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Rua dels Tres Tombs
Festa dels Foguerons
Mercat de Traginers

Sant Antoni Abat  
2020

Del 17 al 19 de gener

Comissió de Festes de Sant Antoni Abat
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TRES TOMBS 2020
La Diada de Sant Antoni Abat, amb la rua dels Tres Tombs, és una de les cites destacades 
del calendari d’hivern a Sant Cugat. Aquesta festa popular rememora el nostre passat com a 
vila agrícola. És cert que avui som una ciutat ben diferent, però celebracions com aquesta ens 
ajuden a recordar les nostres arrels i generar sentiment de pertinença a la ciutat.

Enguany l’entitat banderera de la festivitat serà el Club Muntanyenc. Després d’haver 
protagonitzat el pregó de la darrera Festa Major, ara liderarà la comitiva de Sant Antoni, una 
magnífica manera de cloure la celebració del seu 75è aniversari. 

Els altres protagonistes seran, evidentment, els nostres animals. Ells ens acompanyen en el 
nostre dia a dia i aquesta serà una ocasió per retre’ls un homenatge.

Moltes gràcies a la Comissió de Sant Antoni Abat per mantenir viva i fer possible, un any més, 
aquesta festa tan nostrada al nostre municipi. Bona setmana dels barbuts!
 

Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
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 Comencem un nou any, un nou decenni, 
i torna, de nou, la Festa dels Tres Tombs, una fita, més 
que centenària, al calendari de Sant Cugat, arrelada a la 
tradició i oberta als nous temps.

 La missa en honor de Sant Antoni i la rua 
de genets, carros i carreters, potser les activitats més 
tradicionals de la Festa, venen acompanyades d’un 
munt d’actes, com la Festa dels Foguerons, amb les 
entitats de cultura popular de Sant Cugat, el lliurament 
de la Bandera als nous banderers, aquest any, el Club 
Muntanyenc, celebrant el 75 aniversari, la Fira del 
Traginer o el sopar de pa amb oli, mentre ensenyem com 
es carrega un carro de traginer.

 Com no podia ser d’altra manera, tots els 
animals participants a la Festa tindran el control veterinari 
adequat i seguirem fil per randa les recomanacions del 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, així com 
el protocol de Seguretat i Benestar Animal de la UAB, la 
Festa es per tots i tots hem de gaudir la.

 Volem uns Tres Tombs que, mantenint les 
tradicions, vagi mes enllà, donant a conèixer tota aquella 
saviesa que forma part de la petita historia de cada dia 
que van viure els nostres avantpassats, mantenir els 
orígens mentre avancem, segurament ja som una ciutat, 
però no volem deixar mai de ser poble.

 Aquest 2.020 ens mancarà qui ha mantingut 
encesa la flama de la Festa, en els bons i en els mals 
moments, algun cop sense massa ajuda, però sempre 
amb l’energia necessària per fer la avançar, Josep Masó, 
t’enyorem, però mantindrem el teu esperit.

 Ja per acabar, teniu a les mans el Programa, 
com sempre l’hem anomenat, el recull d’aquelles 
activitats que hem preparat, en honor de Sant Antoni i 
també, en honor de les nostres arrels.

 Gaudiu-les i que Sant Antoni ens guardi.

Jordi Bell Ursul
President de la Comissió de Sant Antoni Abat

La festa de Sant Antoni és una de les més esperades 
de tot l’any. La gent surt al carrer per veure els 
carros i les cavalleries que en altre temps ocupaven 
les nostres places i carrers i passaven davant nostre 
amb tota normalitat. Aleshores, la pagesia conreava 
el gran nombre d’horts i de vinyes de l’extens territori 
santcugatenc. També va ser terra de traginers, és 
el cas del Peret de cal Tartaner, els germans Peret 
i Josep de cal Patota, el Joan Buscallà o el Ton de 
cal Rifà. Aquests sortien ben d’hora cap a Barcelona 
per l’Arrabassada. Duien unes quantes càrregues 
de vi i tota mena de verdures i de fruita cap als 
mercats; un d’ells, el de la Llibertat de Gràcia. També 
es desplaçaven cap a les poblacions vallesanes de 
Terrassa, Sabadell i Granollers.

