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Aquí fem festa tot l’any. A principis de gener, quan encara no hem desmuntat el 
pessebre, arriba el cicle festiu de Sant Antoni. I és que ja ho diu el refranyer: ‘Sant 
Antoni del porquet és el primer sant del fred’, com també és el sant que obre la 
Setmana dels Barbuts, que la veu popular diu que és la més freda de l’any. Moltes 
són les festes i tradicions que envolten aquestes primeres setmanes de l’any: els 
Tres Tombs, les festes patronals d’hivern, els Foguerons, les santantonades...

I a Barcelona, diversos barris s’organitzen per preparar un cicle ple d’activitats 
que us despertaran tots els sentits. Cal parar atenció per escoltar bé la música 
de les ximbombes que sona a la vora dels foguerons, deixar-se sorprendre amb 
els actes de la Festa Major de Sant Antoni i embadalir-se amb els carruatges que 
desfilen pels Tres Tombs.

Després d’un any amb poca activitat, les entitats tornen al carrer per recuperar de 
mica en mica la normalitat, amb els Foguerons a Gràcia; la Festa Major de Sant 
Antoni; els Tres Tombs de Sant Andreu i els Tres Tombs de Barcelona. Més de 
trenta activitats al llarg de tres setmanes, repartides per set districtes de la ciutat. 
Tot i així, encara no podrem gaudir dels Tres Tombs Infernals (que s’han postposat 
fins al dissabte 26 de març) ni de la Porkada del Clot.

Endinseu-vos en aquesta programació, trieu i remeneu.

Sant Antoni, guarda’ns del foc i del dimoni!

PÒRTIC

35a edició
Actes inaugurals 
del Festival Tradicionàrius

94a edició
Tres Tombs de Sant Andreu  
de Palomar

197a edició
Tres Tombs de Barcelona

Festa Major de Sant Antoni

30a edició 
Foguerons de Sant Antoni  
de sa Pobla a Gràcia

CICLE
FESTIU 
DE SANT
ANTONI

Voleu estar al dia 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! 

Captureu el codi QR  
i subscriviu-vos-hi!
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DEL 14 AL 30 DE GENER

Visita a Can Fontanet!
Heu vist mai els carruatges dels Tres 
Tombs? Són grans estructures porta-
des per cavalls que antigament ser-
vien per traslladar aliments, merca-
deries i tota mena d’elements entre 
ciutats i pobles. Al Centre d’Interpre-
tació dels Tres Tombs – Can Fontanet 
trobareu un reguitzell de carruatges 
i altres elements que s’havien usat 
per guarnir els cavalls. A més, desco-
brireu la història de la festa dels Tres 
Tombs. El centre,situat a les antigues 
quadres que formaven part de la fà-
brica de Can Fabra, ha esdevingut un 
espai de referència per a l’estudi dels 
Tres Tombs d’ençà del 2012.

Horari: De 10 a 14 h

Dates: De dimarts a diumenge

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

Tradicionàrius

Inauguració de la 35a edició 
del Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius
Cada any, el cicle festiu de Sant Anto-
ni inclou la inauguració del Tradicio-
nàrius, el festival de música folk més 
gran del país. En aquest any extraor-
dinari, les activitats s’allargaran fins al 
divendres 8 d’abril.

La inauguració comptarà amb dos con-
certs. El primer, Aire!, és un crit exaltat, 
entusiasmat, d’explosió i catarsi col- 
lectiva a càrrec de Caamaño&Amei- 
xeiras, un duet lligat a la música i el ball 
d’arrel tradicional, format per Sabela 
Caamaño i Antía Ameixeiras. El segon 
esdevindrà l’estrena del primer disc 
del grup La Gravetat de Coulomb, un 
conjunt que recull i reivindica els gè-
neres de ball més comuns a la plaça 
i a l’envelat per fer-los un homenat-
ge sense por d’incorporar noves so-
noritats, textures o harmonies en ple 
segle XXI. El disc s’anomena E pur si 
balla, amb sons genuïns, atractius i 
particulars, de la mà de Pau Benítez, 
Blai Casals i Manu Sabaté.

Horari: 20.30 h

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius, 
CAT (plaça d’Anna Frank, s/n)

Preu del concert: taquilla, 12 euros; 
anticipada, 10 euros. Venda d’entrades 
a entradium.com

El festival de folk Tradicionàrius 
s’allargarà fins al 8 d’abril.  

