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Els Amics de Sant Antoni Abat estem a la plaça de M. Canela, s/n.
Tenim obert tots els dimecres de l’any, de les 19.00 a les 20.00 hores. 

Disposem d’una àmplia col·lecció de carros, carruatges, tartanes, eines i estris del camp, així 
com d’un important fons artístic, documental i gràfic de la història de la festa a la nostra vila.

Telèfon de contacte: 675 612 972 (Josep Vilella)

Patrocinadors

Col·laboradors

/fesMartorell

@FesMartorell

@FesMartorell

Publica les teves fotos i 
comentaris amb les etiquetes:
#amicsdesantantoni
#amicsdesantantonimartorell

Descarrega't l'app



Tres Tombs 2022

Benvolguts i benvolgudes, 

Un cop acabades les festes nadalenques i després de la Cavalcada de Reis, Martorell dona la ben-
vinguda al nou any celebrant la tradicional Festa de Sant Antoni Abat, coneguda també pels 
Tres Tombs, molt arrelada al nostre poble.

 És la festa més antiga de Martorell, iniciada l'any 1647 amb la fundació de la Confraria de Sant 
Antoni Abat, patró dels carreters i traginers, i de sant Isidre, patró dels pagesos. 

 La festa dels Tres Tombs rememora el passat agrari i traginer de Martorell, vinculat al trans-
port de mercaderies, amb l’ús de cavalls, mules, rucs i bous.

 Enguany, aquesta festivitat organitzada pels Amics de Sant Antoni Abat celebra el seu 375 
aniversari a Martorell i recuperem les activitats tradicionals entorn d’aquesta festa, això sí, seguint 
totes les mesures de prevenció i seguretat que pertoquin per tal que tots els martorellencs i mar-
torellenques hi puguem participar. 

 L'any passat, a causa de les restriccions causades per la covid, es va celebrar en un format més 
reduït i exclusiu, només per als socis de l'entitat.  

 Els Tres Tombs a Martorell és sinònim de tres dies de festa. Enguany el cap de setmana del 14 al 
16 de gener de 2022 podrem gaudir de totes les tradicionals activitats programades pels Amics 
de Sant Antoni per commemorar aquesta festivitat al nostre poble.  

 Martorell s'omplirà novament de carros i carruatges que tornaran a passejar pels diferents ba-
rris de Martorell i, com cada any, acabaran la passejada a la Vila amb els Tres Tombs i la benedicció 
dels animals. Podrem gaudir també del tradicional pregó amb canvi de senyeres a l'Ajuntament, la 
ballada de sardanes, l'esmorzar traginer, el concert-vermut i el ball de gala.

 Vull agrair el treball i la dedicació dels Amics de Sant Antoni Abat per mantenir viva i actua-
litzada aquesta festa centenària al nostre poble. Gràcies per rememorar i donar a conèixer tam-
bé el patrimoni de carros i carruatges de gran valor històric que reflecteixen la vitalitat agrícola i 
ramadera que tenia l’economia martorellenca en el passat. 

 Us animo a gaudir amb alegria i amb molta precaució i responsabilitat d’aquesta històrica fes-
tivitat del nostre poble.

 Bona Festa dels Tres Tombs!

Xavier Fonollosa i Comas  
Alcalde de Martorell



Alguns apunts històrics sobre 
els Mossos d´esquadra i els traginers

En data 21 d´abril de 1719 van esser creades per una Reial Ordre les Esquadres de Paisans Armats 
origen de l´actual Cos de Mossos d´Esquadra per una iniciativa del capità general de Catalunya, 
marquès de Castel-Rodrigo.  En el seu reglament de data 8 de juny de 1719 ja s´indicava que una 
de les missions d´aquest cos de policia era la vigilància dels camins amb la finalitat de garantir la 
lliure circulació de persones i mercaderies.

 En aquella època i fins a principis del segle XX el transport de mercaderies i persones es feia 
utilitzant sistemes de tracció animal, els denominats animals de carrega, que eren generalment 
mules, cavalls o ases que transportaven  productes o be tiraven de carros o carruatges que trans-
portaven les mercaderies. Aquest tipus d´activitat quan es desenvolupava a gran escala va donar 
peu a la professionalització de la professió amb l’aparició de la figura del traginer que definia a una 
persona que treballava transportant mercaderies utilitzant animals de carrega. Una altra vessant 
era el transport de persones utilitzant carruatges, diligencies o òmnibus.

