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33a edició  
Actes inaugurals  

del Festival Tradicionàrius

28a edició  
Tres Tombs Infernals 

de Sant Andreu de Palomar

93a edició  
Cavalcada Tres Tombs  

de Sant Andreu de Palomar

Festa Major  
de Sant Antoni

195a edició 
Tres Tombs de Barcelona

6a edició 
La Porkada del Clot

28a edició 
Foguerons de Sant Antoni  

de sa Pobla a Gràcia

Ja fa uns quants anys que es proposa als ciutadans que descobreixin tots els de-
talls del cicle festiu de Sant Antoni a Barcelona, amb un programa global. Es tracta 
d’un recorregut per les diverses maneres de celebrar la festivitat. Perquè Barcelo-
na és una ciutat submergida en una festa constant, tot l’any. Només cinc dies des-
prés de Reis, els barcelonins i les barcelonines ja sortim al carrer per començar 
el cicle festiu de Sant Antoni, que durant quinze dies se celebra per tota la ciutat.

Tot començarà amb la inauguració a Gràcia del Tradicionàrius, un festival que ja 
acumula més de tres dècades de trajectòria i que ha esdevingut un dels més des-
tacats del país en el gènere folk. Les celebracions continuaran a Sant Andreu de 
Palomar, amb els Tres Tombs Infernals, una escenificació de la vida i obra de sant 
Antoni que cada any s’adapta a l’actualitat. L’endemà, com és tradició, hi haurà la 
Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Andreu, que arriba a la noranta-tresena edició.

El segon cap de setmana, la festa continuarà amb la festa major del barri de Sant 
Antoni. Si assistiu al pregó de les festes, coneixereu de primera mà la filla de la 
Porca, la bèstia del barri. Tampoc no us podeu deixar perdre la Porkada, una festa 
gastronòmica al voltant del Mercat del Clot amb el porc com a eix principal, que 
acaba amb un correfoc.

La tercera setmana de les festes reviurem l’ambient dels Foguerons de sa Pobla 
a Gràcia, que ompliran els carrers de productes mallorquins, música folk, titelles, 
balls de bot, glosades i foc. Dissabte 25 es farà la quasi bicentenària Cavalca- 
da dels Tres Tombs de Sant Antoni i l’endemà el cicle acabarà amb els darrers 
actes de la festa major de Sant Antoni.

Enguany hi afegim una novetat destacada: els dos foguerons que es faran a 
Montbau i al Poblenou, que representen l’expansió d’aquesta tradició més enllà 
de Gràcia.

El programa es completa amb un reguitzell d’activitats: havaneres, puntaires, ex-
posicions, col·loquis, sardanes, cercaviles i, fins i tot, una recollida d’aliments, que 
seran distribuïts entre famílies necessitades del barri de Sant Antoni.

En total són tres setmanes plenes d’actes organitzats per desenes d’entitats de 
bona part dels àmbits de la cultura popular, que es reparteixen en sis districtes de 
la ciutat. No us en deixeu escapar cap detall!

El cicle festiu de Sant Antoni  
torna a Barcelona amb foc,  
pólvora, porcs i els Tres Tombs
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DIVENDRES, 10 DE GENER DISSABTE, 11 DE GENER

Tradicionàrius

Inauguració de la 33a edició 
del Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius
El cicle festiu de Sant Antoni comença 
habitualment amb la inauguració del 
Tradicionàrius. Arrencarà amb una 
cercavila amb el grup de percussió 
Kabum i el col·lectiu Guirigrall, un 
grup de gralles que s’ha creat per a 
l’ocasió.

Quan el seguici arribi al Centre Artesà 
Tradicionàrius (CAT), es farà el concert 
inaugural, pensat per celebrar la mi-
llora del músic Kepa Junkera, que es 
va recuperant de l’ictus que va patir 
el desembre del 2018. 

Per aquest motiu, el Tradicionàrius co-
mençarà amb una evocació a la seva 
trajectòria amb una representació 
significativa d’aquells qui han com-
partit projectes amb ell: Josep M. Ri-
belles, Xavi Rota & Patri Garcia ‘Balla-
veu’, TXEC, el Pont d’Arcalís, Guillem 
Ballaz & Marta Rius i Guillem Anguera. 