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

DIVENDRES, 14 DE GENER
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DISSABTE, 15 DE GENER

Festa Major de Sant Antoni

Pregó i cercavila 

Horari: 11 h

Espai: Jardinets de l’Alguer

15, 16, 22 i 23 DE GENER

197a edició dels Tres Tombs  
de Barcelona

Portes obertes al Museu  
de Carrosses Fúnebres
Com a novetat, enguany els Tres Tombs 
de Barcelona incorporen unes jorna-
des de portes obertes al Museu de 
Carrosses Fúnebres de la ciutat, ubicat 
a Montjuïc. Allà hi trobareu una col·lec-
ció única a Europa, que constitueix un 
valuós patrimoni artístic i cultural.

Horari: de 10 a 14 h

Espai: Museu de Carrosses  
Fúnebres (carrer de la Mare de Déu 
de Port, 56)
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DIUMENGE, 16 DE GENER

94a edició dels Tres Tombs  
de Sant Andreu de Palomar

Cavalcada dels Tres Tombs  
de Sant Andreu de Palomar
El passat agrícola del barri de Sant 
Andreu de Palomar es fa evident du-
rant la desfilada dels Tres Tombs, que 
enguany tindrà lloc la vigília del dia 
de Sant Antoni. És la primera de les 
dues que es fan a la ciutat i hi troba-
reu els llancers de la Guàrdia Urbana, 
bandes de música, cavalls, genets, 
amazones i tota mena de carruatges: 
calesses, berlines, tartanes, faetons, 
carros de traginer... En arribar al pas-
seig de Fabra i Puig, la cavalcada fa 
tres tombs entre el carrer Gran de 
Sant Andreu i el de Concepció Arenal. 

Horaris: 

10 h Concentració al recinte
 de la Fabra i Coats

11.30 h Sortida

12 h Benedicció

Recorregut: carrer de sant Adrià – 
carrer del Segre – passeig de Torras 
i Bages (fins al carrer de Valentí 
Iglésias) – passeig de Torras i Bages 
– carrer del Segre – carrer de Virgili 
– rambla de l’Onze de Setembre – 
passeig de Fabra i Puig (Tres Tombs 
entre el carrer Gran de Sant Andreu  
i el de Concepció Arenal)

Espais reservats per a persones 
amb discapacitat: passeig de  
Fabra i Puig (a l’altura del carrer  

de Neopàtria) i passeig de Torras  
i Bages (a l’altura del carrer de  
Malats).

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 de  
la Casa de Granada de Barcelona, 
12. Carruatge de dues rodes,  
13. Carruatges a llimonera de quatre 
rodes i 14. Carruatges amb més  
de dos cavalls.

Rambla de l’Onze de Setembre
FINAL

Recorregut

El seguici fa  
tres tombs  
al passeig

Es recomana l’ús 
de mascareta quan 
sigui impossible 
mantenir la distància 
de seguretat.

INICI
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Carrer de Valentí Iglésias

Festa Major de Sant Antoni 

XXV Trobada de puntaires
Horari: de 9 a 13 h

Espai: Envelat (carrer de Tamarit  
amb Rocafort)

Tallers de diables, tabalers  
i trabucaires
Horari: d’11 a 13 h

Espai: Plaça de Conxa Pérez

Ballada de sardanes
Horari: 12 h

Espai: Ronda de Sant Antoni amb  
el carrer d’Urgell. Si plou es farà al 
fossat del Mercat de Sant Antoni.

Cantada d’havaneres
Horari: 18 h

Espai: Envelat (carrer de Tamarit  
amb Rocafort)

Preu: Taquilla inversa

DIUMENGE, 16 DE GENER
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Festa Major de Sant Antoni 

Mostra dels gegants  
del barri
Horari: de 9.30 a 18 h

Espai: Escola Pia de Sant Antoni 
(Ronda de Sant Pau, 72)

DEL 17 AL 21 DE GENER

Festa Major de Sant Antoni 

Visites escolars  
als gegants de Sant Antoni
Horari: de 15.30 a 16.30 h

Espai: Escola Pia de Sant Antoni 
(Ronda de Sant Pau, 72)

Cal reserva prèvia al telèfon  
de l’escola: 93 441 06 05

Festa Major de Sant Antoni 

Benedicció d’animals
Horari: d’11 a 12 h

Espai: Davant l’escola Pia de Sant 
Antoni (Ronda de Sant Pau, 72)

DILLUNS, 17 DE GENER

197a edició dels Tres Tombs  
de Barcelona 

Xerrada - col·loqui: “Cavalls, 
mules i ases... i altres bèsties 
de cartró”
Les nostres festes més tradicionals 
són plenes de bestiari festiu repre-
sentant animals de peu rodó. Des 
d’antic que per Corpus ja sortien la 
Mulassa, els Cavallets Cotoners i el 
Bou, espetegant coets, dansant i 
perseguint la mainada. Enguany, la 
xerrada de Sant Antoni, organitzada 
per l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova i la Federació dels Tres Tombs 
de Sant Antoni de Barcelona, posa-
rà sobre la taula la història i el paper 
d’aquestes bèsties a la festa.

