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“FIESTAS DE NAVIDAD, AÑO NUEVO Y REYES”(1943-44)
AL CENTRE CATÒLIC

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

Aquest mes presentem el programa de les
festes nadalenques que l’any 1943 va
organitzar una de les entitats més antigues
de la ciutat: el Centre Catòlic, una de les
entitats sempre present en les activitats
del barri Centre i de les més arrelades
entre el seu veïnat.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Codi: AMLH 992, Col·lecció de programes de ma i
altres petits formats, PM c.5
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes”
Data: 25/12/1943 – 9/1/1944
Volum i suport: díptic (22 x 27,5, desplegat)
Àrea de context

A iniciativa de la parròquia de Santa Eulàlia
de Mérida va ser creat l’any 1904 per
contrarestar
la
influència
de
l’associacionisme
obrer
que
va
caracteritzar aquelles dècades i oferir, en
el marc del catalanisme conservador,
altres alternatives pel que fa a l’educació
de nenes i nens, les activitats culturals i de
lleure. Ubicat inicialment al c. Església,
l’any 1926 es va traslladar al nou local de
la Rambla Just Oliveras on continua
funcionant.

Autor: Centre Catòlic de L’Hospitalet
Procedència: Centre Catòlic de L’Hospitalet
Data d’ingrés: sense dades

El teatre i el bàsquet, així com la promoció
de la llengua i la cultura catalanes,
especialment la sardana, han estat
activitats centrals al llarg de la seva
història.

Condicions d’accés: lliure la consulta
Condicions de reproducció: difusió cultural sense
ànim de lucre.
Llengües i escriptures: castellà imprès
Instruments de descripció: catàleg
Característiques físiques: bona conservació

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Programa de les activitats que el
Centre Catòlic de L’Hospitalet va dur a terme per les
festes de Nadal de 1943 i Any Nou i Reis de 1944.
Entre els actes hi ha ballades de sardanes,
competició de bàsquet, recital de cançons
nadalenques i representacions teatrals dels
pastorets, en la versió anomenada ‘L’Estel de
Nazaret” amb música de mossèn M. Ferrer i lletra de
D. R. Pàmies .
Àrea de condicions d’accés i ús

Àrea de documentació relacionada

La iniciativa “El Document del Mes” té
com a finalitat mostrar un document de
l’Arxiu Municipal representatiu de la
riquesa del patrimoni documental de la
ciutat.

Localització de l’original: document original que
conserva l’AMLH
Documentació relacionada: Fons d’Entitats i
institucions, Centre Catòlic de L’Hospitalet, c. 18.
Àrea de notes

Es pot accedir al visionat del document al nostre
web. També romandrà exposat a la Sala de Consulta
de l’Arxiu durant tot el mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: CP
Data: 2010

