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Creu que el seus
fills segueixen
una dieta
equilibrada?

Belén Núñez

gabriel cazado

El diumenge 17 de desembre Amics de
l’Òpera-Joventuts Musicals de L’Hospitalet
han organitzat un concert de Nadal a càr
rec de Núria Piferrer, Toni Xuclà i el grup
Psàlite amb el títol de Creuats pels estrets.
Es tracta d’un concert de cançons tradicio
nals de la Mediterrània.
Els intèrprets són: Núria Piferrer (veu),
Toni Xuclà (guitarres, mandola i llaüt àrab),
Helena Casas (veu i percussió), Joan Fi
gueres (veu, mandola, mandolina, lira de
Creta i flautes) i Pep Coca (veu, contrabaix,
guimbri i percussió).
Obert a tots els públics i totes les edats,
el concert combinarà fandango, rumba,
polifonies, fado, jota, sardana, rembetik,
klezmer...
El concert tindrà lloc al Centre Cultural
Barradas, a partir de les 19h. El preu de
l’entrada és de 12 euros.

administrativa

Els cinc intèrprets de l’espectacle Creuats pels estrets

Actes de
Santa Eulàlia
Solidària,
del 13 al 17
de desembre

El Museu d’Història de L’H acull
fins al 10 de gener la tradicio
nal Mostra Pessebrista, on es
podran veure tot un seguit de
naixements catalans i una part
de la col·lecció de pessebres
recollits per Glòria Roig a tot el
món. Són pessebres de Mèxic,
el Salvador, Panamà, Egipte, Co
lòmbia, l’Equador...
Explica Roig que es va iniciar
en el col·leccionisme per tradició
familiar i per la seva afició a viat
jar. A través de l’exposició Pessebres d’arreu del món es mostren
les diverses maneres de celebrar
el Nadal, no només pel que fa
a l’aspecte religiós (no és una
festa exclusivament cristiana)
sinó també pel que fa a l’aspecte
climatològic, ja que hi ha zones
del planeta on se celebra en ple
estiu, mentre que nosaltres asso
ciem la festivitat a l’hivern.

El Centre Cultural Santa Eulàlia i
diverses entitats del barri han or
ganitzat tot un seguit d’actes amb
una finalitat solidària. Els diners
que se n’obtinguin es destinaran
a l’Associació de Malalts de Par
kinson de L’Hospitalet i del Baix
Llobregat.
Santa Eulàlia Solidària s’inau
gurarà el 13 de desembre amb
una xerrada sobre la malaltia. El
14 hi haurà balls de saló i Eli Ma
nero i José Maria Pozo faran una
classe magistral mentre que els
grups de teatre, música i ball del
barri s’encarregaran de la gresca
solidària, el dia 15. La Oveja Ne
gra, Glasgow 15 i Ou actuaran en
un concert de rock el dia 16. Les
jornades finalitzaran el 17 de de
sembre amb un espectacle per a
infants a càrrec del grup de tite
lles Rocamara. Els actes tindran
lloc al CC Santa Eulàlia.

gabriel cazado

La XIV
Mostra
Pessebrista
al Museu
d’Història

Un dels pessebres de l’exposició de l’any passat
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Jo tinc clar que els nens han de
menjar de tot i d’una forma equi
librada. I això no significa que de
tant en tant no pugin menjar xoc olata, per exemple. Però cal
que mengin fruites, verdures, lle
gums... I això no sempre és fàcil,
perquè de vegades allò que ells et
demanen no és el més saludable.
Controlar l’alimentació costa.

Agustí Alcudia
administratiu

Jo crec que sí. Però això implica
planificació. Has de pensar amb
temps què has de fer per menjar.
De vegades el problema, com
en el meu cas, és que a la meva
filla li costa menjar. Llavors has
d’optar per coses saludables i nu
tritives però alhora que li agradin.
El tema de l’alimentació és un
tema difícil.

Rosa Cruz
mestressa de casa

Sí. Si prens uns hàbits, no és difícil mantenir-los. Els nens s’acostumen a menjar de tot. Al men
jador de l’escola la dieta és equi
librada i després intento a casa
coordinar-me amb el que han
dinat. És cert que és més fàcil op
tar pel menjar ràpid. És més ràpid
comprar un Bollicao per berenar
que preparar un entrepà!

