Monument a la Festa de Sant Antoni Abat i
els Tres Tombs
Ripollet
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
de la Maria Torras

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
Plaça Josep Maria Brull, entre la rambla de les Vinyes i l'avinguda

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.50404
2.15776
429708
4595055

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Festa de Sant Antoni Abat
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08180-115
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XXI
2003
Senyor Vadial
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Ripollet, c/ Balmes, 2, Ripollet (08291)

J Douet
dl., 10/09/2007 - 02:00

El monument d'homenatge al cavall és una bloc de granit procedent de Galícia, de 320 x
185 x 60 cm que pesa 9 tones. Aquest material que no es fa malbé amb el pas del temps i
representa la pervivència de la festa i de la tradició. Incrustat en un buit amb forma de lletra
C, de Catalunya, hi trobem un cap de cavall, el protagonista de la Festa, de 170 quilos i fos
en bronze per l'empresa Morral de Sabadell. Evoca la tradició agrícola de Ripollet i la
celebració de la festa de Sant Antoni Abat. Inaugurat el 19 de gener de 2003, du inscrita la
llegenda 'Monument Festa de San Antoni Abat - Tres Tombs'. Al seu costat es troba una
placa inscrita 'Monument inaugurat pel Sr. Josep Saló i Bayó, President de la Comissió
Organitzadora Festa de Sant Antoni Abat, i l'Il·lm. Sr. Juan Parralejo i Aragoneses, Alcalde
de Ripollet
Observacions:
El monument va ser promogut per la Comissió organitzadora de la Festa de Sant Antoni
Abad de Ripollet.

Història
La festa de Sant Antoni Abat s'escau el 17 de gener, essent una celebració important en els
països d'influència cristiana i amb especial incidència en els de parla catalana. En el passat va
ser una festa clau en moltes poblacions, essent la festa major d'hivern o festa major petita.
Actualment, el seu arrelament és un fet, tot i que la desaparició dels animals de treball podia fer
pensar en l'extinció de la festa.
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