Hi intervindran Nico Alonso, membre 
de l’Associació d’Amics dels Gegants 
del Pi (Mulassa de Barcelona); Mercè 
Ayora, delegada de Barcelona de 
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popu-
lar; Andreu Bernadàs, president de la 
Federació dels Tres Tombs de Sant 
Antoni de Barcelona; Xavier Cordo-
mí, president de l’Associació de Fes-
tes de la Plaça Nova i director de La 
Casa dels Entremesos; Montserrat 
Garrich, membre de l’Esbart Català 
de Dansaires (Cavallets Cotoners de 
Barcelona), i Xavier Orriols, músic i 
estudiós de la cultura popular.

Horari: 20 h

Espai: La Casa dels Entremesos 
(plaça de les Beates, 2)

Entrada lliure, aforament limitat

DIJOUS, 20 DE GENER

DEL 18 AL 20 DE GENER

Foguerons de Sant Antoni  
de Sa Pobla a Gràcia

Exposició ‘30 cartells  
de Sa Pobla a Gràcia’
Inauguració el dilluns 17 de 
gener a les 17 h.

Horari: De dilluns a dijous, de 16  
a 20 h. Divendres, de 10 a 13.30 h

Espai: Espai Albert Musons  
(carrer de l’Alzina, 9)

Entrada lliure

DEL 17 DE GENER  
AL 2 DE FEBRER
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Composició de la cavalcada:

1. Vehicles, motos i cotxes  
 de la Guàrdia Urbana.

2. Llancers de la Guàrdia Urbana.

3. Carruatge-capella amb la figura 
 de Sant Antoni.

4. Disset genets com a comitiva 
 oficial dels Tres Tombs. Portaran 
 els penons de Sant Antoni.

5. Representants dels Mossos 
 d’Esquadra.

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. Quatre carruatges de les entitats 
 organitzadores, amb  
 els respectius penons i banderes 
 (Arca de Noè, Associació  
 de Veïns del Barri de Sant Antoni, 
 Germandat de Sant Antoni Abat  
 i Sant Antoni Comerç).

11

197a edició dels Tres Tombs  
de Barcelona

Cavalcada dels Tres Tombs  
de Sant Antoni
La cavalcada dels Tres Tombs de la 
ciutat, celebrada d’ençà del 1826, és 
un dels actes més populars de tots els 
que es fan al llarg de l’any a Barcelona. 
Està formada per nombrosos carruat-
ges amb cavalls, ases i someres, que 
recorren diversos carrers del barri de 
Sant Antoni i del centre de la ciutat. 
La desfilada començarà a les 10.30 h 
des del carrer de Tamarit amb l’avin-
guda del Paral·lel i, a les 11 h, davant 
de l’escola Pia, s’hi llegirà el pregó 
dels Tres Tombs, a càrrec de Vicenç 
Gasca i Grau, veí del barri, empresari 
i comerciant. Tot seguit, es durà a ter-
me la benedicció dels animals davant 
de l’escola Pia de Sant Antoni.

DISSABTE, 22 DE GENER

Horari: de 10.30 a 14 h

Recorregut: 
carrer de Tamarit – carrer del Comte 
Borrell (Mercat de Sant Antoni) – 
carrer del Parlament – ronda de 
Sant Pau – carrer d’Urgell – carrer 
de Tamarit – carrer de Villarroel - 
carrer de Floridablanca – 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)

Es recomana l’ús de mascareta  
quan sigui impossible mantenir  
la distància de seguretat.

L2  
Sant Antoni

M L1, L3  
Catalunya M

L3  
Liceu

M

L1, L2 
Universitat
M

Carrer de Tamarit

Carrer de Floridablanca

Plaça de  
la Universitat

Carrer de l'Hospital

La
 R

am
bl

aCarrer de Sant Antoni

Carrer de Pelai

Carrer del Parlament

Recorregut

INICI

FINAL

Carrer de     Manso

9. Carruatges de diverses 
 associacions i partits polítics.

10. Carruatges d’entitats  
 i associacions barcelonines.

11. Carruatges urbans: carrossa 
 dels serveis funeraris, berlina 
 acompanyant de serveis 
 funeraris, carruatge d’Estrella 
 Damm i carruatge de neteja 
 (escombriaire).