 Garantir la seguretat del transport i el auxili als viatgers pel camins i vies de Catalunya era, per 
tant, una de les principals missions encomanades al Cos de Mossos d´Esquadra, així per exemple 
en la denominada “Cartilla para el servicio de las Escuadras de Barcelona”, de l´any 1904, en el 
seu article 26 es deia que els mossos d´esquadra esta-
ven obligats a prestar ajuda als carruatges i viatgers en 
cas d´accident o qualsevol altre incident: “Siempre que 
los Mozos encontraren algún carruaje, o carro volcado 
o caballería caída, como no vayan a un servicio urgen-
te que les impida detenerse, ayudaran a los dueños a 
levantarlos; lo mismo que en cualquier otra necesidad 
de los viajeros, les prestarán cuantos auxilios necesiten y 
estén a su alcance. Igualmente cuando en el curso de sus 
servicios viesen algún viajero perdido, le enseñarán el 
camino del punto a que se dirija, en especial si fuese de 
noche o en días de nieve o tormenta, en que es más fatal 
su extravió a los caminantes”.

 Actualment el Cos de Mossos d´Esquadra s´enca- 
rrega de la seguretat a la xarxa viària catalana amb una 
plena vocació i voluntat de servei, igual que ho van fer 
als segles anteriors. En aquesta missió policial silen-
ciosa, però constant, desgraciadament hem tingut que 
intervenir l´any 2020 en els 14.107 accidents de trànsit 
que s´han produït en la nostra xarxa viaria assistint i 
ajudant a les persones afectades complint amb el nos-
tre deure cap a la ciutadania de Catalunya.
 
Sotsinspector M. Fèlix González Fraile 
Cap del Grup del Servei Històric  
del Cos de Mossos d´Esquadra

Fotografia: En data 19 de juny de 1960 la Diputació 
de Barcelona va restaurar una antiga diligencia 
com les que s´utilitzaven per unir aquesta ciutat 
amb Igualada. Aquesta diligencia era de tracció 
animal i va fer un viatge fent el recorregut 
Barcelona - Igualada. Les persones que viatjaven 
anaven vestides d’època participant tal com es 
pot veure els mossos d´esquadra en aquesta 
reconstrucció històrica.



25 anys de la Federeació
Catalana dels Tres Tombs

Permeteu-me que comenci aquest escrit amb un record 
a una tribu de l’estepa eurasiàtica, els Botai’s, que fa 5.000 
anys van ser els primers humans a aconseguir domesticar 
els cavalls. Sense saber-ho van fer el primer pas de la 
humanitat cap a la modernitat.

 Millors collites, recollides amb menys temps, fan que l’alimentació dels pobles sigui millor; 
neix el comerç i l’intercanvi de mercaderies entre els homes i dones i el camp i les ciutats i tothom 
es pot moure de poble a poble amb més facilitat, connectant gent, poblacions, països  i imperis. 

 Per aquestes circumstàncies, els cavalls, la roda, els carros i l’home es constitueixen en el 
triumvirat que dominarà les relacions de la humanitat fins al principi del segle XX, quan apareguin 
els vehicles a motor.

 6.996 anys després, el 7 de setembre de 1996, a l’ermita de Sant Joan de  Vilanova i la Geltrú, 
una altra tribu, la dels Traginers de Catalunya, amb la voluntat de fer més gran la festa dels Tres 
Tombs, any rere any, feien en honor del seu patró Sant Antoni Abat, va agafar el relleu dels Botai’s. 
Uns mesos després, el 12 d’abril de 1997, fou la Federació Catalana dels Tres Tombs; ostentant la 
primera presidència en Simeó Sendra.

 Enguany la federació celebra el seu 25è aniversari.

 El primer acte d’aquest aniversari és agrair i recordar a Simeó Sendra, a Marta Font i a Tània 
Guasch, que van exercir les diferents presidències amb esforç, treball i suor, perquè els carros dels 
traginers arribessin fins aquest aniversari amb la salut, vigor i empenta que actualment gaudeix la 
federació.

 També és cert que això no s’hagués pogut fer sense la passió i l’orgull que tenien i han tingut 
totes les tragineres i traginers que fan de la festa de Sant Antoni la bandera del seu sentiment.

 Passió i orgull que es demostra quan obren les portes dels seus pobles a tothom que vulgui 
conèixer i saber el món dels cavalls i dels carreters, en una festa oberta, on tothom pot guaitar, 
copsar, fotografiar i gravar el que vulgui, sense artificis ni trampes, tot natural i transparent. 

