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Sr. Andreu Bernadàs, president de la  
Federació dels Tres Tombs de Sant An- 
toni. Només s’hi podrà accedir amb 
invitació prèvia.

Horari: 11.30 h

Espai: Pati de Cavalleries  
de l’Ajuntament de Barcelona  
(plaça de Sant Jaume, 1) 

Accés amb invitació

Dissabte, 16 i diumenge,  
17 de gener
EXPOSICIÓ DE CARROS  
I CARRUATGES DELS TRES 
TOMBS DE SANT ANTONI
La tradició dels Tres Tombs té segles 
d’història a casa nostra. N'és una pro-
va la llarga vida de la cavalcada de la 
ciutat: ja té 195 anys. Catalogada com 
a Festa Patrimonial d’Interès Nacional 
per la Generalitat de Catalunya, re-
memora fidelment les activitats que 
feien els nostres avantpassats. Però 
enguany no es podrà fer la tradicio-
nal passada d’animals pel centre de la 
ciutat. Els cavalls, ases i someres s’hau-
ran d’esperar a l’any vinent per a tor-
nar a desfilar, tot i que l’ambient festiu 
el podrem viure de ben a prop amb la 
gran exposició de carros i carruatges 
urbans, de transport, de mercaderies 
i agrícoles. La mostra donarà valor a 
aquestes espectaculars estructures i 
s'hi seguiran mesures sanitàries, com 
ara la limitació de la cabuda. Presidirà 
la parada el carruatge amb la imatge 
de sant Antoni Abat.

Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Espai: Ronda de Sant Antoni,  
entre els carrers d’Urgell i de Tamarit. 

Entrada lliure, capacitat limitada

Del 12 al 16 de gener
RECOLLIDA D’ALIMENTS  
PER A L’ONG ‘DE VEÍ A VEÍ'
En aquest any ple de dificultats, la re-
collida d’aliments té més sentit que 
mai. És per això que en la festa dels 
Tres Tombs d'enguany es tornarà a 
instal·lar un carro de mercaderies dins 
el mercat de Sant Antoni. La idea és 
que, de dimarts a dissabte, els veïns 
i veïnes dipositin queviures al carruat-
ge, que aniran destinats a l’ONG ‘De 
veí a veí’, del barri de Sant Antoni.

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 18 h 

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

Dijous, 14 de gener
COL·LOQUI:  
‘EQUINOTERÀPIA. SALUT, 
CAVALLS I ELS TRES TOMBS’
L’equinoteràpia és una teràpia eqües-
tre o assistida per cavalls que pretén 
ajudar en el desenvolupament cogni-
tiu, físic, emocional i social de persones 
que tinguin alguna discapacitat física, 
intel·lectual o sensorial, algun trastorn 
de conducta o alguna dificultat social. 
En aquesta taula rodona es desco-
briran, per exemple, els tractaments 
amb cavalls, la relació entre el cavall 
i el pacient, l’atenció dels cavalls i els 
objectius de la teràpia. El col·loqui és 
organitzat per l’Associació de Festes 
de la Plaça Nova.

Hi intervindran Jordi Hernández, fisio- 
terapeuta especialitzat en teràpies 
amb cavalls; Alexandre Pujadas, es-
pecialista en cavalls per a teràpies; i 
Andreu Bernadàs, president de la Fe-
deració Catalana dels Tres Tombs.

Horari: 20 h 

Espai: sala de ball de la Casa dels 
Entremesos (plaça de les Beates, 2)
Entrada lliure, places limitades.  
Cal reservar plaça a la web  
lacasadelsentremesos.cat

Divendres, 15 de gener
TROBADA AMB  
ELS BANDERERS INFANTILS 
DE SANT ANTONI
Aquest acte pretén assegurar la con-
tinuïtat de la festa de Sant Antoni tot  
explicant als més menuts la tradició 
dels Tres Tombs. Per això ja fa anys 
que la federació impulsa la figura dels 
banderers infantils. Enguany l’activitat 
es reconverteix en una trobada amb 
els nens de l’escola bressol Tres Tombs, 
el CEIP Ferran Sunyer i l’escola Pia de 
Sant Antoni, que posaran el seu gra 
de sorra a la campanya de recollida 
d’aliments.

Horari: 11.10 h 

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

Dissabte, 16 de gener
PREGÓ DELS TRES TOMBS  
DE SANT ANTONI
Demà és Sant Antoni. Avui, al pati de 
Cavalleries de l’ajuntament es farà el 
tradicional pregó dels Tres Tombs, que 
anirà a càrrec de Xavier Cordomí, ac-
tivista cultural que en la seva dilatada 
trajectòria en el món de les festes i tra-
dicions barcelonines ha ajudat a cre-
ar l’actual format de la festa de Sant 
Antoni Abat. L’acte serà presidit per  
la Sra. Laia Bonet, tinenta d’alcaldia  
de l’Ajuntament de Barcelona, i el 

http://lacasadelsentremesos.cat/


Fo
to

gr
af

ie
s:

 F
ed

er
ac

ió
 d

el
s 

Tr
es

 T
om

bs
 d

e 
Sa

nt
 A

nt
on

i d
e 

Ba
rc

el
on

a

Ho organitzen:

Les dades contingudes en aquest programa són correctes  
el 29 de desembre de 2020. 

Podeu consultar-ne les modificacions a:  
barcelona.cat/trestombs
trestombsbarcelona.cat

Voleu estar informats de les activitats de cultura popular que es fan 
a la ciutat? Subscriviu-vos al nostre butlletí i no deixeu escapar cap 
detall de les festes i tradicions barcelonines! Cliqueu aquí!

@Cultupopularbcn
@bcn_culturapopular @culturapopularbcn

@culturapopularbcn

Hi col·laboren:

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona
http://trestombsbarcelona.cat/
https://comunica.barcelona.cat/butlletins/cultura/ca/
https://twitter.com/cultupopularbcn?lang=es
https://www.instagram.com/bcn_culturapopular/?hl=es
https://www.youtube.com/user/culturapopularbcn
https://www.facebook.com/culturapopularbcn/

