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Ja hi tornem a ser. Un any més, torna el Cicle Festiu de Sant Antoni, una de 

les celebracions més esteses arreu del territori i que compta amb més re-

presentacions singulars: des dels Tres Tombs fins als Foguerons. Es tracta 

d’una festa popular, de carrer, que ens transporta a èpoques passades 

amb carros de cavalls, dimonis, fogueres, àpats populars, música tradicio- 

nal i nombroses expressions de la cultura popular.

A Barcelona, diversos barris organitzen activitats al voltant d’aquestes da-

tes. I hi ha propostes per a tots els gustos: des dels més que centenaris 

Tres Tombs fins als ja consolidats Foguerons a Gràcia o els Tres Tombs In-

fernals de Sant Andreu. De fet, ja fa uns anys que totes aquestes activitats 

s’aixopluguen sota un mateix programa, el Cicle Festiu de Sant Antoni. I en 

aquests anys, el nombre d’activitats no ha parat de créixer amb la Porkada 

del Clot i l’expansió dels Foguerons a altres barris com Sant Antoni, Mont-

bau i el Poblenou. Tot plegat, gràcies a desenes d’entitats que treballen tot 

l’any per fer-ho possible.

En aquesta edició de la festa hi trobareu diverses novetats. Volem desta-

car l’estrena de les melodies pròpies dels Tres Tombs Infernals de Sant An-

dreu, que van guanyar una de les beques Barcelona Crea 2021 en l’àmbit 

de les cultures populars. 

No us perdeu cap dels actes que s’han programat i gaudiu de desfilades, 

fogueres, àpats, xerrades, portes obertes, titelles, visites guiades, corre-

focs, representacions, tallers, concerts i molt més. Endinseu-vos en la pro-

gramació i no deixeu que us ho expliquin.

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

PÒRTIC36a edició
Actes inaugurals  
del Festival Tradicionàrius

Fogueró a Montbau

31a edició 
Tres Tombs Infernals de Sant 
Andreu de Palomar

95a edició
Tres Tombs de Sant Andreu  
de Palomar

198a edició
Tres Tombs de Barcelona

Festa Major de Sant Antoni

7a edició 
La Porkada del Clot

31a edició 
Foguerons de Sant Antoni  
de sa Pobla a Gràcia

Cicle  
Festiu  
de Sant 
Antoni
2023

Vols estar al dia de les activitats de 

cultura popular que es fan a la ciutat?

Subscriu-te al nostre butlletí i no deixis 

escapar cap detall de les festes i tradi-

cions barcelonines! 

Captura el codi QR i subscriu-t’hi!
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TRADICIONÀRIUS

Inauguració de la 36a  
edició del Festival  
Folk Internacional  
Tradicionàrius
Cada any, el Cicle Festiu de Sant An- 

toni inclou la inauguració del Tradi-

cionàrius, el festival de música folk 

més gran del país. En aquest any ex-

traordinari, les activitats s’allargaran 

fins al divendres 31 de març.

La inauguració comptarà amb una 

cercavila prèvia a càrrec de Kabum 

i el col·lectiu Guirigall, que s’iniciarà 

a les 20 h des de la plaça de la Vila 

i acabarà al Centre Artesà Tradicio-

nàrius. Tot seguit, es durà a terme el 

concert Jordi Fàbregas DO, un viatge 

per l’univers musical de Jordi Fàbre-

gas, que incorpora una mirada in-

tergeneracional. Aquest acte servirà 

per recordar la seva figura a partir 

de 12 peces del seu univers musi- 

cal arranjades per joves compo- 

sitors de música d’arrel. Cada cançó 

incorporarà cantants convidats i 

músics de referència en el món de la 

música tradicional i popular, tots ells 

amb una vinculació especial amb 

Jordi Fàbregas i Canadell. La forma-

ció musical comptarà amb Boris Pi 

(bateria), Joan Tomàs (contrabaix), 

Cati Plana (acordió diatònic), Ciscu 

Cardona (guitarra), Roger Andorrà 

(gralla) i Anaís Falcó (violí).