Els Tres Tombs Infernals  
de Sant Andreu de Palomar

Els Tres Tombs Infernals 2020
De la llegenda de sant Antoni, n’hi ha 
moltes versions. Una de les més ori-
ginals és la que representa la Satànica 
de Sant Andreu amb els Tres Tombs 
Infernals. Barrejant mite, pirotècnia i 
un correfoc triple, la colla ja fa més 
de vint-i-cinc anys que explica com 
Satanàs va temptar sant Antoni amb 
plaers molt terrenals: el poder, la be-
guda i el sexe. Una cosa que va variant 
és l’escenificació de la llegenda, que 
cada any sorprèn els assistents.

Espai
Plaça de Can Fabra

Horari
20.30 h

Després hi haurà el concert de Gaizca 
Project, una aliança entre les galle-
gues Ialma, el basc Iñaki Plaza i els ca-
talans Manu Sabaté i Ciscu Cardona.

Espai
Plaça de la Vila de Gràcia  
i Centre Artesà Tradicionàrius 
CAT, plaça d’Anna Frank, s/n

Horari
22 h Seguici inaugural  
 de la plaça de la Vila al CAT 
22.30 h Concert

Preu del concert
Taquilla 15 €
Anticipada 12 €
Amics del CAT 8 €

El festival de folk Tradicionàrius 
s’allargarà fins al 3 d’abril.  

En trobareu la programació  
completa a: www.tradicionarius.cat
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Santa Coloma

Pl. d’Orfila

Composició de la cavalcada
1. Llancers de la Guàrdia Urbana
2. Cap de Colla
3. Carrossa de Sant Antoni Abat
4. Colla de Genets i Amazones
5. Cap de Bandera
6. Banderer
7.  Cordonistes
8. Carro de carrera
9. Carros a la pagesa
10. Banda Simfònica de Roquetes 
 - Nou Barris
11. Banda de Música Casa 
 de Granada de Barcelona
12. Carruatge de dues rodes
13. Carruatges a llimonera  
 de quatre rodes
14. Carruatges amb més 
 de dos cavalls

DIUMENGE, 12 DE GENER

93a edició dels Tres Tombs 
de Sant Andreu de Palomar

Cavalcada dels Tres Tombs  
de Sant Andreu de Palomar
Cavalls, genets, amazones i tota mena 
de carruatges: calesses, berlines, tar-
tanes, faetons, carros de traginer... Un 
dels trets més distintius i tradicionals 
del cicle festiu de Sant Antoni és la 
cavalcada dels Tres Tombs. La prime-
ra que es fa a la ciutat és la de l’antiga 
vila de Sant Andreu de Palomar. La 
comitiva, que es completa amb els 
llancers de la Guàrdia Urbana i ban-
des de música, fa tres tombs pel pas-
seig de Fabra i Puig.

Horaris
10 h Concentració 
 a la Fabra i Coats

11.30 h Sortida

12.15 h Benedicció

Recorregut
Carrer de Sant Adrià – carrer del  
Segre – passeig de Torras i Bages – 
carrer de Palomar – carrer Gran de 
Sant Andreu – carrer de Joan Torres – 
passeig de Torras i Bages – carrer del 
Segre – carrer de Virgili – Rambla de 
l’Onze de Setembre – passeig de Fa-
bra i Puig (Tres Tombs entre el carrer 
Gran de Sant Andreu i el de Concep-
ció Arenal)
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DISSABTE, 18 DE GENER

Festa Major de Sant Antoni

Presentació de la filla de la 
Porca de Sant Antoni, pregó 
i cercavila de festa major

Espai
Jardinets de l’Alguer

Horari
10 h

Festa de la Porkada per Sant Antoni

VI Porkada del Clot
Tot i que s’hi va incorporar fa poc, la 
Porkada del Clot ja s’ha fet un lloc al 
cicle festiu de Sant Antoni. La festa 
comença dilluns 13 a diversos bars 
del barri amb una setmana de degus-
tació de tapes basades en el porc. El 
dissabte 18 arriba el gran dia, amb un 
matí ple d’actes. A la tarda hi haurà 
música, tapes i foc i la festa acabarà 
amb un correfoc amb tot de peces 
d’imatgeria que representen animals 
de raça porcina.