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.
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Festa Major de Sant Antoni 

Plantada de bèsties  
i tabalada
Horari: 18 h

Espai: Pati Borrell del Mercat  
de Sant Antoni

Festa Major de Sant Antoni 

Correfoc infantil
Horari: 19.30 h

Recorregut: carrer de Rocafort – 
carrer de Floridablanca – carrer  
de Tamarit – plaça de Conxa Pérez.

Festa Major de Sant Antoni 

Matinades
Horari: 8 h

Espai: carrers del barri

Galejada trabucaire
Horari: 9.30 h

Recorregut: carrer de Sepúlveda 
– carrer de Calàbria - Gran Via – 
carrer de Viladomat – carrer de 
Floridablanca – carrer de Tamarit 
– plaça de Conxa Pérez.

Cercavila del Seguici  
de Sant Antoni
Horari: 9.30 h

Recorregut: carrer d’Urgell – carrer 
de Tamarit – jardinets de l’Alguer.

Tabalada
Horari: 19 h

Recorregut: avinguda Mistral des 
del carrer d’Entença fins als jardinets 
de l’Alguer.

Correfoc
Horari: 19 h

Recorregut: jardinets de l’Alguer  
– carrer de Calàbria – carrer  
de Floridablanca – carrer de Tamarit 
– jardinets de l’Alguer.

DISSABTE, 22 DE GENER DIUMENGE, 23 DE GENER
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Foguerons de Sant Antoni  
de Sa Pobla a Gràcia

Curs de simbomba
A càrrec de Catalina Canyelles.

Horari: 19 h

Espai: Albert Musons 
(carrer de l’Alzina, 9)

Preu: Gratuït. 

Cal reserva prèvia a 
gestor@festamajordegracia.cat

Foguerons de Sant Antoni  
de Sa Pobla a Gràcia

Tast i Nit de glosa
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 presenten els 
productes mallorquins: sobrassada, 
botifarrons, camallot... En acabat, hi 
haurà glosada amb diversos canta-
dors de les Illes i del Catalunya, com 
ara Catalina Canyelles i Cor de Car-
xofa. 

Horari: 20 h

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius 
(plaça d’Anna Frank, s/n)

Entrada lliure

DIJOUS, 27 DE GENERDIMECRES, 26 DE GENER
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Foguerons de Sant Antoni  
de Sa Pobla a Gràcia

Recital poètic
Solstici d’estiu, de joves poetes de la 
Mediterrània. A càrrec de la fundació 
ACA – Àrea de Creació Acústica.

Horari: 18.15 h

Espai: Centre de Cultura Popular 
la Violeta de Gràcia (carrer de 
Maspons, 6)

DIVENDRES, 28 DE GENER

Foguerons de Sant Antoni  
de Sa Pobla a Gràcia

Muntatge dels foguerons
La festa comença a envair els carrers 
de Gràcia. Tot i que enguany només 
serà un tast de la celebració habitu-
al, s’hi podrà veure l’ambient de bon 
matí, mentre es munten els foguerons.  

Horari: 11 h

Espais: carrers de Berga, de la 
Fraternitat, de la Fraternitat – 
plaça del Gato Pérez, de Joan 
Blanques, de la Llibertat, de 
Puigmartí i de Verdi; i places del 
Diamant, del Nord i de la Virreina.

Titelles tradicionals 
mallorquins
Les ‘teresetes’ són els titelles tradici-
onals mallorquins i ja ha esdevingut 
una tradició que cada any se’n faci 
una funció a Gràcia. Enguany la com-
panyia Teresetes Mitjorn represen-
tarà l’obra ‘Es Jai de sa barraqueta’. 

Horari: 12 h

Espai: Centre de Cultura Popular 
la Violeta de Gràcia (carrer de 
Maspons, 6)

Preu de l’obra: 5 euros

Capacitat limitada. Es recomana 
reservar plaça enviant un correu a 
administracio@lavioleta.cat

Folk als Mercats
Us imagineu anar a comprar al mer-
cat 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 mer-
cats. 