Horari: 20.30 h 

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius, 

CAT (plaça d’Anna Frank, s/n)

Preu del concert: taquilla, 12 €; 

anticipada, 10 €.  

Venda d’entrades a entradium.com

El festival de folk Tradicionàrius 

s’allargarà fins al 31 de març.  

En trobareu la programació  

completa a:  

www.tradicionarius.cat

DIVENDRES 13 DE GENER
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DEL 13 AL 29 DE GENER

Visita a Can Fontanet!
Coneixeu Can Fontanet? És un antic 

estable per a cavalls que actualment 

acull el Centre d’Interpretació dels 

Tres Tombs de Sant Andreu. Aquí 

podreu conèixer els orígens i conso- 

lidació d’aquesta festa i visualitzar 

l’empremta rural del nostre passat. Hi 

trobareu tallers, exposició de carros, 

mostra de guarniments i projecció 

d’audiovisual, que constitueixen el 

contingut de l’espai. Aquest manté 

la seva personalitat amb l’edifici de 

façana modernista del carrer Pare- 

llada que, antigament, s’utilitzava per 

a l’entrada i sortida de carros i ca-

valls de la fàbrica Fabra i Coats.

Dates: de dimarts a diumenge

Horari: de 10 a 14 h

Espai: carrer de Parellada, 27

S’hi poden concertar visites  

trucant al telèfon 93 277 70 12  

o enviant un correu electrònic a

reserves@canfontanet.cat 

https://entradium.com/
http://www.tradicionarius.cat
mailto:reserves%40canfontanet.cat%0A?subject=
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DIVENDRES 13 DE GENER
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Fogueró a Sant Antoni
Horari: 21 h

Espai: avinguda de Mistral  

amb carrer d’Entença

DISSABTE 14 DE GENER
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Pregó i cercavila
Horari: 11 h

Espai: Jardinets de l’Alguer

ELS TRES TOMBS INFERNALS  
DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Els Tres Tombs Infernals 
De la llegenda de sant Antoni n’hi 

ha moltes versions. Una de les més 

originals 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 trenta anys que 

explica com Satanàs va temptar 

sant Antoni amb plaers molt terre-

nals: el poder, la beguda i el sexe. 

Tot i explicar la mateixa història, 

una cosa que va variant és l’esce-

nificació de la llegenda, que cada 

any sorprèn els assistents. A més, 

enguany s’estrenen les melodies 

pròpies dels Tres Tombs Infernals, 

que van guanyar una de les beques 

Barcelona Crea 2021 en l’àmbit de 

les cultures populars. 

Horari: 20.30 h

Espai: plaça de Can Fabra

14, 15, 21 i 22 DE GENER
198a EDICIÓ DELS TRES TOMBS  
DE BARCELONA

Portes obertes a la  
Col.lecció de Carrosses 
Fúnebres
Després de l’èxit de l’any passat, tor-

nen les jornades de portes obertes 

al Museu de Carrosses Fúnebres 

de la ciutat, ubicat a Montjuïc. Allà 

hi trobareu una col·lecció única a 

Europa, que constitueix un valuós 

patrimoni artístic i cultural.

Horari: de 10 a 14 h

Espai: Col·lecció de Carrosses  

Fúnebres (carrer de la Mare de Déu 

de Port, 56)
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95a 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. És 

la primera de les dues que es fan a la 

ciutat. Però fixeu-vos-hi bé: enguany 

hi faltarà el Carro de Carrera, la joia de 

la desfilada, que es troba immers en 

un profund procés de rehabilitació. 

 La previsió és tenir-lo llest l’any 2024, 

quan se celebrarà el centenari de la 

Societat per a la Festa de Sant Anto-

ni Abat de Sant Andreu de Palomar. 