Horaris
11 h Tallers per infants a la plaça 
 del Mercat del Clot

11 h Cercavila de cultura popular 
 des del carrer de Rogent 
 amb Rosselló fins a la plaça 
 del Mercat

12 h Mostra de cultura popular  
 a la plaça del Mercat

13 h Maridatge de porc  
 a la plaça del Mercat.  
 Places limitades,  
 cal adquirir tiquet.

17 h Tarda de tapes a la plaça  
 del Mercat, amb la música 
 dels DJ de Northern Clot

18 h Porkatapes, recorregut  
 pel barri amb el Pork del 
 Clot i els porcs convidats. 
 Sortida des del carrer  
 de Rogent amb Rosselló

20 h Correfoc des de la plaça  
 del Mercat

Per a més informació sobre aquest 
acte, podeu consultar les xarxes 
socials de la festa:
Twitter  @PorkadaClot 
Facebook  porkadaclot
Instagram  porkadaclot

Fogueró de sa Pobla al Poblenou

Fogueró al Poblenou
El pati del casal Octubre acollirà el fo-
gueró del Poblenou. Durant la vespra-
da, s’hi podran degustar productes 
mallorquins mentre se succeeixen tra- 
dicions que ens transportaran a la  
revetlla de Sant Antoni a sa Pobla.

Espai
Casal Octubre del Poblenou 
Carrer de Badajoz, 86

Horari
20 h

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia

Inauguració de l’exposició 
‘Cartells de sa Pobla 
a Gràcia’
En els vint-i-vuit anys que ja fa que 
dura la tradició dels Foguerons de 
Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia, 
s’han fet un bon reguitzell de cartells 
per a anunciar-los. Si els voleu veure 
tots junts, visiteu aquesta mostra que 
es farà a la seu de la Fundació Festa 
Major de Gràcia!

Dates
Del 17 de gener al 2 de febrer

Espai
Espai Albert Musons
Carrer de l’Alzina, 9

Horari
Inauguració a les 17 h
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h
Divendres, de 10 a 13.30 h

Entrada lliure

DIVENDRES, 17 DE GENER
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DEL 20 AL 24 DE GENER DILLUNS 20 DE GENER

195a edició dels Tres Tombs 
de Barcelona

Visita al Zoològic
Entre el munt d’activitats que orga-
nitza la Federació dels Tres Tombs 
de Sant Antoni, hi ha la visita al Parc 
Zoològic, a càrrec dels membres de 
l’Arca de Noè, un col·lectiu humorís-
tic que forma part de la federació. 
Però no és pas cap visita qualsevol, 
sinó que segueix uns rituals ben pe-
culiars: portar coca de verdura al ca-
mell Noè, visitar el monument a Félix 
Rodríguez de la Fuente i fer-se una 
fotografia a la gran arca que hi ha al 
parc. Una manera com una altra de 
fer un homenatge als animals de la 
ciutat i al seu patró, sant Antoni. 

Acte reservat per a socis i amics de 
la Federació dels Tres Tombs de Sant 
Antoni.

Espai
Parc Zoològic de Barcelona

Trobada
A les 11.10 h a la porta  
del parc de la Ciutadella

Festa Major de Sant Antoni

Ballada de sardanes

Espai
Ronda de Sant Antoni

Horari
12 h

Festa Major de Sant Antoni

Cantada d’havaneres

Espai
Envelat de festa major
Carrer de Tamarit amb Rocafort

Horari
19 h

195a edició dels Tres Tombs 
de Barcelona

Recollida d’aliments per  
a la campanya ‘De veí a veí’
Un any més, la campanya de recolli-
da d’aliments forma part de les acti-
vitats dels Tres Tombs de Barcelona. 
Durant cinc dies s’instal·larà un carro 
tradicional al bell mig del mercat 
de Sant Antoni per tal que els com-
pradors puguin fer-hi donació d’ali-
ments. El menjar recollit anirà destinat 
a la campanya impulsada per l’entitat 
‘De veí a veí’, del barri de Sant Anto-
ni. I el dissabte 25 de gener el carro, 
ben carregat d’aliments, s’incorpora-
rà a la cavalcada dels Tres Tombs de 
la ciutat. 

