
ELS TRES  
     TOMBS 
2019 194a edició 

Tres Tombs de Barcelona
Del 13 al 24 de gener
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Activitats programades 

194a edició de la cavalcada dels  Tres Tombs de Barcelona

Del 14 al 18 de gener
Recollida d’aliments per a  
la campanya De Veí a Veí
Durant cinc dies s’instal·larà un carro 
tradicional al bell mig del mercat de Sant 
Antoni per tal que els compradors puguin 
fer donació d’aliments. El menjar recollit 
anirà destinat a la campanya De Veí a 
Veí, impulsada per una entitat del barri 
mateix. I el dissabte 19 de gener el carro, 
ben carregat d’aliments, s’incorporarà a 
la cavalcada dels Tres Tombs de la ciutat. 

Espai: Mercat de Sant Antoni (carrer del 
Comte d’Urgell, 1)

Horari: De dilluns a divendres,   
de 10 a 14 i de 16 a 19.30 h

Diumenge, 13 de gener
Visita al Zoològic
Entre el munt d’activitats que 
organitza la Federació dels Tres Tombs 
de Sant Antoni, hi ha la visita al zoo, a 
càrrec dels membres de l’Arca de Noè, 
un col·lectiu humorístic que forma 
part de la federació. Però no és pas 
cap visita qualsevol, sinó que segueix 
uns rituals ben peculiars: portar coca 
de verdura al camell Noè, visitar el 
monument a Félix Rodríguez de la 
Fuente i fer-se una fotografia a la gran 
arca que hi ha al parc. Una manera 
com una altra de fer un homenatge als 
animals de la ciutat i al seu patró, sant 
Antoni.  
Acte per a socis i amics de la Federació 
dels Tres Tombs de Sant Antoni.

Espai: Parc Zoològic de Barcelona

Trobada: a les 11.10 h a la porta del 
Parc de la Ciutadella



Activitats programades 

194a edició de la cavalcada dels  Tres Tombs de Barcelona

Dissabte, 19 de gener
Cavalcada dels Tres Tombs  
de Sant Antoni
La cavalcada dels Tres Tombs més antiga 
de la ciutat –ja té 194 anys!– arrenca 
a les 10.30 h des de la cruïlla entre 
l’avinguda del Paral·lel i el carrer de 
Tamarit. L’acte central és una passada 
d’animals formada per cavalls, ases i 
someres que fan un circuit pel centre de 
la ciutat cavalcades o tirant carruatges. 
Però la processó fa unes quantes parades 
de cap a cap de l’extens recorregut: a les 
10.45 farà la primera per a la lectura del 
pregó davant el Mercat de Sant Antoni, 
que enguany anirà a càrrec de Joan Anton 
Torralba, president de les Colles de Sant 
Medir. 

Recorregut:
Cruïlla entre l’avinguda del Paral·lel i 
el carrer Tamarit (sortida) - carrer de 
Tamarit- Mercat de Sant Antoni (lectura 
del pregó) – carrer del Parlament - ronda 
de Sant Pau – carrer d’Urgell – carrer 
de Floridablanca - ronda de Sant Antoni 
– plaça de la Universitat – carrer de 
Pelai – la Rambla (descendent) – Retorn: 
avinguda de les Drassanes -  avinguda del 
Paral·lel. - plaça de Puig i Cadafalch

Horari: de 10.30 a 14 h

Dijous, 17 de gener
Banderers Infantils de Sant Antoni
Per assegurar la continuïtat de la festa 
de Sant Antoni, cal implicar-hi els 
infants, tot explicant-los bé el significat 
de la celebració. Per això ja fa anys que 
la federació ha impulsat la figura del 
banderer infantil. Enguany es farà una 
trobada al Mercat de Sant Antoni, amb 
infants de diverses escoles del barri. 

Espai: Mercat de Sant Antoni (carrer del 
Comte d’Urgell, 1)

Horari: 11.45 h

Col·loqui: Els Tres Tombs:   
origen i sentit en la societat d’avui
El cicle agrícola i ramader ha marcat gran 
part de les festivitats i expressions al llarg 
dels segles però, com vivim actualment en 
una societat cada cop més urbana, aquest 
lligam amb la natura?
Hi intervindran Xavier Orriols i Sendra, 
etnògraf; Andreu Bernadàs, president de 
la Federació Catalana dels Tres Tombs, 
Jordi Vilalta, membre del patronat del 
Museu del Traginer. Modera: Ester Plana, 
periodista i presentadora del programa 
Mans de Catalunya Ràdio. Presenta: Joan 
Maluquer, vicepresident primer de l’Ateneu 
Barcelonès.

Espai: Sala d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu 
Barcelonès (carrer de la Canuda, 6)

Horari: 19 h



Dijous, 24 de gener
Col·loqui: ‘Aureli Capmany, 
Barcelona i els Tres Tombs’i
Amb motiu del 150è aniversari del 
naixement del folklorista Aureli Capmany, 
es farà una taula rodona relacionada 
amb els estudis que va fer sobre les 
tradicions i els costums genuïnament 
barcelonins, com ara la festa de Sant 
Antoni Abat. Aquesta activitat forma 
part de les ‘Xerrades del dijous’, espai de 

tertúlia i intercanvi de coneixements 
de la Casa dels Entremesos.
Hi intervindran Montserrat Garrich, 
comissària de l’Any Aureli Capmany; 
Anna Capmany, neta d’Aureli 
Capmany; i el folklorista Amadeu 
Carbó. El col·loqui serà moderat per 
Xavier Cordomí, director de la Casa 
dels Entremesos. 
Espai: sala d’actes de la Casa dels 
Entremesos (plaça de les Beates, 2)
Horari: 20 h
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   Tres Tombs de Barcelona

Ordre del seguici:
1.  Vehicles, motos i cotxes de la Guàrdia  

Urbana.

2. Llancers de la Guàrdia Urbana.

3. Carruatge-capella amb la figura de sant 
Antoni.

4.  Disset genets com a comitiva oficial 
dels Tres Tombs. Portaran els penons de 
Sant Antoni i de Santa Eulàlia.

5.  Mossos d’Esquadra a cavall, 
representats per la seva secció 
esportiva hípica.

6.  Cavalls i penó en representació de les 
colles de Sant Medir.

7.  Carruatge oficial dels Tres Tombs 
de Sant Antoni de Barcelona, amb 
els presidents de les entitats 
organitzadores i autoritats.

8.  Carruatges de les entitats 
organitzadores, amb els penons i 
banderes respectius (Arca de Noè, 
Associació de Veïns del Barri de Sant 
Antoni, Germandat de Sant Antoni Abat 
i Sant Antoni Comerç).

9.  Carruatges de diversos partits polítics.

10.  Carruatges d’entitats i associacions 
barcelonines.

11.  Carruatges urbans: carrossa dels 
serveis funeraris, carruatge d’Estrella 
Damm, carruatge dels bombers...

12.  Carruatges en representació dels Tres 
Tombs de Catalunya.

13.  Genets participants muntats a cavall.

14.  Vehicles de neteja i vehicles de 
tancament de rua.



Ho organitzen:

Hi col·laboren:

Guàrdia Urbana 
de Barcelona

barcelona.cat/culturapopular
trestombsbarcelona.cat

  @cultupopularbcn      culturapopularbcn

  bcn_culturapopular
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Les dades contingudes en aquest programa 
són correctes el 20 de desembre de 2018. 
Podeu consultar-ne les possibles modificacions a:
barcelona.cat/trestombs
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