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La festa dels tres tombs
La festa de Sant Antoni Abat, o també coneguda
com a Sant Antoni del porquet i l'ase, és una festa
molt popular i tradicional a Lliçà d'Amunt.

Sant Antoni Abat és el sant protector del bestiar i
patró dels ramaders i pagesos. La corranda diu:

“Sant Antoni és un bon Sant

i qui té un xavo li dóna

perquè ens guardi els animals

tant si són de pèl com de ploma.”

Aquesta festa popular va arrelar a la nostra
població i ens recorda la tradició rural i la vida al
camp a Lliçà d'Amunt.

La celebració consisteix en que les persones amb
els seus animals més o menys engalanats -inclosos
carros, tartanes, carruatges...- segueixin un
recorregut per acabar sent beneïts pel capellà a l'
església.

 Entrant per la carretera. Any 1960

A la dècada dels 60 amb la urbanització i la
industrialització de Lliçà, poc a poc, va deixar-se
de celebrar fins que ja no es feia. 

Aquesta celebració tradicional reuneix dos
elements comuns en la nostra història: la tradició
cristiana i la ruralitat.

Gràcies a la participació i interès d'alguns joves de
l'esplai i altres entitats, es va poder recuperar l'any
1978.

Seguidament, gràcies a les persones del poble i
altre gent, es va formar la comissió de la festa de
Sant Antoni.

Més endavant, cap a l'any 1982 hi va haver més
pagesos que van participar en aquesta festa.

Actualment, després de beneir els animals, ens
dirigim cap al Pavelló o l' Aliança per fer el típic
Ball i Concert i també per menjar el tradicional
tortell.

Aquest any, però, no s'ha pogut dur a terme el
recorregut a causa del mal temps, tot i així, la
missa i la festa final s'han pogut fer.

Aquest hauria estat l'itinerari del recorregut que
s'hauria fet pel centre de Lliçà si  no s'hagués
anul·lat a causa de la pluja.

Festa de Sant Antoni Abat de 2002