Espai
Mercat de Sant Antoni
Carrer del Comte d’Urgell, 1

Horari
De dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19.30 h

Festa Major de Sant Antoni

Assaig obert dels Gegants 
de Sant Antoni

Espai
Escola Pia de Sant Antoni
Ronda de Sant Pau, 72

Horari
19 h

DIUMENGE, 19 DE GENER

DEL 19 DE GENER  
AL 9 DE FEBRER

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia

Cicle de rondalles  
mallorquines ‘Al cel mos  
vegem tots plegats’
Per cinquè any al Maldà s’hi podran 
veure quatre propostes teatrals úni- 
ques a partir de les rondalles tradi-
cionals mallorquines. L’entrada a la 
funció inclou un tast de productes 
balears.

Espai
Teatre Maldà
Carrer del Pi, 5

Horari
Diumenge a les 12.30 h

Preu
Taquilla 15 €
Anticipada 10 €
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DIJOUS, 23 DE GENER

195a edició dels Tres Tombs 
de Barcelona

Banderers Infantils
de Sant Antoni
La canalla és la protagonista d’aquest 
acte, que pretén assegurar la conti-
nuïtat de la festa de Sant Antoni tot 
explicant als més menuts la tradició 
dels Tres Tombs. Per això ja fa anys 
que la federació impulsa la figura del 
banderer infantil, que serà rebut al 
Mercat de Sant Antoni, envoltat de 
nens i nenes de diverses escoles del 
barri.

Espai
Mercat de Sant Antoni 
Carrer del Comte d’Urgell, 1

Horari
11.15 h

195a edició dels Tres Tombs 
de Barcelona

Col·loqui: ‘Història, present 
i futur dels Tres Tombs 
a Catalunya’
La tradició dels Tres Tombs té se-
gles d’història a casa nostra. N’és una 
prova la llarga vida de la cavalcada 
de la ciutat. Catalogada com a Festa 
Patrimonial d’Interès Nacional per la 
Generalitat de Catalunya, rememora 
fidelment les activitats que feien els 
nostres avantpassats. Però els Tres 
Tombs també tenen reptes de futur, 
en què cal treballar. Aquesta activitat 

Espai
Centre Artesà Tradicionàrius
Plaça d’Anna Frank, s/n

Horari
19 h

Entrada lliure

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia

Inauguració de l’exposició 
‘40 anys, quaranta poetes, 
XL artistes’
Antoni Torres Martorell coordina 
aquesta exposició que neix per cele-
brar els quaranta anys de la Universi-
tat de les Illes Balears. A més, la mos-
tra ajudarà a fer visible l’intercanvi 
d’artistes i escriptors amb una histò-
ria i llengua comunes. Amb aquest 
objectiu, l’exposició uneix paraules 
de 40 poetes i imatges de 40 artis-
tes plàstics, provinents de Catalunya, 
les Illes Balears, la Catalunya Nord,  
Aragó, l’Alguer, Andorra i el País Va-
lencià.

Dates
Del 23 de gener al 21 de febrer

Espai
Vestíbul del Centre Artesà  
Tradicionàrius 
Plaça d’Anna Frank, s/n

Horari
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h 
Inauguració a les 20 h

Entrada lliure

forma part de les ‘Xerrades del di-
jous’, espai de tertúlia i intercanvi de 
coneixements de la Casa dels Entre-
mesos.

Hi intervindran Xavier Orriols, etnò-
graf; Adolf Bargués, traginer; i Andreu 
Bernadàs, president de la Federació 
Catalana dels Tres Tombs. El col·loqui 
serà moderat per Xavier Cordomí, 
director de la Casa dels Entremesos. 

Espai
Sala de ball de la Casa  
dels Entremesos
Plaça de les Beates, 2

Horari
20 h

Entrada lliure, places limitades

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia

Presentació del llibre:  
‘La cuina del Tradicionari. 
Un recorregut pel calendari 
gastronòmic de Mallorca’
Enguany el CAT presenta el llibre ‘La 
cuina del Tradicionari’, basat en re-
ceptes i ressenyes d’ingredients del 
Calendari Folklòric de Rafel Ginard. 
S’hi recullen 24 receptes dels cuiners 
Tomeu Arbona i Miquel Calent, que 
volen relacionar la cuina actual amb 
els rituals i celebracions. És un pro-
jecte de la Fundació Mallorca Lite-
rària en el marc del Tradicionari de 
Mallorca. 

