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Comissió de Festes 
de Sant Antoni Abat
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Genets a la pl. d’Octavià pels Tres Tombs (any desconegut) / Fons Cabanas (fotògrafs), AMSCV

Carro guarnit pels Tres Tombs a l’antiga pl. de Pere San (any desconegut) / Fons Cabanas (fotògrafs), 
AMSCV

Festa de Sant Antoni Abat
La Diada de Sant Antoni Abat, amb la rua dels Tres Tombs, és una de les cites destacades 
del calendari d’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 generar sentiment de pertinença a la 
ciutat.

Enguany, l’arribada d’aquesta festa encara serà una mica més especial, ja que venim 
d’un 2021 en què no la vam poder celebrar per raons sanitàries. És veritat que vam fer 
una exposició sobre els 150 anys de la història d’aquesta festivitat, però ara tenim moltes 
ganes de sortir als carrers i participar en la rua i altres activitats.  

Els banderers d’aquesta edició seran els Castellers de Sant Cugat, tot un homenatge als 
seus 25 anys d’història. 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. 

En aquesta ocasió hem modificat el recorregut i evitarem els carrers més estrets, per raons 
sanitàries però també per garantir el benestar dels animals que participaran a la rua. 

Moltes gràcies a la Comissió de Sant Antoni Abat 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
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 Torna la Festa de Sant Antoni Abat, de les últimes 
que vam poder celebrar amb una certa normalitat al 
2020, i que al 2021 vam haver de reinventar.

 El títol, triat amb una mica d’ironia, dona voltes 
sobre si podrem recuperar la Rua dels Tres Tombs, 
l’Esmorzar del Traginer, els Foguerons amb Sant Antoni 
perseguint els diables o, fins i tot, el Ball de Tarda a la 
Unió o si haurem de fer un Sant Tornem-hi i recomençar 
més endavant.

 L’any passat vam organitzar una exposició que ens 
va portar a descobrir unes arrels de gairebé 150 anys de 
la historia menuda del poble, aquella que fa la gent que 
viu, treballa i celebra les seves tradicions, amb diferents 
colles, associacions o germandats organitzadores, totes 
amb un objectiu comú: tirar endavant la Festa, una Festa 
que només ha pogut parar el mal temps, la Guerra Civil i 
la Pandèmia, però que sempre ha rebrotat, tossudament, 
així que la situació ha millorat.

 Per tant, tenim en marxa un programa d’actes ben 
complet: des dels més habituals com la tradicional missa 
en honor de Sant Antoni Abat, la Festa dels Foguerons, 
l’esmorzar del Traginer o la Rua dels Tres Tombs, com 
de noves activitats com la presentació del vídeo que 
recull la informació que vam aplegar per l’exposició de 
l’any passat, la recuperació de la imatge de Sant Antoni 
d’en Josep Grau-Garriga o una xerrada per presentar el 
Protocol de Benestar Animal, el recull de normes que 
ens garanteixen que els animals participants en la Rua 
siguin els veritables protagonistes de la Festa.

 Què podrem fer?

 Doncs aviat ho sabrem. Per part nostra, l’esforç 
i les ganes hi son, i la feina és feta, potser per aquest 
any o potser pel que ve, celebrarem Sant Antoni o Sant 
Tornem-hi, però la Festa no la perdrem.

 Que Sant Antoni ens guardi!!

Comissió de Festes de Sant Antoni Abat

L’any passat la celebració de Sant Antoni va 
revestir-se de trets i d’activitats farcides d’imagi-
nació i de creativitat a causa de la greu situació 
sanitària que vam patir. Bona prova d’això, fou 
l’exposició La Festa de Sant Antoni, un segle i 
mig d’història a Sant Cugat, a través de la qual 
es pogué visualitzar  mitjançant fotografies, 
documents i objectes, la cronologia dels Tres 
Tombs des de la segona meitat del segle XIX fins 
al dia d’avui.

 Una altra iniciativa que es va dur a terme 
fou l’enregistrament d’un vídeo sobre la història 
i tradició de la Festa i que, enguany, estarà a 
l’abast de tothom. Un element, aquest, pensat 
per a visualitzar l’origen d’aquesta tradició a 
través d’imatges i de testimonis presencials.

