22 i 23 de desembre. Hi haurà un circuit de motos
de policia, un aula de seguretat vial, cotxes de bombers,
un circuit de quads, un circuit de ferrocarril en miniatura,
entre altres. L’horari serà de 10 a 14h i de 16 a 21h

El pessebre és una de les tradicions amb més acceptació a Catalunya i
L’Hospitalet no n’és una excepció, ho demostra la Mostra Pessebrista,
que ha arribat a la quinzena edició. Pessebres tradicionals i moderns,
de col·leccions privades o d’artistes locals, tots es poden veure a l’exposició del Museu d’Història fins al 5 de gener. Entre els pessebres
tradicionals hi figuren els de Jaume Alicart, Josep Orquin i Ramon Rizo.
N’hi ha també de fets per artistes plàstics: Remedios Duarte, Valentí Julià i
Matilde Vela, i també d’entitats: Centre d’Esplai Esclat-Bellvitge, Centre d’Esplai Xixell i
Esplai Jovis.
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