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia

Tast de productes  
mallorquins i glosada
La gastronomia i la música són dues 
maneres excel·lents d’aprofundir en 
una cultura. I aquest és l’objectiu de 
la vetllada al Bar del CAT. Mateu Xurí 
conduirà l’acte i recitarà l’ ‘Oda a la 
sobrassada’ mentre es tasten produc-
tes productes mallorquins: sobras-
sada, botifarrons, camallot... En aca-
bat, hi haurà glosada amb diversos 
cantadors de les Illes i del Principat, 
com ara Maribel Servera, Catalina 
Canyelles, VOPB de Catalunya...

Espai
Centre Artesà Tradicionàrius
Plaça d’Anna Frank, s/n

Horari
20 h

Entrada lliure
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DIVENDRES, 24 DE GENER

Festa Major de Sant Antoni

Ludoteca de festa major

Espai
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Carrer de Viladomat, 2

Horari
16.30 h

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia

Conferència: ‘Els quaranta 
anys de la Universitat 
de les Illes Balears’
Aquest col·loqui té relació amb l’ex-
posició que es pot veure al Centre 
Artesà Tradicionàrius i anirà a càrrec 
de Sebastià Serra Busquets, profes-
sor d’història contemporània de la 
Universitat de les Illes Balears.

Espai
La Violeta de Gràcia
Carrer de Maspons, 6

Horari
18.15 h

Entrada lliure

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia 

Taller de ball de bot amb 
Laura Cardell i nit de ball de 
bot amb Cofre Antic i Roada
El ball de bot és la dansa tradicional 
mallorquina i cada any un grup vin-
gut expressament de l’illa en fa un ta-
ller al Tradicionàrius. Ja a la nit, la sala 
del CAT es converteix en un espai 
per al ball de bot. Aquesta vegada 
serà amb l’agrupació folklòrica d’Inca 
(Cofre Antic) i el grup Roada, també 
d’Inca.

Espai
Centre Artesà Tradicionàrius
Plaça d’Anna Frank, s/n

Horari
19.30 h Taller

22 h Ball de bot

Preu
Taquilla 10 €
Amics del CAT 5 €

El preu del taller inclou l’entrada 
al concert
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Composició de la cavalcada
1.  Vehicles, motos i cotxes,  
 de la Guàrdia Urbana
2.  Llancers de la Guàrdia Urbana
3.  Mossos a cavall, representats  
 per la seva secció esportiva  
 hípica 
4.  Carruatge Capella amb la figura  
 de sant Antoni
5.  Disset genets, tres dels quals  
 amb el penó de Sant Antoni,  
 com a comitiva oficial dels  
 Tres Tombs 
6.  Cavalls i penó en representació  
 de les colles de Sant Medir
7.  Carruatge oficial dels Tres Tombs 
 de Sant Antoni de Barcelona, 
 amb els presidents de les entitats 
 organitzadores i autoritats
8.  Carruatges de les entitats 
 organitzadores, amb els penons 
 i banderes respectius (Arca  
 de Noè, Associació de Veïns  
 de Sant Antoni, Germandat de  
 Sant Antoni i Sant Antoni Comerç)
9.  Carruatges de diverses 
 associacions i partits polítics
10. Carruatges d’entitats  
 i associacions barcelonines
11. Carruatges urbans: carrossa  
 dels serveis funeraris, carruatge  
 d’Estrella Damm, carruatge  
 de neteja...
12. Carruatges en representació  
 dels Tres Tombs de Catalunya
13. Genets participants muntats  
 a cavall
14. Vehicles de neteja i vehicles  
 de tancament de rua

DISSABTE, 25 DE GENER

195a edició dels Tres Tombs 
de Barcelona

Cavalcada dels Tres Tombs  
de Sant Antoni
La cavalcada dels Tres Tombs més 
antiga de la ciutat –ja té 195 anys!– 
arrenca a les 10.30 h del barri de Sant 
Antoni. L’acte central és la passada 
d’animals formada per cavalls, ases i 
someres, que fan un circuit pel centre 
de la ciutat cavalcats o tirant carruat-
ges. Però la passada fa unes quantes 
parades de cap a cap de l’extens re-
corregut: a les 10.45 pararà davant el 
Mercat de Sant Antoni per a la lec-
tura del pregó, que enguany anirà 
a càrrec d’Emilio J. Zegrí, president 
de la Federació Catalana d’Hípica. 