 Passió i orgull que es transforma en modèstia per celebrar els actes dels 25 anys de la nostra 
fundació, al que convidem a tot el poble de Catalunya, perquè sigui testimoni del present i del 
futur en què podrà copsar que els cavalls i els traginers sempre estaran presents en la vida dels 
animals racionals.

Andreu Bernadàs 
President de la Federació Catalana dels Tres Tombs 
Vilanova i la Geltrú, gener del 2022



Homes de tracte

El carro del vi amb un tiro de 5 matxos a la plaça (1970), el comodó antic amb l’imatge de sant antoni i el nom de l’entitat 
pintat. El carreter que menava ere en Pepito Parera, “Pepito xic”. Arxiu Porta.

La imatge era impactant, igual que el fred del gener de 1968. Entaulats i lluitant sense treva amb 
les viandes calentes del plat, una colla gaudia de l’ambient del cal Manel de la cabra. El bar Manel, 
vaja.
 Palplantat al seu davant, amb el cadàver de caliquenyo que quedava arrepenjat als seus llavis, 
en Joan Mimó aguantava la seva decepció per la data que marcava el calendari. «Com els hi dic?»
 Amb l’espasa de la ironia va escometre la deixadesa dels comensals. 
 —No us fot vergonya?
 —El què?
 —L’any passat ja no vam fer Tres Tombs. Si vosaltres que us estimeu la festa no hi feu res, qui 
cony ho ha de fer?
 —Tu havies sigut carreter, vosaltres uns pagesos amb animals, tu ets cansalader... 
 Aquella entrada fou el revulsiu per engrescar aquella “nova” generació que ja feien més pudor 
de benzina que de fems: el motor d’explosió abocava de manera accelerada la tracció sang a la 
paperera de la història.
 El torn dels cigalons devia fer el seu efecte: galtes vermelles, llengua esbojarrada i una determi-
nació mineral per fer el que calia en aquelles dates: celebrar com sempre les festes de sant Antoni 
abat a Martorell.
 La festa de lluïment, pompa i boato, necessitava de gènero a l’altura de la nostra vila: els carros 
i els guarniments que teníem a les cases eren per treballar, hi faltaven la meitat de tatxes i el cuir 
esquarterat i rígid com una arengada de casco no servien per l’ocasió.
 El senyor Ollé d’Igualada era  un conegut tractant d’animals. En aquells temps muntava una 
botiga per a sa filla a la rambla d’Igualada i havia de buidar el local on tenia carros i guarniments 
acumulats durant anys, entre ells un carro del vi de cal Marero i un de molt especial per la seva 
envergadura i solidesa: un carro d’agulla (mecanisme de les bosses per descarregar ràpidament) 
provinent de can Sedó, Esparreguera, i que feia el subministrament de carbó de l’estació d’Olesa 
vila a la llavors puixant colònia tèxtil.
 El preu d’aquells dos carros i els jocs de guarniments es va fixar en la “mòdica” quantitat de 
60.000 pessetes, quan 3.060 pts. eren el salari mínim mensual al 1968. Apa, feu números!



Homes de tracte

El carro de fàbrica sense vela encara al gener de 1969, amb caixa inferior feta nova que va substituir el cadenat i l’agulla del 
carro original. Menat pel “Salau” amb cavalls del Reyes. Arxiu Porta.

 El tracte es va fer amb una encaixada de mans i prou. 
 —Ja pujarem a buscar-los.
 —Quan vulgueu, feu un truc i els carregueu.
 «Quin marrón, mare de deu sinyó, d’on traurem tants duros?»
 Amb una col·lecta amb la colla i algú altre que passava per allà, es va aconseguir aplegar una 
pileta de 30.000 pessetes.
 Però això no era suficient capital.
 La desesperació de no poder recollir més calés, i de veure que el temps corria i calia dir-li algu-
na cosa al senyor Ollé, va fer esmolar la imaginació de la colla.
 I allà aparegué la figura del senyor Guillermo. El marxant i cellerer de vins Guillermo Simó va 
ser providencial i va aportar la meitat de capital que es necessitava per a la compra.
 I també la de la mítica indústria martorellenca Toldos Termes que, amb la implicació econòmi-
ca dels dos germans Termes, restauraren els guarniments i confeccionaren vela i comodó del carro 
gros.
 Amb els carros i guarniments a Martorell, i a punt per preparar la festa del proper any, els 
Amics de Sant Antoni van conèixer el valor exacte d’una encaixada de mans d’una persona de 
tracte que fou corresposta per una colla d’homes de tracte.

