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Del 8 al 30 de gener
VISITA A CAN FONTANET!
Heu estat mai on es guarden els car-
ruatges dels Tres Tombs? Al barri de 
Sant Andreu hi trobareu el Centre 
d’Interpretació dels Tres Tombs - Can 
Fontanet, un espai adequat per a 
guardar el patrimoni d’aquesta festa i 
explicar-ne la història. És a les antigues 
quadres que formaven part de la fà-
brica de Can Fabra i, d’ençà del 2012, 
ha esdevingut el centre de referència 
per a l’estudi dels Tres Tombs.

Dates: De dimarts a diumenge.

Horari: De 10 a 14 h

Espai: Carrer de Sant Adrià, 20
S'hi poden concertar visites trucant 
al telèfon 93 360 33 26 o enviant un 
correu electrònic a
reserves@canfontanet.cat

Del 8 al 16 de gener
ELS TRES TOMBS 
INFERNALS DE SANT 
ANDREU DE PALOMAR
Cada any la colla de diables la Satàni-
ca de Sant Andreu organitza una re-
presentació singular de la llegenda de 
sant Antoni: els Tres Tombs Infernals. 
És una barreja d'espectacle teatral i 
correfoc, fent tres tombs al barri. És 
així que ja fa més de vint-i-cinc anys 
que l’entitat explica com Satanàs va 
temptar sant Antoni amb plaers molt 
terrenals: el poder, la beguda i el sexe. 
Però enguany no hi podrà haver re-
presentació i per això s’han empescat 
dues propostes ben atractives per a 
fer arribar la llegenda de sant Antoni 
a tot el barri.

Els Tres Tombs Infernals  
Escàpols
Us agraden els jocs de pistes? La Sa-
tànica de Sant Andreu ha organitzat 
un joc per algunes de les botigues 
del barri, en què s’hauran de resoldre 
enigmes o fer accions diverses. Cada 
vegada que se superi una prova, es 
rebrà una clau i, havent aconseguit to-
tes les claus, s’obtindrà un petit premi. 
Els comerços col·laboradors tindran 
algun element de l’obra dels Tres 
Tombs Infernals a l’aparador, a més 
d'un cartell amb un codi QR des d’on 
es podran consultar les instruccions 
per a jugar-hi.

Dates: Del 8 al 16 de gener

Espai: Barri de Sant Andreu de Palomar

Els Tres Tombs Infernals Virals
En aquesta edició tan atípica de la 
festa de Sant Antoni, la Satànica ha 
decidit d'explicar la llegenda de sant 
Antoni i el dimoni amb un vídeo molt 
original. En aquest enregistrament es 
representa una videotrucada entre els 
personatges principals de l’obra, amb 
Satanàs intentant de temptar el sant. 
A més, el muntatge inclou imatges 
d’anys anteriors, que volen fer reviure 
l’essència de l’acte.

El vídeo es podrà veure a les xarxes 
socials de la Satànica i del Centre Mu-
nicipal de Cultura Popular de Sant An-
dreu ‘Can Galta Cremat’.

Dates: A partir del 8 de gener

Espai: 
 @lasatanicasantandreu
 @cmcpsa_cangalta_cremat
 @lasatanica
 @cmcpsa

Coneixeu les activitats del Cicle Festiu de Sant Antoni?
Què són els Foguerons? I la Porkada?

En quins barris es fan?
Quan es fan els Tres Tombs?

Tot això i molt més ho descobrirem a:

El Joc de Sant Antoni i el Dimoni
El Dimoni ha segrestat a sant Antoni i hem de fer el possible per allibe-
rar-lo. Amb la vostra ajuda, en Tonet i l’Antònia recorreran els barris de 
la ciutat per descobrir tots els secrets que s’amaguen a les Festes de 
Sant Antoni.

No us ho penseu dues vegades i gaudiu d’aquest joc interactiu en línia 
pensat per a tota la família. Connecteu-vos a barcelona.cat/trestombs 
i ajudeu-nos a alliberar sant Antoni!

mailto:reserves%40canfontanet.cat?subject=
https://www.instagram.com/lasatanicasantandreu/?hl=es
https://www.instagram.com/cmcpsa_cangalta_cremat/?hl=es
https://es-es.facebook.com/lasatanica/
https://es-es.facebook.com/cmcpsa/
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona


29a edició dels 
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 

Federació d’Entitats del Clot-Camp  
de l’Arpa

Germandat de Trabucaires,  
Geganters i Grallers de Sant Andreu 
 

Les dades contingudes en aquest programa són correctes  
el 29 de desembre de 2020. 

Podeu consultar-ne les modificacions a:  
barcelona.cat/trestombs 

Voleu estar informats de les activitats de cultura popular que es fan 
a la ciutat? Subscriviu-vos al nostre butlletí i no deixeu escapar cap 
detall de les festes i tradicions barcelonines! Cliqueu aquí!

@Cultupopularbcn
@bcn_culturapopular @culturapopularbcn

@culturapopularbcn

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona
https://comunica.barcelona.cat/butlletins/cultura/ca/
https://twitter.com/cultupopularbcn?lang=es
https://www.instagram.com/bcn_culturapopular/?hl=es
https://www.youtube.com/user/culturapopularbcn
https://www.facebook.com/culturapopularbcn/

