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@cultupopularbcn @culturapopularbcn
@culturapopularbcn@culturapopularbcn

Les dades que conté aquest programa són correctes el 10 de desembre de 2022.  

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

Vols estar al dia de les activitats de cultura popular que es fan 

a la ciutat? Subscriu-te al nostre butlletí i no deixis escapar 

cap detall de les festes i tradicions barcelonines! 

Captura el codi QR i subscriu-t’hi!

Ho organitzen:

Hi col·laboren:

198a edició Barcelona  
Del 14 al 22 de gener
Cicle Festiu de Sant Antoni

Els 
Tres 
Tombs
2023

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/tres-tombs-de-barcelona
https://mobile.twitter.com/cultpopularbcn
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


198a EDICIÓ TRES TOMBS DE BARCELONA

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 Bar-

celona. Està formada per nombro-

sos carruatges amb cavalls, ases 

i someres, que recorren diversos 

carrers del barri de Sant Antoni i del 

centre de la ciutat. La desfilada co-

mençarà a les 11 h des del carrer de 

Tamarit amb l’avinguda del Paral·lel. 

Abans, però, a les 10.30 h, davant de 

l’Escola Pia, s’hi llegirà el pregó dels 

Tres Tombs, a càrrec de Montserrat 

Argelich i Solé, presidenta de l’Antic 

Gremi de Traginers d’Igualada. 

Tot seguit, es durà a terme la bene-

dicció dels animals davant de l’Es-

cola 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 (descen-

dent), carrer de l’Hospital, plaça  

del Pedró, carrer de Sant Antoni  

i carrer de Manso (fins a l’avinguda 

del Paral·lel).

Composició de la cavalcada:
1. Vehicles, motos i cotxes  

 de la Guàrdia Urbana.

2. Llancers de la Guàrdia Urbana.

3. Representants dels Mossos  

 d’Esquadra.

4. Carruatge-capella amb la figura 

 de sant Antoni.

5. Disset genets com a comitiva 

 oficial dels Tres Tombs. Portaran 

 el Penó de Sant Antoni.

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 enti- 

 tats organitzadores i autoritats.

8. Quatre carruatges de les entitats 

 organitzadores, amb els respec- 

 tius penons i banderes (Arca  

 de Noè, Associació de Veïns  

 del Barri de Sant Antoni,  

 Germandat de Sant Antoni Abat  

 i Sant Antoni Comerç).

9. Cinc carruatges dels banderers 

 infantils.

10. Dos carruatges d’entitats  

 de persones amb discapacitat.

11. Carruatges de diverses  

 associacions i partits polítics.

12. Carruatges d’entitats  

 i associacions barcelonines.

13. Carruatges urbans: carrossa 

 dels serveis funeraris, berlina 

 acompanyant de serveis  

 funeraris, carruatge d’Estrella 

 Damm i carruatge de neteja 

 (escombriaire).

14. Carruatges en representació 

 dels Tres Tombs de Catalunya.

15. Genets participants muntats  

 a cavall.

16. Vehicles de neteja i vehicles  

 de tancament de rua.

DEL 13 AL 29 DE GENER

Visita a Can Fontanet!
Coneixeu Can Fontanet? És un antic 

estable per a cavalls que actualment 

acull el Centre d’Interpretació dels 

Tres Tombs de Sant Andreu. Aquí 

podreu conèixer els orígens i con-

solidació d’aquesta festa i visualitzar 

l’empremta rural del nostre passat. Hi 

trobareu tallers, exposició de carros, 

mostra de guarniments i projecció 

d’audiovisual, que constitueixen el 

contingut de l’espai. Aquest manté 

la seva personalitat amb l’edifici de 

façana modernista del carrer Pare- 

llada que, antigament, s’utilitzava per 

a l’entrada i sortida de carros i cavalls 

de la fàbrica Fabra i Coats.

Dates: de dimarts a diumenge

Horari: de 10 a 14 h

Espai: carrer de Parellada, 27

S’hi poden concertar visites  

trucant al telèfon 93 277 70 12  

o enviant un correu electrònic a

reserves@canfontanet.cat 

14, 15, 21 i 22 DE GENER
Portes obertes a la  
Col.lecció de Carrosses 
Fúnebres
Després de l’èxit de l’any passat, tor-

nen les jornades de portes obertes 

al Museu de Carrosses Fúnebres 

de la ciutat, ubicat a Montjuïc. Allà 

hi trobareu una col·lecció única a 

Europa, que constitueix un valuós 

patrimoni artístic i cultural.

Horari: de 10 a 14 h

Espai: Col·lecció de Carrosses  

Fúnebres (carrer de la Mare  

de Déu de Port, 56)

DEL 18 AL 20 DE GENER
Recollida d’aliments per  
a l’ONG De veí a veí
Com els darrers anys, l’organitza-

ció de la festa dels Tres Tombs col-

labora amb l’ONG De veí a veí tot 

instal·lant un carro de mercaderies 

dins el mercat de Sant Antoni. La 

idea és que, de dimecres a diven-

dres, tothom qui ho vulgui dipositi 

queviures al carruatge, que aniran 

destinats a l’ONG del barri de Sant 

Antoni.

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h

Espai: Mercat de Sant Antoni  

(carrer del Comte d’Urgell, 1) 

DIJOUS 19 DE GENER
198a EDICIÓ DELS TRES TOMBS  
DE BARCELONA

Xerrada - col.loqui: “Tres 
Tombs, 200 anys de festa. 
El pas del temps, tradició  
i modernitat”
Les nostres festes més tradicio-

nals són en constant evolució.  

Per això, de tant en tant, cal aturar-se 

i reflexionar sobre el passat,  

present i futur de les tradicions.  

La xerrada dels Tres Tombs d’en-

guany vol servir de presentació 

dels actes del bicentenari de la 

Cavalcada dels Tres Tombs de Sant 

Antoni de Barcelona, que s’esde-

vindrà l’any 2025.

Espai: La Casa dels Entremesos 

(plaça de les Beates, 2)

Horari: 20 h

Entrada lliure, aforament limitat
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Carrer de     Manso

Carrer de Tamarit

DISSABTE 21 DE GENER

mailto:reserves%40canfontanet.cat?subject=