Consulteu més informació a l’Insta-

gram @can_fontanet.

Horaris: 10 h trobada dels Urban 

Sketchers Barcelona i concentració 

al recinte de la Fabra i Coats; 11.45 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 i 

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 Ba-

ges (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. Car-

ros a la pagesa, 9. Banda Simfònica 

de Roquetes - Nou Barris, 10. Banda 

de Música de la Casa de Granada 

de Barcelona, 11. Carruatge de dues 

rodes, 12. Carruatges a llimonera de 

quatre rodes, 13. Carruatges amb 

més de dos cavalls.

DIUMENGE 15 DE GENER

Rambla de l’Onze de Setembre

FINAL

INICI
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Carrer de Valentí Iglésias

El seguici fa  

tres tombs  

al passeig

Recorregut

https://www.instagram.com/can_fontanet/?hl=es
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DIUMENGE 15 DE GENER
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Galejada trabucaire
Horari: 10 h

Recorregut: plaça de Conxa Pérez, 

carrer de Tamarit, carrer d’Entença,  

avinguda Mistral i Jardinets  

de l’Alguer.

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Ballada de sardanes
Horari: 11.30 h

Espai: plaça de Conxa Pérez

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Cantada d’havaneres
Horari: 19 h

Espai: Envelat (carrer de Tamarit 

amb Rocafort)

Preu: taquilla inversa

DEL 16 AL 20 DE GENER
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Mostra de gegants
Horari: de 9.30 a 18 h

Espai: Escola Pia de Sant Antoni 

(Ronda de Sant Pau, 72)

DIMARTS 17 DE GENER
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

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

Espai: davant de l’escola Pia de Sant 

 Antoni (Ronda de Sant Pau, 72)

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Nit de Sant Antoni 
La vetllada literària de la 
cultura popular al CAT
Com a novetat, enguany neix aques-

ta vetllada literària de la cultura po-

pular que repassarà les novetats 

editorials publicades entre la diada 

de Sant Antoni de 2022 i la del 2023.

Horari: 20 h

Espai: El Bar del CAT (plaça d’Anna 

Frank, s/n)

Entrada lliure, aforament limitat

DEL 17 DE GENER  
AL 2 DE FEBRER
FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Exposició “Cartells  
de Sa Pobla a Gràcia”
Inauguració el dimarts 17 de gener 

a les 19 h

Horari: de dilluns a dijous, de 16 a  

20 h; Divendres, de 10 a 13.30 h

DEL 18 AL 20 DE GENER
198a EDICIÓ DELS TRES TOMBS  
DE BARCELONA

Recollida d’aliments per  
a l’ONG De veí a veí
Com els darrers anys, l’organització 

de la festa dels Tres Tombs col·labo-

ra amb l’ONG De veí a veí tot instal-

lant un carro de mercaderies dins el 

mercat de Sant Antoni. La idea és 

que, de dimecres a divendres, tot-

hom qui ho vulgui dipositi queviures 

al carruatge, que aniran destinats a 

l’ONG del barri de Sant Antoni.

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h

Espai: Mercat de Sant Antoni (carrer 

del Comte d’Urgell, 1)

Espai: Espai Albert Musons (carrer 

de l’Alzina, 9)

Entrada lliure

DIJOUS 19 DE GENER
198a EDICIÓ DELS TRES TOMBS  
DE BARCELONA

Xerrada - col.loqui:  
“Tres Tombs, 200 anys  
de festa. El pas del temps, 
tradició i modernitat”
Les nostres festes més tradicionals 

són en constant evolució. Per això, 

de tant en tant, cal aturar-se i re-

flexionar sobre el passat, present 

i futur de les tradicions. La xerrada 

dels Tres Tombs d’enguany vol servir 

de presentació dels actes del bi-

centenari de la Cavalcada dels Tres 

Tombs de Sant Antoni de Barcelona, 

que s’esdevindrà l’any 2025.

