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Festa de Sant Antoni Abat
La Diada de Sant Antoni Abat, amb els Tres Tombs, és una de les cites destacades de 
l’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 preservar l’ànima d’una ciutat que ha doblat la 
població en els darrers 25 anys i l’ha triplicat en els darrers 40. 

L’entitat banderera d’enguany serà l’Assemblea de la Creu Roja Sant Cugat-Rubí 
-Valldoreix, tot un homenatge als seus 100 anys d’història i també un agraïment per ser 
present en tants projectes de la ciutat. 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. 

A més, continuem amb desenvolupant el protocol de benestar animal de la rua que 
vam consolidar l’any passat, adaptant el recorregut i els carrers a les necessitats i el 
benestar dels animals. 

Aquesta edició també ve marcada per l’edició del llibre commemoratiu dels 150 anys 
de la Festa, que inclou un recull fotogràfic on podem veure la seva evolució amb el pas 
dels anys. 

Moltes gràcies a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i als socis i les sòcies 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

+150 TRES TOMBS A SANT CUGAT 
DEL VALLÈS

Comença l’any 2023 i tornen el Tres Tombs, aquest any, 
la Festa, fa Festa!!

Remenant arxius i magatzems, mentre pensàvem com 
reinventar la celebració d’aquests últims anys, vam 
provar de posar una data inicial a allò de “es una festa 
que s’ha fet tota la vida”.

Semblava una feina fàcil, però com més documentació 
consultàvem i més xerrades teníem amb la gent gran del 
poble, més lluny anàvem, però semblava que 1.873 era 
la data definitiva, i ens vam preparar per celebrar el 150 
aniversari de la Festa dels Tres Tombs.

Com sempre passa amb aquestes coses, un cop ho teníem 
tot preparat, van començar a sorgir documents encara 
més antics, i referències que apuntarien a celebracions 
anteriors, per això vam optar per incloure un + davant 
del 150 Aniversari, i preparar un llibre que presentarem 
el dia 17 de gener de 2023.

Volem convidar vos, no només a celebrar + que 150 anys 
dels Tres Tombs, volem  convidar vos a celebrar el poble 
i la seva gent, que hem aconseguit entre tots mantenir 
una festa més de 150 anys.

Els actes aniran de la tradicional Missa Major al 
Monestir, amb esmorzar i repartiment del pa beneït, una 
conferència sobre la figura de Sant Antoni, els Foguerons 
de dissabte al vespre, uns Tres Tombs espectaculars 
amb una selecció dels carros més originals que hem 
trobat, voltant per gairebé tot Catalunya i, com a final 
de festa, recuperem el Ball de Sant Antoni, a la Unió 
Santcugatenca.

Que Sant Antoni ens guardi!!

Comissió de Festes de Sant Antoni Abat
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Programa d’actes

DIMARTS 17 DE GENER

Festivitat de Sant Antoni Abat
9.00 h Ofici solemne i repartiment de pa beneït.
Organitza: Parròquia de Sant Pere d’Octavià
ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANT CUGAT

19.00 h Presentació del llibre. La Festa de Sant Antoni Abat a Sant Cugat. Més de 150 anys 
d’Història. 
A càrrec de l’autor, l’historiador Joan Troyano, i amb la participació d’Ernesto Vilàs, 
historiador i coordinador de la secció d’Història del Cercle de Recerques i Estudis Mogoda 
(CREM). 
20.30 h Recital de la Societat Coral La Lira.
LA UNIÓ SANTCUGATENCA

DIVENDRES 20 DE GENER 

19.00 h Conferència: Sant Antoni Abat: relats i iconografia. 
A càrrec de Montse Barniol, doctora en Història de l’Art per la UAB per la tesi Sant Antoni 
Abat a Catalunya en els segles XIV-XV: relat, devoció i art.
CASA DE CULTURA

DISSABTE 21 DE GENER 

Festa dels Foguerons
11.00 h Demostració de la preparació dels guarniments d’un carro de traginer.
12.00 h Vermut i concert amb La Puntual Folk.
17.30 h Balls de cultura popular i enfrontament entre Sant Antoni i els dimonis a pl. Octavià. 
18.30 h Cercavila de Sant Antoni des de la pl. d’Octavià fins a la pl. de Barcelona. 
19.00 h Encesa dels Foguerons per part dels dimonis i triomf de Sant Antoni.
19.05 h Entrega de la bandera de Sant Antoni als Banderers del 2023, la Creu Roja Sant 
Cugat-Rubí-Valldoreix.
19.15 h Lluïment de les entitats de cultura popular i tradicional. 
19.45 h Sopar popular. 
20.00 h Concert i música de taverna amb Julivert. 
PLAÇA DE BARCELONA

DIUMENGE 22 DE GENER

Rua del Tres Tombs
Banderers: Creu Roja Sant Cugat-Rubí -Valldoreix
9.00 h Esmorzar de pagès al Parc de Ramon Barnils. 
11.00 h Inici de la Rua del Tres Tombs a l’av. del Pla del Vinyet. 
Amb l’acompanyament de la Banda de Música Sant Llorenç de La Galera. 
11.30 h Vermut i ReBOOOMbori, animació infantil amb la Cia Roger Canals a la 
pl. de Barcelona. 
12.00 h Benedicció de cavalleries al pg. de Francesc Macià. 
A càrrec de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià. 
13.00 h Arribada de la Rua a la pl. de Barcelona i rebuda per part de les autoritats 
municipals.

