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L’Harmonia
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Telèfon: 93 403 61 10 i 93 403 63 99
cultura.museu@l-h.cat
www.museul-h.cat
Horari de visita
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Dilluns i festius, tancat

om cada any, les festes nadalenques
arriben al Museu, i tornem a proposarvos tot un seguit d’activitats per a grans i
petits que podreu compartir en família.
Enguany gaudirem de la 25a edició de la
tradicional Mostra Pessebrista, on tots els
apassionats ciutadans que sempre hi col·laboren
ens tornaran a meravellar amb les seves
acurades creacions.

ACTIVITATS

ACCÉS LLIURE
Més informació:
Pàgina web: www.museul-h.cat

Obrirem les portes dels nostres edificis per
oferir-vos totes les exposicions, a més de tallers
i titelles, ambientats en aquest moment màgic de
l’any. Us recomano que us hi apropeu i en gaudiu.

Del 24 de novembre de 2017
al 7 de gener de 2018

Facebook: www.facebook.com/MuseuLH
Twitter: @MuseuLH

Els meus millors desitjos de felicitat en aquestes
dates tan assenyalades. Bones festes a tothom!

Instagram: museulh
ISSUU: museudelhospitalet

HAR

Núria Marín i Martínez

Edifici
accessible

Alcaldessa de la ciutat

Diumenge, 3 de desembre, a les 12 h
L’HARMONIA

Espectacle: Queviures Nadalencs
A càrrec de De Parranda
Durada: 45 minuts
Sinopsi:
Uns simpàtics botiguers ofereixen tot de jocs, danses i propostes
nadalenques.
Van repassant les dates i actes relacionats amb el Nadal, a partir de
la gastronomia, amb un joc amb tots els productes
catalans per preparar els àpats de Festes, i amb una dansa amb
la recepta dels canalons. També recolliran les boles de Nadal per
penjar-les a l’arbre, amb una competició de globus gegants i, tot
fent un joc, ens passejaran per tots els actes de les Festes (cantar
nadales, visitar el pessebre vivent, saludar els avis, cagar el tió....).
Tampoc no oblidaran el marisc, fent un homenatge als mariners,
amb un conte en forma d’havanera. Us presentaran els animals de
granja per fer el dinar de Nadal i moltes coses més fins a arribar ball
de Cap d’Any!!!
Animació, jocs i narració.

Col·laboren:

Descobreix les nostres exposicions:

MUSEU DE L’HOSPITALET.
CASA ESPANYA

MUSEU DE L’HOSPITALET.
L’HARMONIA

Carrer de Joan Pallarès, 38
Tels: 93 403 61 10 i 93 403 61 13

Plaça de Josep Bordonau i
Balaguer, 6
Tels: 93 403 61 10 i 93 403 63 99

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

HAR

Diumenge, 10 de desembre, a les 12 h
L’HARMONIA

RIE

Espectacle: L’avet feliç
A càrrec de Teatre Aula

Dissabte, 23 de desembre, a les 11 h
CAN RIERA

Durada: 45 minuts

Taller de maquillatge de fantasies de Nadal

Sinopsi
La família Scrooge és la més rica de la ciutat i el seu jardí el més
maco. Un dia el senyor Scrooge envia el seu jardiner, en James,
a buscar un avet al bosc per replantar-lo al seu jardí. L’Avet, i
l’Esquirol, que hi viu a dintre, veuen des del jardí la pobresa dels més
necessitats i com el senyor Scrooge no vol ajudar a ningú.
Un dia l’Avet apareix ple de regals de Nadal que reparteix entre els
pobres de la ciutat, cosa que no li agrada gens al senyor Scrooge,
que decideix talar-lo.

Durada: 120 minuts
Taller de maquillatge de fantasia per a pares i mares i fills i filles.
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 a passar una agradable estona en família.

HAR

XXV Mostra pessebrista

Del 24 novembre de 2017 al 7 de gener de 2018
L’HARMONIA
Acte d’inauguració 24 de novembre, a les 19 h, amb el recital de
poemes nadalencs a càrrec del Col·lectiu Verba

Expositors i expositores participants:
• Francisco Marchador i Martí - Naixement de Jesús
• Albert Casals - El Pescador
• Josefa Hernández - Piedra, Madera, Pintura
• Josep Orquin - Fonteta de L’Hospitalet
• Jordi Pallàs Vilella - Família fem pessebre
• Carmina Quesada - Noche de Reyes
• Matilde Vela - Triadures d’ahir, d’avui, de demà
• Antonio Valero Ruiz - Rincón de L’Hospitalet (La Torrassa)
• Montserrat Monrós i Audí - Dia de Mercat a Betlem
• Hospital de Dia Unitat Polivalent L’H - Navidad y salud
• Centre Ocupacional ASPROSEAT Cornellà - Pessebre capsulista
• Ángeles Argemí Hernández - La petita fa el pessebre
• Remedios Duarte - Hebreo
• Remedios Duarte - Multicultural
i, com sempre, amb la col·laboració especial de l’Esplai Xixell.

Exposicions al Museu

CASA ESPANYA

• “L’Hospitalet: un indret, una història”
• “Fills de la Flama, 10è aniversari”
• “Club Muntanyenc, 40 anys d’escalada”
• “L’Hospiltalet, segle XX”
L’HARMONIA

• “Color forma i volum. L’església de Santa
Eulàlia de Mèrida”
• “Guinovart. Temps de cartells”

Altres activitats

Dijous, 16 de novembre, a les 19.30 h
CASA ESPANYA

Inauguració de l’exposició: “Fills de la Flama. 10è
aniversari”

Dissabte, 18 novembre, a les 12 h
L’HARMONIA

Vermut poètic. Festival Acròbates, amb Mireia
Calafell i Flavia Company

Diumenge, 19 de novembre, a les 11 h
L’HARMONIA
Andy Warhol. L’artista. Taller familiar
Cal inscripció prèvia.

RIE

Dissabte, 16 de desembre, a les 11 h
CAN RIERA

Taller d’embolcalls creatius (furoshiki)
Durada: 90 minuts
El furoshiki és una tècnica tradicional japonesa
d’embolicar o guardar una cosa amb un tros de tela
doblegada.
Nosaltres farem servir aquesta característica principal
del furoshiki, que és reutilitzable, i ens fabricarem els
nostres embolcalls per als regals que farem per Nadal

Dimarts, 21 de novembre, a les 19.30 h
CAN RIERA

Conferència en commemoració del centenari de la
Revolució Russa. A càrrec de Ramon Breu Panyella,
professor d’història i d’educació en comunicació audiovisual.
Col·labora: Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

Dijous, 23 de novembre, a les 19.30 h
L’HARMONIA

Festival Acròbates. Espectacle basat en l’exposició
“El Llobregat. 1 Delta, 6 pobles”

Dijous, 30 de novembre a les 19.30 h
L’HARMONIA

Inauguració de l’exposició: “Guinovart. Temps de cartells”

