Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat

Nadal
al Museu

Horari de visita
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h / Dilluns i festius, tancat

ENTRADA GRATUÏTA
S’apropa el Nadal i, com sempre, el Museu de L’Hospitalet ens ha preparat una proposta diversa i engrescadora per viure aquestes dates amb il·lusió i alegria.

Edifici
accessible

A la programació nadalenca del Museu de L’Hospitalet
no hi faltaran el Concert de la Sibil·la, tallers, espectacles infantils i la tradicional lectura poètica de Nadal
que any rere any ens ofereix la gent del Grup Verba.
En aquesta època de l’any en la qual regna la joia, la
solidaritat i els bons desitjos, us convido a visitar el Museu i a gaudir en família de les seves activitats i propostes nadalenques.
Aprofito per desitjar-vos que passeu un magnífic Nadal
al costat de les vostres persones estimades.
Bon Nadal i feliç any nou a tothom!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Dipòsit legal: B.0000-2021

Una de les cites més tradicionals és la Mostra Pessebrista, que arriba aquest any a la seva vint-i-novena
edició, amb una proposta ben diferent a la d’edicions
anteriors dedicada a l’apassionant món de Playmobil,
unes figures que uneixen diferents generacions i que
són objecte de col·leccionisme. L’exposició ens presenta més d’una vintena de diorames diferents i proposa als infants trobar-hi figuretes fora de context per
participar al sorteig de material de Playmobil. També
hi haurà figures de grans dimensions per tal que els
visitants es puguin fer tots els selfies que vulguin, tot
gràcies a la col·laboració amb l’associació ClickiClack.

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

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

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

Col·laboren:

Act i vitats
De l’1 de desembre de 2021
al 9 de gener de 2022

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

Els edificis del Museu lluiran il·luminació
nadalenca fins al 9 de gener.

Act i vitats

Diumenge, 28 de novembre, a les 11 h
Can Riera

Diumenge, 19 de desembre, a les 11h
L’Harmonia

Dimarts, 21 de desembre, de 17 a 19 h
Can Riera

De l’1 de desembre de 2021
al 9 de gener de 2022
L’Harmonia

Taller Familiar
Pinta un retaule amb pigments
naturals

Espectacle infantil
Aisha, la lectora de cartes

fem el tió de nadal!

29a Mostra Pessebrista
Edició dedicada al món
del Playmòbil

L’Hospitalet té un important retaule del seu patró,
Sant Roc, exposat a L’Harmonia. Us proposem descobrir aquest retaule i la seva història, i facilitar als
infants els elements necessaris per pintar el seu
propi retaule de Sant Roc amb pigments naturals.

Allà on van, per allà on passen, els Reis Mags
porten amb ells una colla d’ajudants que fan les
feines més esbojarrades: recollidors de caques de
camell, despertadors reials, patges-cafetera... i lectors
de cartes!

Veniu amb nosaltres, entreu al museu i gaudiu
d’una experiència que us permetrà passar un matí
divertit aprenent moltes coses.

L’ Aisha és una d’aquestes lectores de cartes, que
coneix la veritable història dels Reis Mags, les
xafarderies de tota la comitiva i el contingut de totes
les cartes que escriuen els nens i nenes!

Enguany els ninos de Playmobil prenen protagonisme i podrem gaudir de diversos diorames
amb representacions d’escenes pessebristes amb
les entranyables figuretes que ens recorden la
nostra infantesa.
Veniu i us posarem a prova amb la cerca de la
figureta que es troba fora de lloc a cadascun dels
diorames! A més a més, no marxeu sense fervos una selfie amb els Playmobils gegants i us
endureu un bonic record.

• Activitat gratuïta dirigida a infants a partir de 5 anys
• Places limitades. Inscripcions a www.museul-h.cat
• Durada aproximada: 2 hores

A càrrec de Berta Del Poblet

Riallera i xerraire, us farà passar una bona estona
explicant-vos les coses tan estranyes que demanen
els menuts de Catalunya, però també alguns avis,
mares i, fins i tot, un lloro!

Hi col·labora: ClickClack

Una de les tradicions més populars al Nadal
és la de fer cagar el tió. En aquesta activitat us
n’explicarem la llegenda i la relacionarem amb
altres tradicions nadalenques.
Escoltarem i practicarem diferents cançons
populars sobre el tió, i posteriorment, entre tots,
cantarem per fer-lo cagar.
A més, cada participant podrà fer-se el seu propi
tió per endur-se a casa i passar unes bones festes.

Dimecres, 22 de desembre, a les 20 h
Església de Santa Eulàlia de Mèrida

El Cant de la Sibil·la
Concert interpretat per la soprano Laura de
Castellet i la coral Xalesta
Hi col·laboren: parròquia de l’església de Santa
Eulàlia de Mèrida i Coral Xalesta de L’Hospitalet

Dilluns, 20 de desembre, a les 17.30 h
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer

Festa fem cagar el tió!

1 de desembre, a les 19.30 h
L’Harmonia

ActE d’inauguració de la
29a mostra pessebrista
Recital “El Nadal i els poetes”
Il·luminació nadalenca dels
edificis del Museu
A càrrec del Col·lectiu Verba del Centre Catòlic de
L’Hospitalet.

Del 9 al 20 de desembre
L’Harmonia

Tió solidari 2021
Del 9 al 12 de desembre: tió petit
Del 13 al 16 de desembre: tió mitjà
Del 17 al 20 de desembre: tió gran

Hi col·laboren: Grup de Botigues Centre-Sant Josep,
Esplai Xixell, Tabalers de L’Hospitalet i Creu Roja de
L’Hospitalet.

EXPOSICIONS AL MUSEU
Casa Espanya

• “Ceci nes’t pas una revolució”
• “L’Hospitalet: un indret, una història”
• “L’Hospitalet del s. XX”

L’Harmonia.
• “Color forma i volum. L’església de Santa 		
Eulàlia de Mèrida”
• “FòssiL’Hs. L’Hospitalet fa milions d’anys”