18.30 h Ball per a la gent gran especial Sant Antoni.
A càrrec del grup Toni Carlo.
Aforament limitat, inscripcions a La Unió.
LA UNIÓ SANTCUGATENCA

DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE GENER 

Mercat de Traginers
Cervesa artesana, vins, formatges, mel, embotits i Tortell de Sant Antoni.
Tot de proximitat! 
PLAÇA DE BARCELONA

Foto: Mané Espinosa, 1993
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SORTIDA a l’av. del Pla del Vinyet, pg. de Domènech i Muntaner, c. de Josep Pui i Cadafalch, 
rbla. del Celler, av. de Cerdanyola, c. de la Creu, pg. de Francesc Macià, c. de Salvador Espriu, 
c. de l’Abat Armengol, pg. de Francesc Macià, rbla. del Celler, c. de Sant Bonaventura, c. de Valldoreix, 
c. de Sant Antoni, pl. de Barcelona.

La festa de Sant Antoni Abat torna a revifar 
amb tota l’esplendor que es mereix aquesta 
tradició tan ben arrelada a la nostra ciutat. 
Novetats? Unes quantes. Una d’elles, la 
presentació del llibre “La Festa de Sant Antoni 
Abat a Sant Cugat. Més de 150 anys d’Història” 
de l’historiador Joan Troyano. 

Una altra, el diumenge 23 de gener, després 
dels Tres Tombs, a la tarda, es torna a recuperar 
el Ball de Gala a la Sala Clavé de la Unió 
Santcugatenca. Anys enrere, era una bona 
manera d’acabar la Festa després de lliurar 
els premis als guanyadors dels carruatges o 
cavalls més ben guarnits. La sala s’omplia de 
gom a gom i, segons m’explica la Montserrat 
Caldés, sovint hi havia enfrontaments degut 
algun personatge que havia aixecat massa cops 
el porró. Per tot plegat, se solia repetir la frase 
proverbial: Semblar el ball de Sant Antoni. 

Posats a recordar, també s’havia dut a terme 
la rifa dels porcs de Sant Antoni a la mitja 
part del ball de tarda que, per cert, la llei del 
costum privava matar-los el dia d’avui de tal 
manera que qui desobeïa aquest precepte queia 
en pecat mortal i no es podia redimir de cap 
manera. Més endavant, la rifa es va substituir 
per diferents lots on no falta el pernil i els 
embotits provinents del porc. 

L’encesa dels foguerons és un costum molt 
arrelat a ses illes i també al País Valencià que, 
actualment, s’ha estès per diversos indrets de 
Catalunya com és el cas del barri de Gràcia, en 
diverses poblacions del Berguedà, del Solsonès 
i també a Sant Cugat del Vallès. En alguns 
indrets es va iniciar al segle XVI a causa dels 
vots de poble després de patir l’epidèmia que 
va deixar “tocats” molts pobles i ciutats d’arreu.

El Celler Cooperatiu projectat per l’arquitecte 
Cèsar Martinell que es va començar a construir 
l’any 1921 ha estat i continua essent el símbol 
més emblemàtic de la nostra pagesia que s’ha 
mantingut fins al dia d’avui. Ara com ara, és un 
espai que forma part del Museu i on es duen 

a terme diverses activitats de caràcter lúdic i 
cultural durant tot l’any. Personalment, crec, 
que alguna activitat vinculada a la festa de 
Sant Antoni s’hauria de fer en aquest mateix 
indret. I posats a proposar iniciatives caldria 
cercar la manera d’incloure, també a la festa, 
l’esforç agroecològic que està fent l’Ortiga 
a Can Monmany i  l’aposta familiar de Can 
Bell per a recuperar i explicar el nostre passat 
agrícola i vinícola. Aquesta és una proposta 
que llenço a partir del que va escriure  a la 
presentació del programa de festes de l’any 
2020 el president de la Comissió de Sant Antoni 
Abat Jordi Bell Ursul: “Volem uns Tres Tombs 
que, mantenint les tradicions, vagi més enllà, 
donant a conèixer tota aquella saviesa que 
forma part de la petita història de cada dia que 
van viure els nostres avantpassats...”

Aquest any, l’entitat abanderada de Sant 
Antoni serà la Creu Roja Sant Cugat del Vallès-
Rubí (1923) que enguany celebra el centenari 
de la seva fundació. Aleshores, la nostra vila 
tenia al voltant de 3.000 habitants i un grup 
de persones “amb molta voluntat i esperit de 
sacrifici” va engegar aquesta aventura que s’ha 
esdevingut imprescindible a casa nostra i arreu 
del món. Són diverses les activitats que s’estan 
preparant amb motiu d’aquest aniversari per 
on hi ha passat un bon nombre del voluntariat 
que, el dia d’avui, continua donant suport i ajut 
a les persones necessitades des de la inclusió 
social, la salut, les emergències, les guerres, la 
formació o l’ocupació. Un equip molt il·lusionat 
que obre les portes a tothom que vulgui ajudar 
a tirar endavant els seus projectes. 

Un any més hem d’agrair a la Comissió de Festes 
de Sant Antoni Abat l’esforç i la il·lusió per a 
dur a terme aquesta tradició que contribueix a 
recordar els nostres orígens. 

Desitjo que gaudiu un any més de la Festa 
de Sant Antoni i participeu de les activitats 
programades per a petits i grans.

Rogeli Pedró i Fontanet

SANT ANTONI ABAT, MÉS QUE UNA FESTA

Rua dels Tres Tombs 2023

RECORREGUT DE LA RUA DELS TRES TOMBS
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