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Cambrils recupera els actes
populars de la festa de Sant Antoni
Els agrupa en un únic dia, el diumenge 13 de març

Els Tres Tombs a Cambrils, el 13 de març | Josep Ballbè

Cambrils recuperarà el diumenge 13 de març els actes populars de la festa de Sant Antoni que
se celebra habitualment a mig gener i que enguany es va haver d'ajornar per l'augment de casos
de la sisena onada de la Covid. L'alcalde, Oliver Klein; el president de la Cooperativa Agrícola,
Pau Serra, i la tècnica del Departament de Festes, Concep Ferrer, han presentat el programa
d'activitats, que consisteix en el tradicional esmorzar popular a la Cooperativa i els Tres Tombs
de Sant Antoni.
L'alcalde i el president de la Cooperativa han recordat la importància que havia tingut anys enrere
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la festa de Sant Antoni a Cambrils, amb dos dies plens d'activitat, i han manifestat la voluntat de
tornar a potenciar aquesta celebració tan esperada que evoca el passat agrícola del municipi.
Enguany les activitats s'han concentrat en un sol dia.
Així doncs, el tradicional esmorzar popular que habitualment es feia el dissabte se celebrarà el
mateix diumenge dia 13 de març. A partir de les 9 del matí a les instal·lacions de la Coooperativa
Agrícola (carretera de Montbrió, Km. 2), s'oferirà esmorzar que es podrà coure en les diferents
graelles instal·lades. Els tiquets costaran 4 euros i inclouran llonganissa, cansalada, pa, oli
d'oliva verge extra, aigua i fruita.
A més, l'Agrobotiga de la Cooperativa estarà oberta i oferirà descomptes per la compra de garrafes
d'oli a les persones que ensenyin el tiquet de l'esmorzar. Durant tot el matí, també es vendrà
Tortell de Sant Antoni elaborat a Cambrils i se celebrarà la 15a Trobada d'intercanvi de plaques de
Cava.
Mentrestant, les cavalleries participants als Tres Tombs es concentraran a les instal·lacions de la
Cooperativa. A partir de les 12 del migdia, s'iniciarà el recorregut des del carrer Hospital en direcció
al carrer Verge del Camí. Més tard, en arribar davant del Pati de l'Ermita, el mossèn farà la
benedicció dels cavalls, coincidint amb la sortida de missa.
Els Tres Tombs comptaran amb la participació d'un centenar de cavalls del Club Hípic Castells, el
Club Hípic Tomás Santiago i l'Hípica Herederos de Santiago, dues escoles que fan equinoteràpia
per a infants amb autisme o Síndrome de Down i la Banda del Pare Manyanet de Reus.
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