Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat
Horari de visita
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h / Dilluns i festius, tancat

ENTRADA GRATUÏTA

MUSEU DE L’HOSPITALET.
CASA ESPANYA
Carrer de Joan Pallarès, 38
Tel.: 93 403 61 10 i 93 403 61 13

Edifici
accessible

E

l Museu de L’Hospitalet presenta la
vint-i-setena edició de la Mostra Pessebrista, una de les tradicions més arrelades
i apreciades del Nadal a la ciutat i que presenta
nous treballs elaborats per apassionats pessebristes de L’Hospitalet. També gaudirem aquests
dies nadalencs d’altres propostes com són el recital poètic dels amics del Grup Verba del Centre
Catòlic, i del Cant de la Sibil·la, que es farà a l’església de Santa Eulàlia de Mèrida, interpretat per
la soprano Laura de Castellet i la Coral Xalesta.
Agraeixo el treball i la dedicació de totes les entitats
que col·laboren, amb les seves activitats, a fer més
especials i màgics, amb noves emocions i, també,
amb records nostàlgics, els dies de Nadal.
Gaudiu de la música, la màgia, els llums de colors
i l’essència del Nadal.
Bones Festes!
Bon Nadal i feliç Any Nou!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Més informació: www.museul-h.cat
Facebook: MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Instagram: museulh
ISSUU: museudelhospitalet
Canal Museu LH

Col·laboren:

Nadal
al Museu

MUSEU DE L’HOSPITALET.
L’HARMONIA
Plaça de Josep Bordonau
i Balaguer, 6
Tel.: 93 403 61 10 i 93 403 63 99

Ac t ivit at s

Del 22 de novembre de 2019
al 6 de gener de 2020

MUSEU DE L’HOSPITALET.
CAN RIERA
Carrer de la Riera
de l’Escorxador, 17
Tel.: 93 403 61 10 i 93 403 29 97

Dissabte, 7 de desembre, a les 11 h
L’Harmonia
Durada: 90 minuts

Taller de cartes SSMM
els Reis d’Orient
Farem una carta molt original i creativa. Tancada
queda com una llibreta perquè li farem tapes.
Quedarà molt bonica i, a més, aprendrem una
manera diferent de fer un desplegable.

Dissabte, 21 de desembre, a les 11 h
Can Riera
Durada: 120 minuts

Taller de maquillatge de fantasies
de Nadal
Taller de maquillatge de fantasia per a pares i fills.
Des de la creació de dissenys fins a l’aplicació
d’aigua-colors i les tècniques de maquillatge
facial i de fantasia amb motius nadalencs.
Molt color i purpurina per passar una agradable
estona en família.
Places limitades. Cal inscripció prèvia al web del Museu
de L’Hospitalet.

Altres activitats

Dissabte, 14 de desembre, a les 11.30 h
L’Harmonia
Presentació del llibret 50 anys de l’Escola
Patufet-Sant Jordi
Diumenge, 15 de desembre, a les 12 h
L’Harmonia
Bestiari de L’Hospitalet
Dissabte, 23 de novembre, a les 11 h
Pati de Casa Espanya
Festival Acròbates. Vermut poètic amb Maria
Antònia Massanet, Sandra Blanch i Carla
Fajardo
Dissabte, 24 de novembre, a les 11 h
L’Harmonia
Taller Familiar “Salvador Dalí, un geni entre
nosaltres”

Exposicions al Museu
Casa Espanya

A càrrec de: Micro Trupe

L’aprenenta i el mestre titellaire ens porten una
funció de titelles perquè participem de la història
que ens presenten. Una història que tracta temes
clàssics nadalencs com l’elecció entre el bé i el mal
o temes tan actuals com el problema de l’habitatge.
Una proposta en què els protagonistes juguen
als característics jocs dels titelles de corre-cuita
que t’agafo, d’amagatotis i de garrotades. També
incorpora un altre element de la nostra cultura
popular que ens escalfarà l’hivern: el correfoc,
presentant-nos la primera colla de diables titelles,
els Diables del Castellet.
Durada: 50 minuts

Diumenge, 22 de desembre, a les 11 h
L’Harmonia

Espectacle. Pota de Cabra... amb
polsim de Nadal

• “L’Hospitalet: un indret, una història”

Un espectacle per submergir-se en l’univers de la
màgia d´una manera dinàmica, sorprenent i divertida per a petits i grans, aquesta vegada embolcallada
de l’ambient nadalenc.

L’Harmonia

Concert de la coral Xalesta amb Laura de Castellet
Concert interpretat per la soprano Laura de
Castellet i la coral Xalesta.
Hi col·laboren: Parròquia de l’Esglèsia de Santa
Eulàlia de Mèrida i la coral Xalesta de L’Hospitalet

Espectacle: Barrabassades de Nadal

A càrrec del: Mag Fèlix Brunet

• “L’Hospitalet del s. XX”

El cant de la Sibil·la

Diumenge, 15 de desembre, a les 11 h
L’Harmonia

C. de Joan Pallarés, 38

• “Ossos, un viatge a l’època medieval de la
mà de l’antropologia física”

Dimecres, 18 de desembre, a les 21.30 h
Temple Parroquial de Santa Eulàlia 		
de Mèrida

Espectacles familiars al Museu

Pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6

• “Color forma i volum. L’església de Santa
Eulàlia de Mèrida”
• “De Paris a Nova York. Gravats de la col·lecció
Gelonch-Viladegut” (fins diumenge, 1 de
desembre)
• “COOPeratives CAT” (del dijous, 12 de desembre
de 2019 al diumenge, 2 de febrer de 2020)

Durada: 50 minuts

XXVI Mostra pessebrista

Del 22 de novembre de 2019 al 6 de gener
de 2020
L’Harmonia
L’acte d’inauguració tindrà lloc divendres, 22 de
novembre, a les 19 h, amb el recital de poesia
El Nadal i els poetes, a càrrec del Col·lectiu Verba
del Centre Catòlic de L’Hospitalet.

Tió solidari i pessebres
Tió

Del 10 al 20 de desembre de 2019
L’Harmonia
Tió solidari
Del 10 al 12 de desembre amb el tió petit a
l’interior.
Del 13 al 17 de desembre amb el tió mitjà a
l’interior.
Del 18 al 19 de desembre amb el tió gran davant
L’Harmonia.

Divendres, 20 de desembre, a les 17.30 h
Fem cagar el Tió
Amb la participació de la coral Els Matiners, el
Grup de Botigues del Centre-Sant Josep, l’Esplai
Xixell i la Creu Roja de L’Hospitalet.