Horaris
10.45 h Pregó al Mercat  
 de Sant Antoni 

11.15 h Benedicció dels animals 
 (Rda. Sant Pau, 72)

12.45 h Parlaments al Mercat  
 de Sant Antoni

Recorregut
Carrer de Tamarit – carrer del Comte 
Borrell (al Mercat de Sant Antoni, s’hi 
llegirà el pregó) – carrer del Parla-
ment – ronda de Sant Pau – carrer 
d’Urgell – carrer de Tamarit – carrer 
de Villarroel – carrer de Floridablan-
ca – ronda de Sant Antoni – plaça 
de la Universitat – carrer de Pelai – 
la Rambla (descendent) – carrer de 
l’Hospital – plaça del Pedró – carrer 
de Sant Antoni – carrer de Manso 
(fins al Mercat de Sant Antoni)

Recorregut 
Punt de trobada: Muntatge i desmuntatge 
Pregó i salutacions
Benedicció de Sant Antoni als animals
Persones amb mobilitat reduïda
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Allà hi faran els balls de lluïment i hi 
haurà la sonada dels Xeremiers de 
Mallorca i la banda de flabiols i sacs 
de gemecs la Sacairada. 

Espai
Plaça de la Vila de Gràcia

Horari
19.30 h

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia 

Cercavila
Totes les colles comencen la passe-
jada festiva que surt de la plaça de la 
Vila i acaba a la plaça de la Virreina, 
on hi ha un dels foguerons de la festa. 
Hi haurà els Xeremiers de Mallorca, la 
Sacairada, els Trabucaires, l’Àliga, els 
Gegants, els Bastoners, els Bastoners 
de Barcelona, els Tamborers d’Albo-
pàs, els Dimonis d’Albopàs, la colla 
Malsons de la Vella, l’Atzeries de la 
Vella, els diables de la Vella de Grà-
cia, el Drac de Gràcia, el grup Kabum, 
la Diabòlica de Gràcia, els Escuats de 
la Malèfica del Coll, la Malèfica del 
Coll, el drac Gaudiamus del Coll i els 
Castellers de la Vila de Gràcia. 

Espai
De la plaça de la Vila de Gràcia  
a la plaça de la Virreina

Horari
20.30 h

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia 

Encesa de foguerons  
a les places de Gràcia
Amb l’arribada de les colles de cultura 
popular a la plaça de la Virreina s’en-

cén el fogueró. De la mateixa manera 
passa a la resta de places i espais de 
la festa. Al voltant de la foguera, s’hi 
torra carn, s’hi canten cançons i s’hi 
fan balls tradicionals. Enguany n’hi ha 
dotze de repartits per les places i els 
carrers de Gràcia. A les 21.30 h, a la 
plaça del Diamant, s’hi farà la Festa 
de sa Ximbomba, amb glosada, can-
çons i xeremiers. També hi actuarà 
el grup català Cor de Carxofa. I, a 
la mateixa hora, a la plaça de la Vir-
reina, arrencarà una revetlla amb les 
simbombes i els glosadors de sa Po-
bla, seguida d’una ballada a càrrec 
dels grups Roada de Mallorca i Cofre 
Antic d’Inca (23 h). 

Espai
Plaça del Diamant, plaça de la Virrei-
na, placeta de Sant Miquel, carrer de 
Joan Blanques, carrer de la Llibertat, 
carrer de la Fraternitat, carrer de Puig- 
martí, carrer de Berga, carrer de Tor-
dera, carrer de Verdi i carrer de la 
Fraternitat de Dalt.

Horari
21.30 h

També hi haurà fogueró a Montbau. 
Per a més informació, consulteu a:
www.barcelona.cat/culturapopular

Festa Major de Sant Antoni

Cercavila del Seguici de 
Sant Antoni i XVII Trobada 
de corals
Per a més informació, consulteu a: 
www.barcelona.cat/eixample

DIUMENGE, 26 DE GENER

DISSABTE, 25 DE GENER

Festa Major de Sant Antoni

Trobada de puntaires, VII 
Trobada de corals infantils, 
Butifest dels Diables de Sant 
Antoni i plantada de bèsties 
i recollida de xumets
Per a més informació, consulteu a:
www.barcelona.cat/eixample

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia 

Presentació del conte ‘Les 
banyes d’en Banyeta’ i ron-
dalles amb Catalina Valriu.