Horari: 12 h

Espais: Mercat de l’Abaceria 
(passeig de Sant Joan, 181), Mercat 
de l’Estrella (carrer de Pi i Margall, 
73), Mercat de Lesseps (carrer de 
Verdi, 200) i Mercat de la Llibertat 
(plaça de la Llibertat, 27)

DISSABTE, 29 DE GENER

Taller de ball de bot 
amb Jordi Cardona, 
concert amb Mar Grimalt 
i ball de bot amb Es Gall 
de sa Pastera 

Horaris: 
18.30 h taller

20.30 h concert i ball de bot

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius

Preu: taquilla, 12 euros / Amics  
del CAT, 10 euros (el preu del taller  
inclou l’entrada al concert)
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Mostra castellera
A càrrec dels Castellers de la Vila 
de Gràcia.

Horari: 19 h

Espai: plaça de la Vila de Gràcia

Plantada de les colles de 
cultura popular i lluïments
Comença la vesprada. Les colles de 
cultura popular es troben per comen- 
çar la cercavila fins a la plaça de la 
Virreina. 

Horari: 19.30 h

Espai: plaça de la Vila de Gràcia

Cercavila
Totes les colles comencen la passeja-
da festiva, que surt de la plaça de la 
Vila i acaba a la de la Virreina, on hi ha 
un dels foguerons de la festa. Hi haurà 
els Xeremiers de Mallorca, la Sacaira-
da, els Trabucaires, l’Àliga, els Gegants 
i els Bastoners de Gràcia, 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 Gràcia, 
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 Caste-
llers de la Vila de Gràcia.

Horari: 20 h

Recorregut: plaça de la Vila, carrer 
del Penedès, de Puigmartí, de Torri-
jos i plaça de la Virreina.

Encesa del fogueró
Amb l’arribada de les colles de cultura 
popular a la plaça de la Virreina s’en-
cén el fogueró. Al voltant de la fogue-
ra, s’hi torra carn, s’hi canten cançons i 
s’hi fan balls tradicionals.

Horari: 21 h

Espai: plaça de la Virreina

Balls i cants mallorquins
Amb Es Gall de sa Pastera i Abeniara.

Horari: 23 h

Espai: plaça de la Virreina

Encesa de foguerons
Inici de la revetlla amb glosada i l’en-
cesa del fogueró. De la mateixa ma-
nera passa a les altres places, amb 
glosadors de Mallorca i de Catalunya 
Cor de Carxofa i xeremiers.

Horari: 21.15 h

Recorregut: plaça del Diamant

DISSABTE, 29 DE GENER DIUMENGE, 30 DE GENER

Titelles tradicionals 
mallorquins
‘El gegant sempre té gana’, a càrrec 
de la companyia Binixiflat.

Horari: 12 h

Espais: Centre de Cultura Popular 
la Violeta de Gràcia (carrer de 
Maspons, 6)

Preu de l’obra: 5 euros

Capacitat limitada. Es recomana 
reservar plaça enviant un correu a 
administracio@lavioleta.cat
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35a edició 
ACTES INAUGURALS  
DEL FESTIVAL TRADICIONÀRIUS
Ho organitza: 
Tradicionàrius Festival Folk Internacional

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
L’Associació de Veïns del Barri de Sant  
Antoni coordina la Comissió de Festa Ma-
jor, formada per més de vuitanta entitats.

94a edició 
TRES TOMBS DE SANT ANDREU  
DE PALOMAR
Ho organitza:  
Societat per a la Festa de Sant Antoni Abat 
de Sant Andreu de Palomar

Les dades que conté aquest programa són correctes el 18 de gener de 2022. La programació 
queda sotmesa a les possibles restriccions per la pandèmia de la covid-19 que hi pugui haver en 
cada moment. Podeu consultar-ne les modificacions a: barcelona.cat/trestombs

Es recomana l’ús de mascareta quan sigui impossible mantenir la distància de seguretat.

197a 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: 
ACIDH, Associació de Festes de la Plaça 
Nova, La Casa dels Entremesos, Diputació 
de Barcelona, Federació Catalana dels 
Tres Tombs, Federació d’Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional de la Barcelona Vella, 
Generalitat de Catalunya, Guàrdia Urbana 
de Barcelona, Mercat de Sant Antoni  
i Taller de Cultura. 

30a edició
FOGUERONS 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 activitats del cicle festiu de Sant Antoni s’organitzen amb la col·laboració  
de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats següents:

@Cultupopularbcn
@culturapopularbcn @culturapopularbcn

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