Adolf Bargués

Dramatis personae:
El de la guspira:  Joan Mimó
Els de la colla: Fermí Fonollosa, de cal Mont-roig; els dos Llorenç Colell, de cal Bon Home; Antonio Vidal, de cal Pepus Palet; 
Fora, de cal Mongetero; Francesc Grau, de cal Bernat
Els mecenes:  Guillermo Simó i els germans Guillermo Termes i Fernando Termes
L’home de tracte: Salvador Ollé

Nota:
El nostre agraïment a tots els que heu fet pinya als nostres Tres Tombs i als que no van deixar que s’apagués la flama aquell 
gener de 1969: Joan Cardó, Currutxo; Salvador Ripoll; Joan Cortadella, de cal Salau; Pepito Archs, de cal Marero; Joan Grau, 
de cal Bernat; Cisco i Jaume Falguera, de cal Barraca; Antoni Geria, de cal Siset i altres impulsors de la festa el 1969.



Amics i amigues, 

 Ja tenim aquí les dates de la Festa de Sant Antoni Abat, en aquest cas entre els dies 13 a 16 
de gener de 2022, i des de la Junta ja hi posem fil a l’agulla, preparant un seguit d’activitats que 
esperem continuïn agradant. De fet, portem un any en que, aparentment, semblava tot molt aturat 
per culpa de la pandèmia, però a l’entitat hem fet molta feina. Hem adquirit i restaurat nous carros 
i guarniments, també estem fent obres, arreglant i adequant el local, tot plegat per  mantenir el 
bon nivell de la nostra festa i del ampli patrimoni de que disposem i que aquest 2022 tornarà a 
sortir i a passejar-se pels nostres carrers.

 A diferència dels gairebé dos anys que deixem enrere, esperem i desitgem enguany poder 
retornar a una major “normalitat” i gaudir de la festa aquí i arreu de Catalunya. Aprofiteu i 
marqueu a l’agenda les activitats que us proposem, aquest 2022 en tenim tres de noves que us 
agradaran. El pregó anirà acompanyat de la tradició gastronòmica de la setmana dels barbuts 
amb l’olla gran, brou elaborat al foc a terra al bell mig de la plaça. Hi seran  també els diables 
de Martorell amb els foguerons de Sant Antoni. I per no haver de dinar massa tard i fer la festa 
rodona, en sortir del concert-vermut podrem dinar plegats al cafè del progrés.

 Veure cares amigues a tots els actes i, sobretot a l’esmorzar de la Plaça Maria Canela, recuperar 
aquelles sensacions, converses i rialles que no hauríem de perdre mai i que hem hagut de restringir, 
es el nostre objectiu.  Amb optimisme i seguint les mesures de seguretat pertinents, ens hem de 
retrobar i tornar a conviure per fruir d’uns TRES TOMBS 2022 de joia i companyonia.

 Des de la Junta dels Amics de Sant Antoni us convidem a divertir-vos amb la festa, enguany que 
fa 375 anys. Quan per la nostra diada de 1647 els martorellencs i martorellenques  ho celebraven, 
poc es podien imaginar la longevitat i projecció del que estaven fent. Llarga i salut a tots.

Visca Sant Antoni i Visca Martorell!

Junta dels Amics de Sant Antoni



El concert vermut més atípic de l'entitat en temps de Covid.

Compareu-ne l'evolució... 

a la dècada dels 50  
al café...

i el 2021 a  
Ca n'Oliveres. 

el 2020 a la sala  
d'El Progrés...

Activitats d'Els Amics 
de Sant Antoni el 2021



Jornada de portes obertes amb motiu de la fira 
de Sant Marc a Martorell, a l'bril, amb la visita 
de la corporació municipal.

Noves incorporacions al parc mòbil, al juliol. 
Carro de torn amb vela, 5 carros d'escala 
estorats, 6 jocs de guarniments i una imatge 
gran del sant, provinents de la col.lecció del 
Benito de Piera.

Trobades organitzades al 2019 i 2021 per laFederació Catalana dels Tres Tombs a Martorell de 
quadres i propietaris de cavalls i matxos, per implantar el protocol de benestar animal a tot el país.

