
CICLE FESTIU DE SANT ANTONI

197a edició  BARCELONA
DEL 15 AL 23 DE GENER

ELS 
TRES  
TOMBS
2022

@cultupopularbcn
@culturapopularbcn @culturapopularbcn

@culturapopularbcn

Ho organitza: 
Federació dels Tres Tombs de Sant 
Antoni de Barcelona (Arca de Noè, 
Associació de Veïns del Barri  
de Sant Antoni, Germandat de Sant 
Antoni Abat i Sant Antoni Comerç)

Amb la col·laboració de: 
ACIDH, Associació de Festes 
de la Plaça Nova, La Casa dels 
Entremesos, Diputació de Barcelona, 
Federació Catalana dels Tres Tombs, 
Federació d’Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional de la Barcelona 
Vella, Generalitat de Catalunya, 
Guàrdia Urbana de Barcelona, 
Mercat de Sant Antoni i Taller  
de Cultura.

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 que conté aquest programa són correctes el 20 de desembre de 2021.  
La programació queda sotmesa a les restriccions per la pandèmia de la Covid-19  
que hi pugui haver en cada moment. Podeu consultar-ne les modificacions a: 
barcelona.cat/trestombs
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Ho organitzen:

Hi col·laboren:

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
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15, 16, 22 i 23 de gener
PORTES OBERTES AL MUSEU  
DE CARROSSES FÚNEBRES
Com a novetat, enguany els Tres 
Tombs de Barcelona incorporen 
unes jornades de portes obertes al 
Museu de Carrosses Fúnebres de la 
ciutat, ubicat a Montjuïc. Allà hi tro-
bareu una col·lecció única a Europa, 
que constitueix un valuós patrimoni 
artístic i cultural.

Horari: de 11 a 14 h

Espai: Museu de Carrosses Fúnebres 
(carrer de la Mare de Déu de Port, 
56)

Del 14 al 30 de gener
VISITA A CAN FONTANET!
Heu vist mai els carruatges dels Tres 
Tombs? Són grans estructures por- 
tades per cavalls que antigament  
servien per traslladar aliments, mer-
caderies i tota mena d’elements entre 
ciutats i pobles. Al Centre d’Interpre-
tació dels Tres Tombs – Can Fontanet 
trobareu un reguitzell de carruatges 
i altres elements que s’havien usat 
per guarnir els cavalls. A més, desco- 
brireu 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

Dijous 20 de gener
XERRADA - COL·LOQUI: 
“Cavalls, mules i ases...  
i altres bèsties de cartró”
Les nostres festes més tradicionals 
són plenes de bestiari festiu repre-
sentant animals de peu rodó. Des 
d’antic que per Corpus ja sortien 
la Mulassa, els Cavallets Cotoners  
i el Bou, espetegant coets, dansant i 
perseguint la mainada. Enguany, la 
xerrada de Sant Antoni, organitza-
da per l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova i la Federació dels Tres 
Tombs de Sant Antoni de Barcelona, 
posarà sobre la taula la història i el 
paper d’aquestes bèsties a la festa.

Hi intervindran Nico Alonso, mem-
bre de l’Associació d’Amics dels 
Gegants del Pi (Mulassa de Barce-
lona); Mercè Ayora, delegada de 
Barcelona de l’Agrupació del Bes-
tiari Festiu i Popular; Andreu Berna- 
dàs, president de la Federació dels 
Tres Tombs de Sant Antoni de Bar-
celona; Xavier Cordomí, president 
de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova i director de La Casa dels En-
tremesos; Montserrat Garrich, mem-
bre de l’Esbart Català de Dansaires 
(Cavallets Cotoners de Barcelona); 
i Xavier Orriols, músic i estudiós 
de la cultura popular.

Horari: 20 h

Espai: La Casa dels Entremesos 
(plaça de les Beates, 2)

Entrada lliure, aforament limitat

ALTRES ACTIVITATSDissabte 22 de gener
CAVALCADA DELS TRES 
TOMBS DE SANT ANTONI
La cavalcada dels Tres Tombs de la 
ciutat, celebrada d’ençà del 1826, és 
un dels actes més populars de tots els 
que es fan al llarg de l’any a Barcelo-
na. Està formada per nombrosos car-
ruatges amb cavalls, ases i someres, 
que recorren diversos carrers del 
barri de Sant Antoni i del centre de la 
ciutat. La desfilada començarà a les 
10.30 h des del carrer de Tamarit amb 
l’avinguda del Paral·lel i, a les 11 h, 
davant de l’escola Pia, s’hi llegirà el 
pregó dels Tres Tombs, a càrrec de 
Vicenç Gasca i Grau, veí del barri, 
empresari i comerciant. Tot seguit, es 
durà a terme la benedicció dels ani-
mals davant de l’escola Pia de Sant 
Antoni.

Horari: de 10.30 a 14 h

Recorregut: 
carrer de Tamarit – carrer del Comte 
Borrell (Mercat de Sant Antoni)  
– carrer del Parlament – ronda  
de Sant Pau – carrer d’Urgell  
– carrer de Tamarit – carrer  
de Villarroel – carrer de Floridablanca 
– ronda de Sant Antoni – plaça  
de la Universitat – carrer de Pelai –  
la Rambla (descendent) – carrer  
de l’Hospital – plaça del Pedró –  
carrer de Sant Antoni – carrer de  
Manso (fins a l’avinguda del Paral·lel)

Es recomana l’ús de mascareta quan  
sigui impossible mantenir la distància 
de seguretat.

Composició de la cavalcada:
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.

5. Representants dels Mossos 
 d’Esquadra.

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

9. Carruatges de diverses 
 associacions i partits polítics.

10. Carruatges d’entitats  
 i associacions barcelonines.

11. Carruatges urbans: carrossa 
 dels serveis funeraris, berlina 
 acompanyant de serveis 
 funeraris, carruatge d’Estrella 
 Damm i carruatge de neteja 
 (escombriaire).

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.

Carrer de Tamarit

Carrer de Floridablanca

Plaça de  
la Universitat

Carrer de l’Hospital
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Carrer de     Manso
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