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FESTA DE SANT ANTONI ABAT
CAVALCADA DELS TRES TOMBS
[dècada 1940]

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

Aquest
mes
presentem
una
fotografia realitzada als anys 1940,
un dels últims testimonis gràfics
de les festes de l’Hospitalet agrícola
que als pocs anys entraria en
conflicte
amb
l’aclaparadora
expansió de les àrees industrials i
residencials i l’obertura de nous
vials de comunicació.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Codi: AMHL, AF559, Col·lecció L’Hospitalet
Nivell de descripció. unitat documental simple
Títol: Festa de Sant Antoni Abat. Cavalcada dels Tres
Tombs.
Data: 17 de gener [dècada 1940]
Suport i volum: paper fotogràfic, blanc i negre, 9cm.
x 12,5cm.
Àrea de context

Entre les festivitats que recollia el
cicle anual del treball agrícola, la
de Sant Antoni Abat era de les més
celebrades arreu de Catalunya i hi
ha
municipis
que
continuen
festejant-la.
Per Sant Antoni Abat, patró dels
traginers i també dels animals,
especialment els dedicats als
treballs del camp, l’activitat festiva
més popular és la cavalcada dels
Tres Tombs o tres voltes que
donaven pel poble els carros
portats per cavalls que desfilaven i
altres animals que sovint eren
també beneïts a l’entorn de la
carrossa que passejava al sant o
davant de la parròquia. Tant pel
que fa al barri Centre, al de Santa
Eulàlia, com al de Collblanc, a
l’arxiu es conserven imatges de la
primera meitat del segle XX de la
cavalcada dels Tres Tombs.
La fotografia exposada procedeix de
la família de Cal Bialet del Garro,
una masia situada a la Rambla
Just Oliveras que va ser derruïda
arran del perllongament de la
rambla fins al barri de Bellvitge,
finalitzat l’any 2004.

Modalitat d’ingrés: transferència del Museu
d’Història de L’Hospitalet
Procedència: família de Can Bialet del Garro
Història arxivística: durant la segona meitat dels
anys 1970 el Museu d’Història de L’Hospitalet va dur
a terme diferents activitats per atraure donacions de
persones de la ciutat, entre les quals van ingressar
un nombre molt notable de fotografies.
Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Fotografia de la Cavalcada dels
Tres Tombs, el dia de Sant Antoni Abat, al seu pas
per la Rambla Just Oliveras en la dècada de 1940. En
primer pla es presenta un carro amb els cavalls
guarnits per l’ocasió i carregat de sacs plens que
sostenen un cartell anunciant: Hermandad de
Labradores y Ganaderos -- Hospitalet de Llobregat.
En segon pla, homes, dones i nens miren la
cavalcada en un dia plujós; alguns porten paraigües.
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: permesa per a usos
sense finalitat de lucre.
Instruments de descripció: catàleg
Característiques físiques: bona conservació
Àrea de notes

Es pot accedir a la lectura del document al nostre
web i a la sala de consulta, on romandrà exposat
durant un mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: CP
Data: 2011