Hem participat a l'exposició de carros al 
mercat de Sant Antoni, Barcelona, organitzada 
per la Federació dels Tres Tombs de Barcelona. 

Festa del most, plaça del vi. Octubre. 



Recomanacions per a la festa
QUÈ ÉS LA FESTA  
DELS TRES TOMBS?
És una celebració amb motiu de la festivitat 
de Sant Antoni Abat, 17 de gener, protector 
dels animals de peu rodó, i que consisteix a 
donar tres voltes amb els cavalls, carros i altres 
animals de tir per l'interior d’una població.

RECOMANACIONS  
PER AL PÚBLIC 
• No us apropeu a tocar els  
 cavalls durant el recorregut. 
• No crideu o espanteu els  
 animals durant el recorregut. 
• Manteniu-vos a les zones  
 habilitades per l’organització. 
• No creueu el carrer mentre  
 estan passant els cavalls. 

REQUISITS GENERALS
• Tots els animals que hi participen han  
 d’estar correctament identificats i procedir  
 d’explotacions registrades. 
• La descàrrega dels animals s’ha de realitzar  
 evitant aglomeracions de persones. 
• Ha d’haver-hi prou espai entre els diferents  
 carruatges o cavalls. 
• S’ha de garantir que el circuit, carrers o  
 camins no comprometen el benestar dels  
 animals. 
• S’ha de garantir que els èquids són abeurats  
 d’acord amb les seves necessitats.

CONDICIONS DE  
MANEIG DELS ÈQUIDS
• La càrrega dels carros i carruatges ha d’estar  
 equilibrada per evitar que aquests vehicles  
 s’inclinin de la part del darrere, i dificultin el  
 treball dels animals. 
• És prohibit l’ús abusiu de pals, fustes, fuets o  
 similars per fer avançar els èquids. 
• Els guarniments han de ser els adequats per  
 a cada tir o muntura. 
• Els animals han d’anar nets, raspallats i amb  
 els cascos en bon estat. 
• Qui manegui tant els cavalls de tir com els de  
 muntar ha d’estar suficientment preparat per  
 al seu control. 
• Si qualsevol èquid durant la passejada 
 mostra signes d’estrès o problemes de salut,  
 s’ha d’enretirar immediatament i garantir  
 que rep les atencions adequades.

  Totes les persones que condueixen 
els animals disposen de coneixements 
de maneig i benestar animal.

  És important que seguiu les instruccions 
dels organitzadors per evitar que es 
puguin produir accidents.

!

  Sant Antoni del porquet és un sant 
popular arreu dels Països Catalans al 
qual s’adrecen força precs. Banderers, 
foguerons, pa i tortells, porcs, cavalls, rucs 
i matxos en són el denominador comú.

i



Dijous
13 de gener

Dissabte
15 de gener

Programa d’actes

Muxart Espai d’art i creació 
contemporanis. Plaça de les hores.
19,00 h. XERRADA-COL·LOQUI
”Evocació i evolució de les Festes de 
Sant Antoni a Martorell”
Intervenen:
• Fermí Fonollosa – promotor de la festa.
• Pere Bel – expresident.
• Rafael López – expresident.
• Adolf Bargués – expresident.

Local social de l'Entitat. 
Plaça Maria Canela.

20,00 h. ASSEMBLEA 
GENERAL DE L’ENTITAT.
20,30 h. SORTEIG DE LLOTGES 
I ENTRADES per al Concert-vermut.

Local social de l'Entitat. 
Plaça Maria Canela.
11,00 A 13,00 h. VENDA D’ENTRADES 
per al Concert-vermut.

Plaça de la Vila
18,00 h. BALLADA DE SARDANES 
amb la Cobla Ciutat de Cornellà.

Pont del Diable
18,30 h al Pont del Diable.
ENCESA DE LES ATXES DE VENT 
AMB EL FOC DE SANT ANTONI 
i acompanyament de les senyeres de 
l’entitat fins al portal d’Anoia per rebre 
el pregoner d’enguany.

A continuació, 
A la Plaça de la Vila. 

• FOGUERONS DE 
 SANT ANTONI   
 Colla de Diables de Martorell

• PREGÓ DE LES FESTES 
 A càrrec del Sr. Pere Bel Vilallave,  
 ex-president de l’entitat.

• CANVI DE LES SENYERES DE 
 L’ENTITAT, enguany la bandera 
 la portartan la colla dels Amics.