 Ambdues iniciatives ens traslladen a 
les arrels rurals, la pagesia i els traginers, de 
Sant Cugat. Sortosament, ni la història, ni la 
tradició s’acabà amb el declivi de l’agricultura 
i és, gràcies al món associatiu farcit de bons 
historiadors i d’entitats com la Comissió de 
Festes de Sant Antoni Abat que no solament 
manté viva la tradició sinó que es reinventa, any 
darrere any, tot incorporant noves aportacions 
com ara la Festa dels Foguerons i el Mercat de 
Traginers. Enguany, podrem veure la imatge de 
Sant Antoni realitzada per l’artista Josep Grau-
Garriga (1929-2011) quan tenia vint-i-un anys, 
ara restaurada, a les estances de la publicació 
TOT Sant Cugat del carrer de Sant Antoni, 
42.  

 Després de l’aturada a causa de la 
pandèmia, els Castellers de Sant Cugat han 
tornat als assaigs i aquest any tenen l’honor i 
el merescut reconeixement de Sant Cugat en 
presidir la Festa de Sant Antoni com a banderers.

 La Colla dels Castellers de Sant Cugat va 
començar a forjar-se a finals de l’any 1995 a la 
seu del Club Muntanyenc Sant Cugat, aleshores 
a la plaça de Barcelona. Les diferents crides que 
es van anar fent a través dels mitjans locals, 
Tot Sant Cugat i els 4 Cantons, van tenir el seu 

fruit i l’1 de desembre d’aquell mateix any ja 
va dur a terme el primer assaig de la Colla a 
l’Escola pública Joan Maragall amb el suport 
i assessorament d’alguns tècnics de la Colla 
Minyons de Terrassa. A poc a poc, la Colla va 
anar prenent forma fins que el 30 de juny de 
l’any 1996, van fer la seva presentació coincidint 
amb la Festa Major de Sant Cugat. Va ser, me’n 
recordo, un esdeveniment molt important pel 
món de la nostra cultura popular i tradicional. 
La primera junta presidida per en Pere Vilarasau 
i en Xavier Serres com a cap de Colla, va establir 
un ideari pel bon funcionament de l’entitat. 

 Recordo haver tingut a les mans el butlletí 
Vano de Pilars que va començar-se a publicar 
el primer any de la fundació i que informava 
de notícies castelleres, cròniques, reportatges, 
articles, entrevistes i l’agenda castellera.

 L’Ignasi Escamilla, que va ser cap de Colla 
i president de l’entitat, l’any 2006 va publicar 
el llibre Castellers de Sant Cugat. 10 anys 
fent castells, fent cultura, fent poble que us 
recomano per a saber els orígens de la Colla.

 L’actual president és l’Enric Aguadé i 
Marcel Serra el cap de Colla. L’entitat, enguany 
és l’abanderada de la Festa de Sant Antoni 
després d’una trajectòria plena d’esforç, 
superació i també de fites aconseguides. A tall 
d’exemple les dues darreres: Colla de 9 des 
de l’any 2017 i guanyadora de la XII Nit dels 
Castells celebrada a Valls el gener del 2018.

 Està clar que la cultura és un element viu, 
de formats i interpretacions ben diverses segons 
el lloc, l’època o la situació en què es troba una 
determinada societat, però sempre hauria de 
ser un element essencial i canalitzador de les 
aspiracions ciutadanes.

Participeu de les activitats programa-
des i gaudiu d’un símbol del nostre passat agrí-
cola del qual en som hereus.

Rogeli Pedró i Fontanet

SANT ANTONI D’ARRELS PROFUNDESSANT ANTONI O SANT TORNEM-HI
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Programa d’actes

DIMARTS 11 DE GENER

19.00h Presentació del Protocol de Seguretat i Benestar Animal, Reglament d’Ordre 
de Cavalcades i Passades  dels Tres Tombs de Catalunya
A càrrec d’Andreu Bernadàs, president de la Federació Catalana dels Tres Tombs i la 
veterinària Helena Romero, de l’Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya
Amb la participació d’Esther Madrona, Tinenta d’Alcaldia de Cultura, Educació, Esports i 
Joventut, i de Francesc Carol, Regidor de Seguretat Ciutadana, Esports i Benestar Animal

Organitza: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i Ajuntament de Sant Cugatt
CASA DE CULTURA

DILLUNS 17 DE GENER

Festivitat de Sant Antoni Abat
9.00h  Ofici solemne, i repartiment de pa beneït 

Organitza: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i Parròquia de Sant Pere d’Octavià
ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANT CUGAT

