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Folklore. L’entitat lliura a cavall la bandera, enguany als membres de la Guàrdia Urbana de L’H

La tradicional desfilada dels Tres
Tombs ja s’acosta a L’Hospitalet
La cavalcada de
carros es fa en honor
al patró dels animals
de granja i domèstics,
Sant Antoni Abat
La festa dels Tres Tombs, que l’any
2011 va recuperar una entitat cultural de L’’Hospitalet, inicia enguany
la seva tercera edició. Els actes començaran el dia 29 de desembre
amb la cercavila que enguany tindrà com a portadors de la bandera
els agents de la Guàrdia Urbana de
L’Hospitalet a cavall.
El recorregut de la cercavila,
acompanyada d’una banda de música, sortirà des del camí de la Fonteta, passarà per l’avinguda de Josep
Tarradellas, pels carrers de Sant
Joan i del Centre, per la plaça del
Repartidor, el carrer de Tarragona, la
rambla de Just Oliveras i els carrers
Major, d’Enric Prat de la Riba, Castillejos i del Migdia fins a la seu de la
Guàrdia Urbana.
La portada de la bandera de l’entitat pels carrers del Centre i Sant
Josep serà el primer dels actes que
farà l’associació cultural. Iniciada la

Poesia

El Grup Verba
obre el Certamen
Andreu Trias
Fins al 31 de desembre serà obert
el període de presentació de treballs
de la 16a edició d’aquest certamen
dedicat al qui fou figura cabdal de
la cultura a L’Hospitalet i l’objectiu
del qual és fomentar l’afició per la
poesia, sobretot entre la canalla i
el jovent. El Grup Verba, del Centre
Catòlic, s’ha marcat l’objectiu d’implicar encara més centres educatius
i superar els 112 treballs que es van
presentar l’any passat. y

Equipaments

El Barradas
tornarà a obrir a
principi d’any
Els membres de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana seran els abanderats d’enguany

tradició, els Tres Tombs se celebraran el cap de setmana del 12 i 13 de
gener. El dia 12, a les onze del matí,
començarà la cercavila de cavalls i
carros vinguts de diversos indrets
de Catalunya i la benedicció dels
animals a la plaça de l’Ajuntament,

que es farà cap a les 11.15 hores.
Òscar Pardo, president de l’entitat, ha explicat que “aquest any,
com a novetat, el dijous 17 de
gener, Diada de Sant Antoni Abat,
s’organitzarà a les cinc de la tarda
una xocolatada popular i una tro-

bada de puntaires a la plaça Sant
Joan, i a les vuit, una missa solemne
a la parròquia de Santa Eulàlia de
Mèrida”. Pardo ha volgut agrair la
col·laboració dels comerciants i de
l’Ajuntament en l’organització de la
tradicional festa. y

Les obres de millora i condicionament de l’Auditori Barradas és previst que finalitzin a principi del 2013,
amb la qual cosa l’equipament reprendrà la seva programació musical el 7 de febrer amb un concert de
Maria del Mar Bonet. Els treballs per
renovar el sistema de climatització
de la sala, l’enllumenat, els sostres i
altres elements mediambientals van
començar al setembre. y