• L’OLLA GRAN DE 
 SANT ANTONI* 
 Degustació de brou 
 calent fet al foc a terra.
 *Gastronomia del porc 
 de la Setmana dels Barbuts.

Divendres
14 de gener

e x c l u s i u  p e r  a  s o c i s

NOVETAT!

NOVETAT!



Diumenge
16 de gener

Davant del local social de l'Entitat. 
Plaça Maria Canela.
09,00 h. ESMORZAR TRAGINER
10,30 h. GUARNIMENT I 
ENGANXADA de cavalls i carruatges.

11,30 h. INICI DE LA PASSADA PELS 
CARRERS I PLACES DE MARTORELL 
amb la Banda Simfònica de Martorell, i la 
agrupació musical de Castelldefels.

Plaça de l’Església 
Pels volts de les 13,00 h. ARRIBADA 
DELS GENETS I CARRUATGES PER 
INICIAR ELS TRES TOMBS 
i benedicció dels animals 
per Mn. Francesc Tirado.

El Progrés
A les 14,00 h CONCERT VERMUT
amb la Internacional Cobla La Principal 
de La Bisbal.

Cafè d'El Progrés
Al finalitzar el Concert-Vermut. 

DINAR DE 
LA FESTA
(veure contraportada)                        
Rom cremat abans d’entrar al ball.

El Progrés
A les 19,00 h BALL DE GALA
La Internacional Cobla La Principal 
de La Bisbal iniciarà el ball amb el 
tradicional vals “Els xiquets de Valls”. 
En el decurs del ball es farà l’entrada de 
les senyeres a la sala i s’obrirà el popular 
ball de socis.

NOVETAT!



Rambla de les Bòbiles
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PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Arribada a les 13.00h (aprox.),

benedicció dels animals
i inici dels Tres Tombs

LOCAL SOCIAL D’ELS
AMICS DE SANT ANTONI

PLAÇA DE M. CANELA
Concentració, trobada i esmorzar 

d’escalfament a les 9.00h
Sortida a les 11.30h

Mercat
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1
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ESMORZAR 
D’ESCALFAMENT 
De les 9.00 a les 11.00 h
al Local social d’Els Amics 
de Sant Antoni
Preu: 5 €. Gratuït per al soci 
que presenti el seu tiquet val.

TORTELL DE 
SANT ANTONI
De les 9.00 a les 11.00h
Repartiment al Local social 
d’Els Amics de Sant Antoni.
De les 12.00 a les 13.00h
Repartiment a laPlaça de la Vila 
(davant de Cal Xic).
Preu: 10 €. Gratuït per al soci 
que presenti el seu tiquet val.

Itinerari i tiquets

3 tombs

Diumenge
16 de gener 3 tombs
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Arribada a les 13.00h (aprox.),
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LOCAL SOCIAL D’ELS
AMICS DE SANT ANTONI

PLAÇA DE M. CANELA
Concentració, trobada i esmorzar 

d’escalfament a les 9.00h
Sortida a les 11.30h

Mercat
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CONCERT VERMUT 
A les 14.00h a El Progrés
Sala d’El Progrés
Preu: 8 €. Llocs reservats: llotges i pla-
tea de la sala. Les llotges estaran ocu-
pades per tothom que hagi comprat el 
tiquet del seient i del vermut el diven-
dres 14/1/2020 al local dels Amics i el 
diumenge a partir de les 13.30 h a El 
Progrés. Les entrades es vendran nu-
merades, cosa que cal tenir en compte 
a l’hora de demanar-les si es vol estar 
en grup i no quedar separats.

BALL DE GALA 
A les 19.00h
Sala d’El Progrés
Preu: 10 €. Gratuït per al soci que pre-
senti el seu tiquet val. Cal respectar les 
normes d’indumentària. Es reserva el 
dret d’admissió.

Itinerari i tiquets



Dinar de Sant Antoni
Menú

PRIMER PLAT
Arròs muntanyenc

SEGONS PLATS 
(a triar un de carn o peix prèviament)
Bacallà confitat amb samfaina
Mil fulles de vedella i patata 
amb salsa de bolets i jardinera.

POSTRES
Mini Lemmon individual

BEGUDES
Vi Penedès, aigua, gasosa.

Cafès, tallats i infusions

Rom cremat

Reserves al telèfon 93 775 25 86 de 17:30 h. a 20:00h. · Data límit: 12 de gener

25€
per

persona

iva inclòs