19.00h Presentació del vídeo La Festa de Sant Antoni. Un segle i mig d’història a Sant 
Cugat
Documental elaborat a partir de l’exposició homònima realitzada entre el gener i març 
de 2021.
A càrrec de l’historiador Joan Troyano i l’escriptor Rogeli Pedró 
Amb la participació d’Esther Madrona, Tinenta d’Alcaldia de Cultura, Educació, Esports 
i Joventut

Organitza: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i Ajuntament de Sant Cugat
CASA DE CULTURA

DIMECRES 19 DE GENER

19.30h Presentació de l’escultura de Sant Antoni Abat de Josep Grau-Garriga (1951), 
restaurada al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Organitza: Tot Sant Cugat 
TOT SANT CUGAT (C. DE SANT ANTONI, 42)

DISSABTE 22 DE GENER 

Festa dels Foguerons a la pl. de Barcelona
12.00h Vermut i concert amb Calcetes Tradis
18.30h Cercavila de Sant Antoni des de la pl. d’Octavià fins a la pl. de Barcelona
19.00h Encesa dels Foguerons per part dels Diables
19.05h Entrega de la bandera de Sant Antoni als Banderers del 2022
19.15h Lluïment de les entitats de cultura popular i tradicional 
Amb els Diables, Trabucaires, Caparrots, Geganters i l’Entitat Sardanista
19.45h Sopar popular 
20.00h Concert i música de taverna amb Julivert 

Organitza: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i Ajuntament de Sant Cugat

DIUMENGE 23 DE GENER

Rua del Tres Tombs
Banderers: Castellers de Sant Cugat 

9.00h Esmorzar de pagès al Parc de Ramon Barnils 

11.00h Inici de la Rua del Tres Tombs a l’av. del Pla del Vinyet
Amb l’acompanyament de la Banda de Música Sant Llorenç La Galera 
11.30h Vermut i animació infantil amb Jordi Tonietti a la plaça de Barcelona

12.00h Benedicció de cavalleries al pg. de Francesc Macià

A càrrec de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià
13.00h Arribada de la Rua a la plaça de Barcelona

Organitza: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i Ajuntament de Sant Cugat

DISSABTE 22 I DIUMENGE 23 DE GENER 

Mercat de Traginers
Cervesa artesana, vins, formatges, embotits i Tortell de Sant Antoni. Tot de proximitat! 
Organitza: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i Ajuntament de Sant Cugat
PLAÇA DE BARCELONA

Normativa sanitària
Tots els actes estan subjectes al compliment de les mesures sanitàries vigents.
És obligatori l’ús de la mascareta sempre que no es mengi ni begui.
Per menjar i beure cal estar assegut a les zones específicament habilitades, en grups de màxim 10 persones.
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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 cavalcada fa la volta a l’alçada del carrer de la Creu l’any 2016 / Mané Espinosa

Tir de bous als Tres Tombs de l’any 1993 / Mané Espinosa
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Del dimoni vencedor

Sant Antoni sou estat:

Pregau à Nostre Senyor

Per quius té per advocat.

...

Baix la vostre protecció

teniu tots los animals,

com y ab sobrada rahó

á tots los pobres mortals:

Cridantvos ab gran fervor

vehentse ab necessitat.

Goigs a Sant Antoni Abat

La Comissió de Festes de Sant Antoni Abat 
agraeix la participació de:

Associació de Veterinaris Experts en Èquids de Catalunya, 

Federació Catalana dels Tres Tombs, Coordinadora 

d’Entremesos de Sant Cugat, Castellers de Sant Cugat, 

Caparrots de Sant Cugat, Diables de Sant Cugat, 

Geganters de Sant Cugat, Entitat Sardanista de Sant 

Cugat, Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, 

Trabucaires de Sant Cugat, Amics dels Veterans i 

La Regalèssia, Parròquia de Sant Pere d’Octavià, 

Tot Sant Cugat, Rogeli Pedró, Joan Troyano, 

Llorenç Serrahima, Toni Samsó i Cesc Franquesa.

Col·laboradors:

Caldo Aneto, Cal Caballu i Restaurant La Bolera.

Portada: Banderer de l’any 1965 a la pl. d’Octavià / Fons Cabanas (fotògrafs), AMSCV
Contraportada: Carruatge guarnit amb la imatge de Sant Antoni esculpida per Josep Grau-
Garriga a la passada de l’any 1951 / Fons Cabanas (fotògrafs), AMSCV
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Comissió de Festes 
de Sant Antoni Abat


