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

MUSEU DE L’HOSPITALET
L’HARMONIA 

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

ENTRADA GRATUÏTA

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

Més informació: www.museul-h.cat

Canal Museu LH

Facebook: MuseuLH

Twitter: @MuseuLH

Instagram: museulh

ISSUU: museudelhospitalet

Edifici
accessible

Col·laboren: 

Nadal
al Museu

Activitats
De l’1 de desembre de 2022

al 8 de gener de 2023

Els edificis del Museu lluiran il·luminació 
nadalenca fins el 8 de gener

Dins de la programació 
nadalenca del Museu 
de L’Hospitalet, una de 
les cites més esperades 
és la tradicional Mostra 
Pessebrista, que aquest 
any arriba a la trentena 
edició i repeteix la pro-
posta dedicada a l’apas-
sionant món de les figu-
res de Playmobil, que 
uneixen diferents gene-
racions i són objecte de 
col·leccionisme. 

La mostra d’enguany ens presenta més d’una vin-
tena de diorames i proposa als infants de trobar-hi 
figuretes fora de context per participar en el sorteig 
de material de Playmobil. També hi haurà figures de 
grans dimensions perquè els visitants s’hi puguin fer 
tots els selfies que vulguin. I tot, gràcies a la col·la-
boració amb l’associació ClickiClack.

Altres activitats organitzades pel Museu i que tam-
poc poden faltar al Nadal de la ciutat són el concert 
del Cant de la Sibil·la, els tallers, els espectacles in-
fantils i la tradicional lectura poètica de Nadal que 
any rere any ens ofereix la gent del Grup Verba.

Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos que passeu 
unes molt bones festes envoltats de tota la vostra 
família i amics.

Bon Nadal i feliç any nou a tothom!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



Activitats

Dimecres, 21 de desembre, a les 17.30 h
Can Riera - Parc de Can Buxeres

Activitat familiar
Busquem el tió al parc
Arriba Nadal i una família ha perdut el seu tió, un 
personatge imprescindible en aquestes dates. Anem 
plegats al parc a buscar-lo. Haurem de superar 
les proves que els pastorets ens van indicant per 
aconseguir-les.

De l’1 de desembre de 2022 
al 8 de gener de 2023
L’Harmonia (2a planta)

30a Mostra Pessebrista
Edició dedicada al món 
del Playmobil
Enguany els ninos de Playmobil prenen prota-
gonisme 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 fer-vos 
una selfie amb els Playmobil gegants i us endureu 
un bonic record.

Hi col·labora: ClickClack

Per les escoles i grups cal inscripció prèvia a través de 
la Guia Intro: https://www.l-h.cat/educacio/260468_1.
aspx?id=1

Dijous, 1 de desembre, a les 19.30 h 
L’Harmonia

Acte d’inauguració de la 30a 
Mostra Pessebrista
Recital “El Nadal i els poetes”
A càrrec del Col·lectiu Verba del Centre Catòlic de 
L’Hospitalet.

Diumenge, 18 de desembre, a les 11h
Can Riera

Espectacle
Per Nadal, pas de pardal  
A càrrec de Rah-mon Roma

Un espectacle viu, dinàmic i molt participatiu en què 
cantarem i ballarem cançons i nadales en llengua 
anglesa, catalana i castellana. Aportem material 
pedagògic de suport i l’enregistrament de les 
cançons (en anglès, en català i en versió playback).

Dimarts, 20 de desembre, a les 17.30 h
Can Riera

Taller familiar
Fem el nostre calendari d’advent
Farem plegats un calendari d’advent que, en 
comptes de portar xocolatines, ens anirà proposant 
cada dia una idea per fer en família, com, per 
exemple, fer galetes, veure una pel·lícula o sortir a 
veure els llums de Nadal.

Dimecres, 21 de desembre, a les 21 h
Església de Santa Eulàlia de Mèrida
Plaça de l’Ajuntament

El cant de la Sibil·la
El cant de la Sibil·la, declarat patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per la UNESCO (2010). 
és un cant que es remunta al segle XI. 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

Exposicions al Museu
Casa Espanya  
• “Ceci nes’t pas un bicorni”
• “L’Hospitalet: un indret, una història” 
• “L’Hospitalet i la memòria democràtica. L’Hospi-      
 talet del segle XX”
L’Harmonia. 
• “Color forma i volum. L’església de Santa   
     Eulàlia de Mèrida”
• “Cinquanta peces per a cinquanta anys”

Informació a tenir en compte:

• Activitat gratuïta.
• Per a infants a partir de 3 anys.
• Places limitades, inscripcions al web del museu: 
www.museul-h.cat.


