
CICLE FESTIU DE SANT ANTONI

SANT ANDREU DE PALOMAR
16 DE GENER



Rambla de l’Onze de Setembre

Diumenge, 16 de gener
94ª EDICIÓ DELS TRES 
TOMBS DE SANT ANDREU  
DE PALOMAR

Cavalcada dels Tres Tombs 
de Sant Andreu de Palomar
El passat agrícola del barri de Sant An-
dreu de Palomar es fa evident durant 
la desfilada dels Tres Tombs, que en-
guany tindrà lloc la vigília del dia de 
Sant Antoni. És la primera de les dues 
que es fan a la ciutat i hi trobareu els 
llancers de la Guàrdia Urbana, bandes 
de música, cavalls, genets, amazones 
i tota mena de carruatges: calesses, 
berlines, tartanes, faetons, carros de 
traginer... En arribar al passeig de Fa-
bra i Puig, la cavalcada fa tres tombs 
entre el carrer Gran de Sant Andreu  
i el de Concepció Arenal.

Horaris: 

10 h Concentració al recinte
 de Fabra i Coats

11.30 h Sortida

12 h Benedicció

Recorregut: 
carrer de sant Adrià – carrer del 
Segre – passeig de Torras i Bages 
(fins al carrer de Valentí Iglésias) – 
passeig de Torras i Bages – carrer 
del Segre – carrer de Virgili – rambla 
de l’Onze de Setembre – passeig  
de Fabra i Puig (Tres Tombs entre  
el carrer Gran de Sant Andreu  
i el de Concepció Arenal)

Del 14 al 30 de gener
VISITA A CAN FONTANET!
Heu vist mai els carruatges dels Tres 
Tombs? Són grans estructures porta-
des per cavalls que antigament ser-
vien per traslladar aliments, merca-
deries i tota mena d’elements entre 
ciutats i pobles. Al Centre d’Inter- 
pretació dels Tres Tombs – Can Fon-
tanet trobareu un reguitzell de car-
ruatges i altres elements que s’havi-
en usat per guarnir els cavalls. A més, 
descobrireu la història de la festa 
dels Tres Tombs. El centre, situat a 
les antigues quadres que formaven 
part de la fàbrica de Can Fabra, ha 
esdevingut un espai de referència 
per a l’estudi dels Tres Tombs d’ençà 
del 2012.

Dates: De dimarts a diumenge.

Horari: De 10 a 14 h

Espai: Carrer de Sant Adrià, 20
S’hi poden concertar visites trucant 
al telèfon 93 360 33 26 o enviant un 
correu electrònic a
reserves@canfontanet.cat

Espais reservats per a persones 
amb discapacitat: 
passeig de Fabra i Puig (a l’altura 
del carrer de Neopàtria) i passeig 
de Torras i Bages (a l’altura del 
carrer de Malats).

Composició de la cavalcada:
1. Llancers de la Guàrdia Urbana,  
2. Cap de Colla, 3. Carrossa de Sant 
Antoni Abat, 4. Colla de Genets  
i Amazones, 5. Cap de Bandera,  
6. Banderer, 7. Cordonistes, 8. Carro 
de carrera, 9. Carros a la pagesa,  
10. Banda Simfònica de Roquetes - 
Nou Barris, 11. Banda de Música de  
la Casa de Granada de Barcelona,  
12. Carruatge de dues rodes,  
13. Carruatges a llimonera de quatre 
rodes i 14. Carruatges amb més  
de dos cavalls.

FINAL

Recorregut

El seguici fa  
tres tombs  
al passeig

S’han de seguir  
les mesures vigents 
de prevenció de  
la covid-19.
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@culturapopularbcn

94a edició dels 
TRES TOMBS DE SANT ANDREU 
DE PALOMAR 
Ho organitza: 
Societat per a la Festa de Sant Antoni 
Abat de Sant Andreu de Palomar

Voleu estar al dia 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! 

Captureu el codi QR i subscriviu-vos-hi!

Les dades contingudes en aquest programa són correctes el 20 de desembre de 2021. 
Podeu consultar-ne les modificacions a: barcelona.cat/trestombs D
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https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona
https://es-es.facebook.com/culturapopularbcn
https://twitter.com/cultupopularbcn
https://twitter.com/cultupopularbcn
https://www.instagram.com/culturapopularbcn/?hl=es
https://www.youtube.com/user/culturapopularbcn
https://es-es.facebook.com/culturapopularbcn
https://www.youtube.com/user/culturapopularbcn
https://www.instagram.com/culturapopularbcn/?hl=es
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona

