20è. Concurs fotogràfic
del barri de Sant Antoni

A Sant Antoni les festes no s’acaben a primers de gener si nó que continuen amb la Festa Major
del barri i dins de les activitats d’aquesta festa hi trobem el Concurs Fotogràfic Popular del Barri
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de Sant Antoni, organitzat per Sant
Antoni Comerç, l’Espai de Fotografia
Francesc Català-Roca de Golferichs i
l’Associació de Veïns del Barri de Sant
Antoni amb el suport del Districte de
l’Eixample.
Les persones que vulguin participar
en el concurs s’han d’inscriure de
franc el dia 16 de gener a l’Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
(Avgda. Mistral, 30) d’11 a 14h o del
18 al 22 de gener a l’Espai de Fotografia Francesc Català-Roca (Llança,
21 Baixos), de 17 a 21h.
Els temes del concurs d’enguany són:
Sant Antoni nit i dia, L’activitat comercial al barri: el comerç és vida i la Festa Major 2016. El primer premi de cada tema està dotat
amb 350 euros.
Els establiments adherits a Sant Antoni Comerç reparteixen les bases de participació en el concurs.

Els Tres Tombs de
Sant Antoni, 23 de gener

Un dels actes més esperats de la Festa Major de Sant Antoni és la Cavalcada dels Tres Tombs de
Barcelona que enguany se celebrarà el dissabte 23 de gener. La Cavalcada començarà a 2/4 d’11
del matí a l’Avgda. Mistral amb Calàbria per seguir per Floridablanca, Comte Borrell, Parlament,
Ronda de Sant Pau, on davant de l’Escola Pia es beneiran els animals, Mercat de Sant Antoni,
Comte d’Urgell, Tamarit, Villarroel, Floridablanca, Casanova, Sepúlveda, Rda. de Sant Antoni,
Plaça de la Universitat, Pelai, Rambla (baixada), Colom, Rambla (pujada), Ferran i Plaça de Sant Jaume.
Aquesta cavalcada dels Tres Tombs de Barcelona està organitzada per la Federació dels Tres
Tombs de Sant Antoni de Barcelona, l’Arca de Noè, l’Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni,
la Germandat de Sant Antoni Abat i Sant Antoni Comerç amb el suport del Districte de l’Eixample i de l’Ajuntament de Barcelona.
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Festa Major de
Sant Antoni 2016
Del 15 al 24 de gener se celebra la Festa Major de Sant

Antoni amb tota una sèrie d’activitats que podeu trobar
al programa d’actes de la Festa Major.
Aquí us recordem alguns dels actes de la Festa Major:
15/01: Concert de rock’n’roll. 16/01: Cercavila d’inici i
benvinguda de la Festa Major, pregó de festa. 17/01: 38ª.
Cursa popular del barri de Sant Antoni, benedicció d’animals de companyia, XIII trobada de corals, 18/01: Jam i
escacs. 19/01: Taller de rumba catalana, Hiphop just alive
mpc. 20/01: Gran ball per a la gent gran, xerrada sobre
els bombardejos italians 1938. 21/01: Taller de cuina: tapes variades, sopar de Festa Major. 22/01 Xerrada Pen-

Del 15 al 24 de gener se

sem el Mercat de
Fresc, Fogueró de

celebra la Festa Major de

Sant Antoni amb

Sant Antoni

torrada i música.
23/01:

Cavalcada

dels Tres Tombs de Sant Antoni, música en viu a bars i

car
Lli-

comerços, 2ª. Festapa: el cercatapes de Diables, ball de
Festa Major. 24/01: Trabucada de Sant Antoni, Sant Antoni Patina Kids, cercavila del seguici del barri de Sant
Antoni, música en viu a bars i comerços, VI Concurs de
pastissos memorial Xavier Bonastre, correfoc infernal.
Cada dia hi ha moltes més activitats, xerrades, teatre,
exposicions, concursos, fira d’atraccions,…
Us convidem a participar en la festa i a guarnir els vostres establiments durant aquestes dates.

“De creuer amb Sant Antoni!”

El número premiat de les butlletes de la campanya “De creuer amb Sant Antoni!” és el 22654, que és el
número del primer premi del sorteig de la Lotería Nacional del dia 6 de gener de 2016.
Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número han guanyat un viatge de 7 nits per a dues
persones en un creuer per la Mediterrània.
Les butlletes caduquen el dia 29 de gener de 2016.
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