Horari: 20 h

Espai: La Casa dels Entremesos 

(plaça de les Beates, 2)

Entrada lliure, aforament limitat
©
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198a EDICIÓ 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 Bar-

celona. Està formada per nombro-

sos carruatges amb cavalls, ases 

i someres, que recorren diversos 

carrers del barri de Sant Antoni i del 

centre de la ciutat. La desfilada co-

mençarà a les 11 h des del carrer de 

Tamarit amb l’avinguda del Paral·lel. 

Abans, però, a les 10.30 h, davant de 

l’Escola Pia, s’hi llegirà el pregó dels 

Tres Tombs, a càrrec de Montserrat 

Argelich i Solé, presidenta de l’Antic 

Gremi de Traginers d’Igualada. 

Composició de la cavalcada:
1. Vehicles, motos i cotxes  

 de la Guàrdia Urbana.

2. Llancers de la Guàrdia Urbana.

3. Representants dels Mossos  

 d’Esquadra.

4. Carruatge-capella amb la figura 

 de sant Antoni.

5. Disset genets com a comitiva 

 oficial dels Tres Tombs. Portaran 

 el Penó de Sant Antoni.

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).

Tot seguit, es durà a terme la bene-

dicció dels animals davant de l’Es-

cola Pia de Sant Antoni.

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 Villar-

roel, carrer de Floridablanca, ronda 

de Sant Antoni, plaça de la Uni-

versitat, carrer de Pelai, la Rambla 

(descendent), carrer de l’Hospital, 

plaça del Pedró, carrer de Sant 

Antoni i carrer de Manso (fins a 

l’avinguda del Paral·lel).

9. Cinc carruatges dels banderers 

 infantils.

10. Dos carruatges d’entitats  

 de persones amb discapacitat.

11. Carruatges de diverses  

 associacions i partits polítics.

12. Carruatges d’entitats  

 i associacions barcelonines.

13. Carruatges urbans: carrossa 

 dels serveis funeraris, berlina 

 acompanyant de serveis  

 funeraris, carruatge d’Estrella 

 Damm i carruatge de neteja 

 (escombriaire).

14. Carruatges en representació 

 dels Tres Tombs de Catalunya.

15. Genets participants muntats  

 a cavall.

16. Vehicles de neteja i vehicles  

 de tancament de rua.

DISSABTE 21 DE GENER
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L2  

Sant Antoni

M

L1, L2 

Universitat

M

Carrer de Floridablanca

Plaça de  

la Universitat

Carrer de Sant Antoni

Carrer del Parlament

Recorregut

INICI

FINAL

Carrer de     Manso

Carrer de Tamarit

10 11



12 13

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

XXV Trobada de puntaires
Horari: de 10 a 13 h

Espai: Envelat (carrer de Tamarit 

amb Rocafort)

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Plantada de bèsties,  
tabalada i versots
Horari: 17 h

Espai: Jardinets de l’Alguer

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Tabalada
Horari: 18.30 h

Espai: Jardinets de l’Alguer

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Correfoc infantil
Horari: 19.30 h

Inici al carrer de Floridablanca  

amb Rocafort

FOGUERÓ A MONTBAU

Fogueró a Montbau
Un any més, els Diables de Montbau 

organitzen el fogueró del barri. La 

proposta és una de les més noves 

del cicle, però ja ha arrelat amb for-

ça a la zona.

Horari: 20 h

Espai: pati de la Sala Polivalent  

de Montbau (carrer de Domènech  

i Montaner, 3)

LA PORKADA

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 

començarà al matí amb tallers infan- 

tils i una cercavila de cultura popular. 

A la tarda hi haurà música, degus-

tació de tapes basades en el porc 

i correfoc amb animals de raça por-

cina. 