Espai
Espai Albert Musons. 
Carrer de l’Alzina, 9

Horari 
11.30 h 

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia 

Folk als Mercats
Us imagineu anar a comprar al mercat 
un dissabte al matí i trobar-vos els sons 
tradicionals de Mallorca? Doncs això 
és Folk als Mercats, un programa de 
concerts de música d’arrel que es fa 
als mercats del districte de Gràcia. Hi 
podreu sentir xeremiers i glosadors de 
Mallorca, que passejaran pels mercats.

Espai
Mercat de l’Abaceria (Passeig de Sant 
Joan, 181); Mercat de la Llibertat. (Plaça 
de la Llibertat, 27); Mercat de l’Estrella 

(Carrer de Pi i Margall, 73); Mercat de 
Lesseps (Carrer de Verdi, 200)

Horari
12 h

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia 

Titelles tradicionals  
mallorquins
Les ‘teresetes’ són els titelles tradi- 
cionals mallorquins i ja ha esdevingut 
una tradició que cada any se’n faci 
una funció amb motiu dels Foguerons 
de Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia. 
Enguany la representació anirà a càr-
rec de la companyia Teresetes Mig-
jorn, que representarà la rondalla  
infantil ‘Titirimàgia’.

Espai
Centre de Cultura Popular la Violeta 
de Gràcia. Carrer de Maspons, 6

Horari
12.00 h

Preu
4 €

Foguerons de Sant Antoni 
de sa Pobla a Gràcia 

Plantada de les colles de 
cultura popular i lluïments
Comença la vesprada. Les colles de 
cultura popular de Gràcia comencen 
a sortir de la seu del districte i es tro-
ben a plaça amb les de sa Pobla (els 
Tamborers i els Dimonis d’Albopàs). 



D
L 

B 
29

08
4-

20
19

33a edició 
ACTES INAUGURALS  
DEL FESTIVAL TRADICIONÀRIUS
Ho organitza: 
Tradicionàrius Festival Folk Internacional

28a edició 
TRES TOMBS INFERNALS  
DE SANT ANDREU DE PALOMAR
Ho organitza:  
La Satànica de Sant Andreu

Amb la col·laboració de: 
Centre Municipal de Cultura Popular  
de Sant Andreu, Associació de Puntaires 
de Sant Andreu, Grup de Teatre la Trapa, 
Diables de les Corts, Colla del Drac del 
Poblenou, Diables del Clot, Antiga Casa 
Manuel Estalella SL, la Rulot SL, Districte 
de Sant Andreu, Federació d’Entitats del 
Clot-Camp de l’Arpa, Germandat de 
Trabucaires Geganters i Grallers de Sant 
Andreu, grup de circ de l’Ateneu Popular 
de Nou Barris, Agrupació del Bestiari Festiu 
i Popular de Catalunya

93a edició 
CAVALCADA DELS TRES TOMBS 
DE SANT ANDREU DE PALOMAR
Ho organitza: 
Societat per a la Festa de Sant Antoni Abat 
de Sant Andreu de Palomar

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Ho organitza: 
l’Associació de Veïns del Barri de Sant An-
toni coordina la Comissió de Festa Major, 
formada per més de vuitanta entitats

195a edició 
TRES TOMBS DE BARCELONA
Ho organitza: 
Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni 
de Barcelona (Arca de Noè, Associació de 
Veïns del Barri de Sant Antoni, Germandat 
de Sant Antoni Abat i Sant Antoni Comerç)

Amb la col·laboració de: 
Guàrdia Urbana de Barcelona, Associació 
de Festes de la Plaça Nova, Mercat de 
Sant Antoni, Taller de Cultura, ACIDH, 
Fundació Ludàlia, Federació Catalana  
dels Tres Tombs, Diputació de Barcelona  
i Generalitat de Catalunya

6a edició 
LA PORKADA DEL CLOT
Ho organitzen: 
Diables del Clot de l’Orfeó Martinenc  
i Xarcuteries Bosch

28a edició
FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA
Ho organitzen: 
Federació Foguerons de sa Pobla a Gràcia 
i Associació Cultural Albopàs

Amb la col·laboració de: 
Generalitat de Catalunya i Diputació  
de Barcelona

Les dades contingudes en aquest programa 
són correctes el 5 de desembre de 2019.
Podeu consultar-ne les possibles 
modificacions a: barcelona.cat/trestombs

Les activitats del cicle festiu de Sant Antoni són organitzades amb la col·laboració  
de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats següents:


