XXII MOSTRA

PESSEBRISTA
Del 28 de novembre de 2014
al 4 de gener de 2015
INAUGURACIÓ

Divendres, 28 de novembre, a les 19.30 h
Amb el recital poètic El Nadal i els poetes,
a càrrec del Col·lectiu Verba

Dipòsit Legal: B.00000-2014

MUSEU DE L’HOSPITALET
EDIFICI L’HARMONIA
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Telèfon: 93 338 13 96
Horari:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h
Els dilluns i festius, tancat

www.l-h.cat
#nadalL-H

U

n any més, l’Harmonia acull la tradicional Mostra
Pessebrista que enguany arriba a la 22a edició.
Aquesta mostra és una activitat entranyable que ens
presenta elaborats treballs que interpreten el naixement
amb sensibilitat i creativitat.
El pessebre és una tradició arrelada a la nostra cultura
durant el Nadal, una època de l’any que aplega joia, família,
solidaritat i reﬂexió. Un moment que vivim acompanyats de
sons, llums i elements, com les ﬁgures del pessebre, que
omplen les festes d’emocions i records.
Vull convidar-vos a visitar la mostra i a gaudir de la feina que
entitats i particulars fan cada any de manera desinteressada
per tal que puguem gaudir de les escenes del pessebre,
persones a les quals felicito pel seu compromís amb el Nadal
a la ciutat. Agraeixo també la implicació i la feina del col·lectiu
Verba, que cada any omple de poesia la inauguració de la
Mostra Pessebrista.
Aproﬁto per fer-vos arribar els meus millors desitjos per a
aquestes dates i per al nou any. Bon Nadal.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

EXPOSITORS
I EXPOSITORES
PARTICIPANTS

• Joan Pol Carnicer - Naixement
• Natividad Pol Nicolau - Buscant posada
• Albert Casals - Somni
• Josefa Hernández - Cuerda, papel, tela
• Josep Orquín - Fonteta de L’Hospitalet
• Josep Orquín - Pessebre fet amb ﬁguretes del Sr. Ferrándiz
• Josep Orquín - Sense títol
• Jordi Pallàs Vilella - Pessebre a la plaça de l’Església
• Carmina Quesada - Noche de Reyes
• Matilde Vela - El vint-i-cinc de desembre
• Antonio Valero Ruiz - El portal de Belén
• Montserrrat Monrós i Audí - Ciutat de Betlem
• Centre Esplai Xixell - Pessebre Xixell (mitjans)
• Centre Esplai Xixell - Pessebre Xixell (petits)
• Hospital de dia de la Unitat Polivalent de L’Hospitalet - Belén bíblico
• Centre Ocupacional ASPROSEAT Cornellà - Nadal 2014
• Raﬁ Ruiz i Laura Ortega - Y llegó la Navidad
• Remedios Duarte - Hebreo
• Remedios Duarte - Multicultural
• Remedios Duarte - Un quadre sense nom
• Ramón Rizo - Cercant l’hostatge
• Ramón Rizo - Naixement
• Ángeles Argemí Hernández - Figuretes de pessebre
• Rafael Amorós i Remei Rigal - Pessebre tradicional
• Aida Amores Ruiz - Manualidades de Aida
• Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) Esclat - Alba a Betlem