Horaris:
11 h Tallers per a infants a la plaça 

 del Mercat del Clot

11 h Cercavila amb el ball de  

 bastons, els gegants i el Pork 

 del Clot, i la Verreta de Tàrrega. 

 Des del carrer de Rogent amb 

 Rosselló fins a la plaça  

 del Mercat

12 h Mostra de cultura popular  

 a la plaça del Mercat

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 la Porca de Sant Climent  

 de Llobregat. 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

SA POBLE NOU

Fogueró al Poblenou
Per a més informació, podeu 

consultar el web 

barcelona.cat/trestombs

DISSABTE 21 DE GENER DISSABTE 21 DE GENER
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https://twitter.com/porkadaclot?lang=es
https://es-la.facebook.com/porkadaclot/
https://www.instagram.com/porkadaclot/
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona
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DIMARTS 24 DE GENER
FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Taller de simbomba
A càrrec de Catalina Canyelles

Horari: 19.30 h

Espai: Espai Albert Musons (carrer  

de l’Alzina, 9)

Preu: gratuït. Cal reserva prèvia a 

gestor@festamajordegracia.cat

DIUMENGE 22 DE GENER
FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Cercavila del Seguici  
de Sant Antoni
Horari: 12 h

Inici al carrer d’Urgell amb Manso

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

XX Trobada de corals
Horari: 20 h

Espai: ONCE (Gran Via de les Corts 

Catalanes, 400)

Preu: 2 €

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Tabalada
Horari: 19 h

Recorregut: carrer d’Urgell, carrer 

de Tamarit i Jardinets de l’Alguer

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Versots
Horari: 19.45 h

Espai: Jardinets de l’Alguer

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI

Correfoc
Horari: 20 h

Recorregut: Jardinets de l’Alguer, 

carrer de Calàbria, carrer de Flori-

dablanca, carrer de Villarroel, carrer 

de Tamarit i Jardinets de l’Alguer

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Presentació dels 4  
volums del Calendari  
Folklòric de Mallorca
El Centre Artesà Tradicionàrius acull 

la presentació d’aquesta col·lecció, 

obra de Rafel Ginard Bauçà. L’acte 

anirà a càrrec de Pep Tosar i comp-

tarà amb la participació de Carme 

Castells i Tolo Albertí.

Horari: 19 h

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius 

(plaça d’Anna Frank, s/n)

Entrada lliure

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’aprofun-

dir en una cultura. I aquest és l’ob-

jectiu de la vetllada a El Bar del CAT. 

Mateu Xurí conduirà l’acte i reci-

tarà l’”Oda a la sobrassada”. En 

acabat, hi haurà glosada amb di-

versos cantadors de les Illes i de 

Catalunya, com ara Maribel Ser-

vera, Catalina Canyelles i Cor de 

Carxofa mentre es poden adquirir 

productes mallorquins per endur: 

sobrassada, botifarrons, camallot... 

També es podrà gaudir de l’exposi-

ció Sant Antoni, la Festa Major d’hi-

vern, produïda pel Museu Etnològic 

i de les Cultures del Món, i hi haurà 

una parada de llibres de l’Espai Ma-

llorca.

Horari: 20 h

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius 

(plaça d’Anna Frank, s/n)

Entrada lliure

DIJOUS 26 DE GENER

©
 I

C
U

B

©
 P

e
p

 H
e

r
re

ro

mailto:gestor%40festamajordegracia.cat?subject=


16 17

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Recital poètic  
“Solstici d’estiu”
A càrrec d’Enric Casasses i de joves 

poetes de la Mediterrània.

Horari: 18.15 h

Espai: Centre de Cultura Popular  

la Violeta de Gràcia (carrer  

de Maspons, 6)

Entrada lliure

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Taller de glosa “Deixau 
pas a aquestes dones”
Una sessió per [re]cantar les gloses 

de Sant Antoni amb una visió femi-

nista i inclusiva de la festa. A càrrec 

d’Alícia Olivares.

