
 

 

 

VISITA GUIADA 

ESCOLAR 

Des del Centre d’Interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu, els convidem a realitzar una visita al 

nostre equipament.  

Ubicat dins el recinte de la fàbrica Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona, Can 

Fontanet és una antiga cavallerissa rehabilitada i  transformada en el Centre d’Interpretació dels Tres 

Tombs de Sant Andreu.  

En aquest espai es posa en valor el patrimoni material i immaterial vinculat a aquesta festa tradicional. Es 

pot gaudir d’un espai d’exposició amb audiovisuals, carros i guarniments, dedicat a donar a conèixer els 

orígens i les causes d’aquesta celebració. 

Objectius de coneixement 

• Promoure el coneixement i la divulgació de 

la Festa dels Tres Tombs de Sant Andreu. 

• Conèixer el procés d’industrialització i com 

va afectar al desenvolupament de la societat 

i el territori. 

• Identificar els diferents oficis vinculats a la 

tracció animal i donar valor a la vida 

productiva de l’època.  

• Conèixer l’evolució del pas del transport de 

tracció animal al vehicle de tracció motora. 

• Aprendre a cuidar, alimentar i respectar als 

animals. 

• Promoure el creixement cultural i els 

elements col·lectius tradicionals d’identitat 

del barri i de la ciutat. 

• Oferir espais de coneixement i divulgació 

cultural. 

Metodologia 

• L’activitat comença amb una presentació 

sobre la visita i els diferents blocs temàtics. 

• Seguidament es projecta un audiovisual 

sobre la Festa dels Tres Tombs a Sant 

Andreu. 

• S’inicia el recorregut i l’explicació guiada per 

Can Fontanet i la seva sala d’exposicions, on 

es podran veure els carros, guarniments, 

fotografies dels vells oficis, del context agrari 

i el pas a la industrialització a Sant Andreu. 

• La visita finalitza als espais-taller en antics 

estables, per tractar de manera  pràctica i 

didàctica les diferents temàtiques que s’han 

exposat al llarg de la visita guiada. 

 

Temps de visita guiada: 90 minuts. 

 

Can Fontanet -  Centre d’Interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu 

Carrer Sant Adrià 20, 08030 Barcelona 

http://canfontanet.cat   info@canfontanet.cat    Telf. 93 360 33 26 

Horari: Dimarts a Diumenge de 10:00 a 14:00h. 