Altres com els de cal Motxo i els de cal Majó 
transportaven sorra i anaven un dia darrere l’altre 
fins al riu Besòs.

Abans de l’any 1936 Sant Antoni se celebrava 
el mateix dia del sant, el 17 de gener. Aleshores 
només hi desfilaven els animals; més endavant, 
a partir de l’any 1945, s’hi afegiren altres mitjans 
de transport: tartanes, brecs, i carruatges de tota 
mena. Actualment, aquest any 2020 en concret, la 
participació serà molt nombrosa i variada. No us 
ho perdeu.

Enguany, l’honor de presidir la festa s’escau al 
Club Muntanyenc Sant Cugat que l’any passat va 
commemorar el 75è aniversari de la seva fundació. 
Aquesta entitat continua essent un referent identitari 
del binomi esportiu i cultural. Un exemple de 
voluntariat que ha superat crisis socials, internes i 
que s’ha adaptat al pas del temps i als canvis polítics 
i socials des de l’any de la fundació (1949) que Sant 
Cugat tenia un cens de 5.500 habitants fins al dia 
d’avui que ja hem superat els noranta mil.

Donem un cop d’ull als inicis del Club Muntanyenc. 
Passada la Guerra Civil, l’any 1944 un grup 
d’aficionats a la muntanya, en Josep Barberà, Josep 
Raluy, Albert Zanini i Ramón Sagalés, crearen la 
delegació del Club Montañés Barcelonés presidit 
per en Francesc Farrés. Més endavant, l’any 1963, 
es constituí el Club Muntanyenc Sant Cugat essent 

president en Magí Tarruell. Dins la secció cultural hi 
havia Sant Cugat Sardanista, l’Esbart Dansaire, la 
Secció de Fotografia i la Biblioteca. I a l’esportiva les 
seccions de Muntanya, Esquí, Escalada i Càmping.

El Club muntanyenc va tenir la primera seu al 
local de ca les Llorençones de la plaça d’Octavià 
l’any 1944. Després es va traslladar a un pis de 
l’avinguda Rius i Taulet l’any 1946. Essent president 
l’Ernest Auladell tornaren a la plaça d’Octavià l’any 
1956. Més endavant, l’any 1973, estaven a la plaça 
Barcelona. L’actual seu està ubicada al carrer Sant 
Bartomeu, 11.

La Marxa Infantil de Regularitat (any 1959), l’inici 
de la Festa de Tardor (1976), la Mitja Marató (1984), 
el Rocòdrom Josep Barberà (2005) i la recentment 
estrenada Cursa del Gall que avui estan en 
plena efervescència, han estat iniciativa del Club 
Muntanyenc Sant Cugat.

A banda de les esmentades activitats, disposa 
de les seccions d’Atletisme, Gimnàstica, Cultura, 
Curses-competicions i altres marxes, Esdeveniments 
Populars, Secció de muntanya, Marxa Nòrdica, 
Escola d’excursionisme, Esplai Sarau, Activitats 
d’estiu infantils i juvenils...

L’actual junta directiva encapçalada per 
Silvano Bendinelli (President), Ignasi Gonzalvo 
(Vicepresident fins al passat mes desembre), 
Amàlia Roig (Vicepresidenta) i Fernando Cortizo 
(Coordinador esportiu) compta amb un equip format 
per una vintena de persones que, des de l’àmbit 
administratiu, tècnic i de les seccions, duen a terme 
una tasca encomiable.

La festa de Sant Antoni o dels Tres Tombs és una 
bona mostra etnogràfica perquè les persones 
nouvingudes i de procedència ben diversa, conegueu 
el passat santcugatenc a través d’aquesta pinzellada 
històrica. Una tradició que amb il·lusió, esforç i 
tenacitat organitza la Comissió de Festes de Sant 
Antoni Abat que, enguany, enyora l’absència del 
que fou president Josep Masó Serraboguñà. Un dia 
també assenyalat per a degustar el Tortell de Sant 
Antoni, fet de massapà que conté la figureta d’un 
animal al seu interior. Bona festa!