Horari: 19 h

Espai: 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

Muntatge dels foguerons
La festa comença a envair els carrers 

de Gràcia, a més de la plaça del Di-

amant i de la Virreina. Com sempre, 

s’hi podrà veure l’ambient de bon 

matí, mentre es munten els fogue-

rons. 

Horari: 11 h

Espais: carrers de Berga amb pla-

ceta de Sant Miquel, carrer de la 

Fraternitat, carrer de la Fraternitat 

amb plaça del Gato Pérez, carrer  

de Joan Blanques de Baix de Tot, 

carrer de la Llibertat, carrer de  

Mozart, carrer de Puigmartí,  

carrer de Tordera i carrer de Verdi;  

i places del Diamant, del Nord i  

de la Virreina

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Titelles tradicionals  
mallorquins
Les “teresetes” són els titelles tradi-

cionals mallorquins, i ja ha esdevin-

gut una tradició que cada any se’n 

faci una funció a Gràcia. Enguany la 

companyia Binixiflat representarà 

l’obra El peix d’or.

Horari: 12 h

Espai: Centre de Cultura Popular  

la Violeta de Gràcia (carrer  

de Maspons, 6)

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Taller de ball de bot,  
concert i ball de bot
En el marc del 36è Festival Folk Inter-

nacional Tradicionàrius. El concert 

anirà a càrrec de Jaume Arnella, Vi- 

cent Torrent i Biel Majoral, que seran 

acompanyats per Delfí Mulet (gui- 

tarra) i Ferran Martínez (acordió). Tots 

els temes del repertori han estat 

arranjats per Miquel Brunet. El ball 

de bot anirà a càrrec del grup Escla- 

fit i castanyetes.

Horari: 18.30 h: taller;  

20.30 h: concert i ball de bot

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius 

(plaça d’Anna Frank, s/n)

Preu: taquilla, 12 €; anticipada, 10 €. 

Venda d’entrades a entradium.com 
Pel taller de ball de bot, cal reserva 

prèvia a tramcat@tradicionarius.cat

Preu: 5 € (entrada gratuïta per als 

menors de 3 anys). Capacitat limi-

tada. Es recomana reservar plaça  

a administracio@lavioleta.cat

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

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 durant el Tradicio-

nàrius als mercats del districte de 

Gràcia. Hi podreu sentir xeremiers i 

glosadors de Mallorca i Catalunya, 

que passejaran pels mercats. 

Horari: a partir de les 12 h

Espais: Mercat de l’Abaceria (pas-

seig 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)

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Mostra castellera
A càrrec dels Castellers de la Vila 

de Gràcia

Horari: 19 h

Espai: plaça de la Vila de Gràcia

DIVENDRES 27 DE GENER DISSABTE 28 DE GENER
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FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Plantada de les colles 
de cultura popular
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

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 de la Virreina, on hi 

ha un dels foguerons de la festa. Hi 

haurà els Xeremiers de Mallorca, la 

Sacairada, els Trabucaires de Gràcia, 

el Lleó de Gràcia, l’Àliga de Gràcia, i 

els Gegants de Gràcia, els Gegants 

i gegantons de sa Pobla, els Basto-

ners de Gràcia, els Bastoners de Bar- 

celona, els Tamborers d’Albopàs, els 

Dimonis i la Batucada d’Albopàs,  

la colla Malsons de la Vella, l’Atzeri-

es 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 i el drac Gaudia-

mus del Coll. A la plaça de la Virreina, 

hi haurà un lluïment dels Timbgra-

llers.

Horari: 20 h

Recorregut: plaça de la Vila, carrer 

del Penedès, carrer de Puigmartí, 

carrer de Torrijos i plaça de la 

Virreina

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Encesa del fogueró
Amb l’arribada de les colles de cul-

tura popular a la plaça de la Virreina 

s’encén el fogueró. Al voltant de la 

foguera s’hi torra carn, s’hi canten 

cançons i s’hi fan balls tradicionals.

