
39a FESTA DELS TRES TOMBS

Divendres, 1 d
20:00 h.  Batucada amb 

21:00 h. A l’Espai del Carro, PREGÓ d’inauguració de la 39a FESTA DELS TRES 
TOMBS D’ANGLESOLA a càrrec de la Societat de St. 
el tradicional entrepà de llonganissa acompanyat de música.

23:00 h. Concert amb THE RURALITES

Dissabte, 2 d
Durant tot el matí hi haurà servei de BAR amb 

08:00 h. Pels voltants de l’Espai del Carro, FIRA 

09:00 h. Al voltant de l’Espai del Carro, Demostració de l’antic ofici de ferrar 
cavalls. 

10:00-20:00 h. Al casc antic, MERCAT DEL PAGÈS.

11:00 h. INFLABLES I PINTACARES al pati de l’escola. Patrocinat per ADAMO.

11:00 h. A l’Espai del Carro, GINCAMA INFANTIL DE RUQUETS DE DOS POTES. 
Grups de fins a 6 animalets. Inscripcions anticipades per whatsapp al 
637 984 935. 

12:30 h. A l’Espai del Carro, 

16:00 h. CAMPIONAT DE TRUC a l’Espai del Carro. Inscripci
whatsapp al 637 984 935. Al finalitzar, lliurament de premis als 
guanyadors. 

17:30 h. A l’Espai del Carro, GINCAMA DE RUCS DE DOS POTES. Grups de fins a 
4 animalets. Inscripcions anticipades per whatsapp al 637 984 935.

 

39a FESTA DELS TRES TOMBS 
ANGLESOLA 

1, 2 i 3 d’abril de 2022 

Divendres, 1 d,abril 
Batucada amb TABALERS FOLLS XICS 

A l’Espai del Carro, PREGÓ d’inauguració de la 39a FESTA DELS TRES 
TOMBS D’ANGLESOLA a càrrec de la Societat de St. Antoni Abat, amb 
el tradicional entrepà de llonganissa acompanyat de música.

THE RURALITES. 

Dissabte, 2 d,abril 
Durant tot el matí hi haurà servei de BAR amb ENTREPANS DE LLANGON

Pels voltants de l’Espai del Carro, FIRA DE CAVALLS I MULES.

Al voltant de l’Espai del Carro, Demostració de l’antic ofici de ferrar 

Al casc antic, MERCAT DEL PAGÈS. 

INFLABLES I PINTACARES al pati de l’escola. Patrocinat per ADAMO.

Carro, GINCAMA INFANTIL DE RUQUETS DE DOS POTES. 
Grups de fins a 6 animalets. Inscripcions anticipades per whatsapp al 

 

A l’Espai del Carro, ESPECTACLE DE MÀGIA amb MÀGIC GIRLS

CAMPIONAT DE TRUC a l’Espai del Carro. Inscripcions anticipades per 
whatsapp al 637 984 935. Al finalitzar, lliurament de premis als 

A l’Espai del Carro, GINCAMA DE RUCS DE DOS POTES. Grups de fins a 
4 animalets. Inscripcions anticipades per whatsapp al 637 984 935.

A l’Espai del Carro, PREGÓ d’inauguració de la 39a FESTA DELS TRES 
Antoni Abat, amb 

el tradicional entrepà de llonganissa acompanyat de música. 

ENTREPANS DE LLANGONISSA. 

DE CAVALLS I MULES. 

Al voltant de l’Espai del Carro, Demostració de l’antic ofici de ferrar 

INFLABLES I PINTACARES al pati de l’escola. Patrocinat per ADAMO. 

Carro, GINCAMA INFANTIL DE RUQUETS DE DOS POTES. 
Grups de fins a 6 animalets. Inscripcions anticipades per whatsapp al 

MÀGIC GIRLS. 

ons anticipades per 
whatsapp al 637 984 935. Al finalitzar, lliurament de premis als 

A l’Espai del Carro, GINCAMA DE RUCS DE DOS POTES. Grups de fins a 
4 animalets. Inscripcions anticipades per whatsapp al 637 984 935. 



21:00 h.  SOPAR DELS TRES TOMBS amb el tradicional entrepà de llangonissa.

22:00 h. CONCERT amb 

24:00 h. CONCERT amb 

Diumenge, 3 d
08:00 h. Xaranga MAI TOQUEM BÉ

 ESMORZAR DE CARRETER
l’esmorzar es podran adquirir al mateix moment.

 Inscripcions i entrega de dorsals de carros i cavalleries al mateix punt.

10:00 h. Obertura del MERCAT DE PAGÈS.

10:40 h. MISSA SOLEMNE

12:00 h. Benedicció dels animals i 
amb la participació del carro més gran de Catalunya, estirat per 10 
cavalls. 

14:30 h. DINAR POPULAR. Enguany amb doble modalitat: per emportar o per 
dinar a l’Espai del Carro. Vend
Forn Vilardosa fins el dia 30 de març.

 A continuació, 
guanyador es publicarà a les xarxes socials de la SSAAA i a l’ebando. 
Trobareu butlletes a l’Espai del Carro durant tot e

 

Durant el cap de setmana es podrà gaudir del tradicional 
LLANGONISSA

Durant els TRES TOMBS hi haurà control veterinari de tots els animals. Tots els 
participants hauran de complir amb el protocol de benest

L’espai del carro disposarà de wifi per gentilesa d’ADAMO.

La junta de la SSAA es reserva el dret de modificar el programa.

Anglesolins, sortiu als balcons 
a veure els tres tombs!!!

DELS TRES TOMBS amb el tradicional entrepà de llangonissa.

amb Toni el Rumbero. 

amb PASCUAL I ELS DESNATATS. 

Diumenge, 3 d,abril 
MAI TOQUEM BÉ acompanyant el Carro de Fato.

ESMORZAR DE CARRETERS al polígon de la Serra, els tíquets de 
l’esmorzar es podran adquirir al mateix moment. 

Inscripcions i entrega de dorsals de carros i cavalleries al mateix punt.

Obertura del MERCAT DE PAGÈS. 

MISSA SOLEMNE a l’Església Parroquial de St Pau. 

Benedicció dels animals i 39a FESTA DELS TRES TOMBS D’ANGLESOLA
amb la participació del carro més gran de Catalunya, estirat per 10 

DINAR POPULAR. Enguany amb doble modalitat: per emportar o per 
dinar a l’Espai del Carro. Venda de tíquets a la SSAAA, Cal Pàmies i 
Forn Vilardosa fins el dia 30 de març. 

A continuació, SORTEIG DEL TRADICIONAL CARRO DE FATO
guanyador es publicarà a les xarxes socials de la SSAAA i a l’ebando. 
Trobareu butlletes a l’Espai del Carro durant tot el cap de setmana.

Durant el cap de setmana es podrà gaudir del tradicional ENTREPÀ DE 
LLANGONISSA a l’Espai del Carro. 

Durant els TRES TOMBS hi haurà control veterinari de tots els animals. Tots els 
participants hauran de complir amb el protocol de benestar animal.

L’espai del carro disposarà de wifi per gentilesa d’ADAMO.

 
La junta de la SSAA es reserva el dret de modificar el programa. 

Anglesolins, sortiu als balcons  
a veure els tres tombs!!! 

DELS TRES TOMBS amb el tradicional entrepà de llangonissa. 

acompanyant el Carro de Fato. 

al polígon de la Serra, els tíquets de 

Inscripcions i entrega de dorsals de carros i cavalleries al mateix punt. 

39a FESTA DELS TRES TOMBS D’ANGLESOLA 
amb la participació del carro més gran de Catalunya, estirat per 10 

DINAR POPULAR. Enguany amb doble modalitat: per emportar o per 
a de tíquets a la SSAAA, Cal Pàmies i 

O DE FATO, el 
guanyador es publicarà a les xarxes socials de la SSAAA i a l’ebando. 

l cap de setmana. 

ENTREPÀ DE 

Durant els TRES TOMBS hi haurà control veterinari de tots els animals. Tots els 
ar animal. 

L’espai del carro disposarà de wifi per gentilesa d’ADAMO. 