Rogeli Pedró i Fontanet

SANT ANTONI, LA FESTA DEL POBLE 

EL CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT, ELS BANDERERS
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Programa d’actes

DIVENDRES 17 DE GENER

Festivitat de Sant Antoni Abat

9.00 h Ofici solemne i repartiment de pa beneït
Reial Monestir de Sant Cugat

17.30 h  Muntatge d’ un carro de traginer. 
Contes musicats i pa amb oli i vi calent per a tothom!
Plaça d’en Coll 

DISSABTE 18 DE GENER

Festa dels Foguerons a la pl. de Barcelona

12.00 h Vermut i concert amb 2 Pardalets (Carles Belda i Marc Serrats) 

17.45 h Cercavila de Sant Antoni des de la pl. d’Octavià i fins la pl. de 
Barcelona
Amb la participació de Caparrots, Diables , Geganters, Trabucaires i l’Entitat 
Sardanista 

18.50 h Encesa dels Foguerons amb el Diables

19.00 h Entrega de la bandera de Sant Antoni als Banderers del 2020, el 
Club Muntanyenc Sant Cugat

19.20 h Lluïment de les entitats de cultura popular i tradicional 

20.00 h Sopar popular 

21.00 h Concert i danses tradicionals amb Els Elements

DIUMENGE 19 DE GENER

Rua dels Tres Tombs
Banderers: Club Muntanyenc Sant Cugat

9.00 h Esmorzar de pagès al Parc de Ramon Barnils 

11.00 h Inici de la Rua dels Tres Tombs* a l’av. del Pla del Vinyet
Amb l’acompanyament de la Banda de Música Sant Llorenç La Galera 

12.00 h Benedicció de cavalleries al pg. de Francesc Macià

12.00 h Vermut i animació familiar amb Carles Cuberes a la plaça de Barcelona

13.00 h Arribada dels Tres Tombs a la pl de Barcelona 

18.30 h Ball de Sant Antoni a la Casa de Cultura. Organitza: els Balls de La Unió

DISSABTE 18 I DIUMENGE 19 DE GENER 

Mercat de Traginers a la pl. de Barcelona
Cervesa artesana, vins, formatges, embotits, verdura ecològica i Tortell de 
Sant Antoni. Tot de proximitat! 

*La Rua dels Tres Tombs  compta amb el control veterinari de la col·legiada nº 1116, Anna 
Vendrell, veterinària  Sant Cugat Diagnòstic.
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SORTIDA a l’av. del Pla del Vinyet, c. Francesc Moragas, av. de Rius i Taulet, 
pg. de Sant Magí, c. de Sant Martí, c. dels Castillejos, c. de Salvador Espriu, 
av. de Francesc Macià, c. Abat d’Avinyó, c. Montserrat, c. de la Creu, c. de la 
Torre, c. de Santiago Rusiñol, c. de Santa Maria, pl. del Dr. Galtés, c. de Valldoreix, 
c. de Sant Antoni, pl. de Barcelona.
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La Comissió de Festes de Sant Antoni Abat 

agraeix la participació de: 

Caparrots de Sant Cugat, Diables de Sant Cugat, 

Geganters de Sant Cugat, Entitat Sardanista de Sant 

Cugat, Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, 

Trabucaires de Sant Cugat i Pep Miramunt.

I el suport especial dels Amics dels Veterans i la 

Regalèssia i de Veterinària Sant Cugat Diagnòstic.

Col·laboradors: 

Celler Cal Caballu, Cansaladeria Cal Cristobal, 

Centre de Jardineria Masó-Navarro, Fons Cabanas i 

Restaurant La Bolera.

Fotografies cedides per Mariona Buscallà de Cal Tartaner i Fons Cabanas (fotògrafs). AMSCV

Josep Masó Serraboguña, 

President de la Comissio de 

Sant Antoni, va deixar nos el 

passat mes de maig de 2019.

Membre de la Colla des de 

ben petit, es potser qui mes ha 

fet per que la Festa dels Tres 

Tombs arribi als nostres dies.

La celebració del 2.020 i les 

futures seràn un homenatge i 

un record per la seva figura.
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