Horari: 21 h

Espai: plaça de la Virreina

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Balls i cants mallorquins
Amb els grups Esclafit i castanyetes, 

i Es Jai de sa barraqueta.

Horari: 23 h

Espai: plaça de la Virreina

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

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 i xeremiers de Mallorca  

i de Catalunya. Hi haurà tast de pro-

ductes mallorquins.

Horari: 21.15 h

Espai: plaça del Diamant

FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Encesa de foguerons 
Horari: 21.15 h

Espais: carrers de Berga amb  

placeta de Sant Miquel, carrer  

de la Fraternitat, carrer de la  

Fraternitat amb plaça del Gato 

Pérez, carrer de Joan Blanques  

de Baix de Tot, carrer de la Llibertat, 

carrer de Mozart, carrer de Puig-

martí, carrer de Tordera, carrer  

de Verdi i plaça del Nord

DIUMENGE 29 DE GENER
FOGUERONS DE SANT ANTONI  
DE SA POBLA A GRÀCIA

Titelles tradicionals  
mallorquins
En Pere de la plaça, a càrrec de la 

companyia Binixiflat

Horari: 12 h

Espai: Centre de Cultura Popular  

la Violeta de Gràcia (carrer  

de Maspons, 6)

Preu: 5 € (entrada gratuïta per als 

menors de 3 anys)

Capacitat limitada. Es recomana 

reservar plaça enviant un correu a 

administracio@lavioleta.cat

DISSABTE 28 DE GENER

©
 P

e
p

 H
e

r
re

ro
 /

 ©
 D

is
tr

ic
te

 d
e

 l
’E

ix
a

m
p

le

mailto:administracio%40lavioleta.cat?subject=


@cultupopularbcn @culturapopularbcn
@culturapopularbcn@culturapopularbcn

36a edició
Actes inaugurals del Festival  
Tradicionàrius
Ho organitza: Tradicionàrius 

Festival Folk Internacional

198a edició
Festa Major de Sant Antoni
Ho organitza: Comissió de Festa 

Major, coordinada per l’Associa- 

ció de Veïns del Barri de Sant 

Antoni i formada per més de 

vuitanta entitats.

Fogueró de Montbau
Ho organitza: Diables de  

Montbau i Sala Polivalent  

de Montbau

31a 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, Grup de Teatre  

la Trapa i Germandat de  

Trabucaires, Geganters  

i Grallers de Sant Andreu

Les dades que conté aquest programa són correctes el 10 de desembre de 2022.  

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

95a edició
Tres Tombs de Sant Andreu de Palomar
Ho organitza: Societat per a la Festa de Sant 

Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar

7a edició 
La Porkada del Clot
Ho organitzen: Diables del Clot de l’Orfeó 

Martinenc i Xarcuteries Bosch

198a 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: Associació de Festes 

de la Plaça Nova, La Casa dels Entremesos,  

Diputació de Barcelona, Federació Catalana 

dels Tres Tombs, Generalitat de Catalunya, 

Guàrdia Urbana de Barcelona, Mercat de Sant 

Antoni i Taller de Cultura. 

31a edició 
Foguerons de sa Pobla a Gràcia
Ho organitzen: Federació Foguerons de sa  

Pobla a Gràcia i Associació Cultural Albopàs

Amb la col.laboració: Ajuntament de Barcelona, 

Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes 

Balears, Diputació de Barcelona, Consell de 

Mallorca, Ajuntament de sa Pobla i entitats.

Les activitats del Cicle Festiu de Sant Antoni s’organitzen amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats següents:
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https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona
https://twitter.com/cultupopularbcn
https://es-es.facebook.com/culturapopularbcn/
https://www.youtube.com/user/culturapopularbcn
https://www.instagram.com/culturapopularbcn/?hl=es
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona

