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Molins de Rei dona la benvinguda a la Festa dels Tres Tombs 2020 

L’edició d’enguany dels Tres Tombs a Molins de Rei està adherida a un reglament de benestar 
animal, que recull més de 4.000 aportacions de més de 90 municipis d’arreu de Catalunya.  

Un any més, els Tres Tombs tornaran als carrers de la vila amb desenes de carruatges desfilant 
que ompliran de color i de tradició els carrers de Molins de Rei per celebrar la festivitat de sant 
Antoni Abat i la seva tradicional benedicció dels animals.  

Enguany, comptarà amb una novetat i és que l’Ajuntament de Molins de Rei s’ha acollit al 
reglament elaborat per la Federació Catalana dels Tres Tombs i la Facultat de Veterinària de la 
UAB en matèria de benestar animal. Tots els municipis han signat aquest protocol amb 
evidència científica, amb l’excepció d’un únic municipi: Taradell. A més a més, per garantir la 
salut animal, la rua d’aquesta edició disposarà d’un servei de veterinaris, gestionat per 
l’Associació dels Tres Tombs i la col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei, que 
s’encarregarà de supervisar tot el recorregut que faran els animals i vetllaran pel seu benestar.  

Durant la roda de premsa de la presentació d’aquesta nova edició, l’alcalde, Xavi Paz, ha volgut 
destacar la fortalesa de la celebració i constatar “que som un poble viu, amb una forta arrel en 
la tradició i festivitat del nostre país. L’alcalde també ha elogiat “la capacitat d’adaptació de 
l’Associació dels Tres Tombs de Molins de Rei” i ha tancat la seva intervenció amb una crida “a 
la participació i a gaudir de la festivitat dels Tres Tombs”.  

Per la seva banda, Andreu Bernadas, president de la Federació Catalana dels Tres Tombs, ha 
valorat Molins de Rei com “una de les festes dins del nostre Top 10, per la seva rebuda i per 
com treballen” i ha afegit que “no amaguem res, estem monotoritzats i ens mostrem amb el 
cor descobert i la feina ben feta”.  

El programa dels Tres Tombs 

Aquest any, l'entitat escollida per abanderar la festa és el Club d’Halterofília Molins de Rei, que 
obrirà els actes principals i la desfilada. Artur Garro, president de l’Associació dels Tres Tombs 
de Molins de Rei, ha constatat que la tria del Club ha estat per donar “el reconeixement que es 
mereix arran dels seus darrers èxits esportius i, a la vegada, perquè serveixi per donar més 
visibilitat del Club a la vila”.  

Pel que fa al programa, aquest dissabte, 29 de febrer, hi haurà el trasllat de la bandera i una 
cercavila amb els Grallers de Torrelles. També es farà la recollida de la bandera al pati de Ca 
n’Ametller i un recorregut per la vila fins a arribar al Club d’Halterofília Molins de Rei, per fer el 
lliurament als banderers d’enguany. 

Diumenge, 1 de març, al matí, els portadors de la bandera faran un recorregut pels carrers de la 
vila i aniran a buscar l’alcalde, Xavi Paz, per anar plegats al popular esmorzar de carreters, que es 
farà a la rambla de la Granja. Posteriorment, a les onze del matí hi haurà la concentració de 
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carros i cavalleries a la plaça de la Llibertat i a la plaça de l’1 d’Octubre, on genets i carreters es 
prepararan per a la desfilada. 

La passada dels Tres Tombs començarà a les dotze del migdia amb una desfilada, amb dues 
voltes, pels carrers de la vila fins a arribar a la plaça de l’Església, on es durà a terme la 
benedicció dels animals. 

El fi de festa anirà a càrrec de Pentagrama Duet, que actuarà, a la tarda, al Foment Cultural i 
Artístic, on també tindrà lloc l’entrada de la bandera, a càrrec dels abanderats d’enguany. 


