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31a edició  
Tres Tombs Infernals  
de Sant Andreu de Palomar
Ho organitza: La Satànica de Sant Andreu

Amb la col.laboració de: Centre Municipal  

de Cultura Popular de Sant Andreu, Grup de 

Teatre la Trapa i Germandat de Trabucaires, 

Geganters i Grallers de Sant Andreu.

95a edició 
Tres Tombs de Sant Andreu  
de Palomar
Ho organitza: Societat per a la Festa 

de Sant Antoni Abat de Sant Andreu  

de Palomar. 

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!

Sant Andreu de Palomar 
14 i 15 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


pirotècnia i un correfoc triple, la colla 

ja fa més de trenta anys que explica 

com Satanàs va temptar sant Antoni 

amb plaers molt terrenals: el poder, 

la beguda i el sexe. Tot i explicar la 

mateixa història, una cosa que va va-

riant és l’escenificació de la llegenda, 

que cada any sorprèn els assistents.  

A més, enguany s’estrenen les melo-

des pròpies dels Tres Tombs Infernals, 

que van guanyar una de les beques 

Barcelona Crea 2021 en l’àmbit de 

les cultures populars. 

Horari: 20.30 h

Espai: plaça de Can Fabra

Fitxa artística
Direcció: Comissió Tres Tombs  

Infernals; Director escènic: Ferran 

Fleta; Producció: la Satànica de 

Sant Andreu; Interpretació: Grup  

de teatre la Trapa, la Satànica de 

Sant Andreu, Diables de les Corts  

i voluntaris de més entitats del barri; 

Coreografies: la Satànica de Sant 

Andreu; Guió: Roger Bernet;  

Escenografia: la Satànica de Sant 

Andreu; Disseny pirotècnic: Ivan 

Garriga i Jordi Purcalla; Música: 
Joan Palà, Marc de Rosselló i Sònia 

Arias; Traducció en llenguatge  
de signes: Aitor Pérez; Vestuari  
i maquillatge: Elisenda Alonso.

95a 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 

Andreu de Palomar es fa evident du-

rant la desfilada dels Tres Tombs. És 

la primera de les dues que es fan a la 

ciutat. Però fixeu-vos-hi bé: enguany 

hi faltarà el Carro de Carrera, la joia 

de la desfilada, que es troba immers 

en un profund procés de rehabilita-

ció. La previsió és tenir-lo llest l’any 

2024, quan se celebrarà el centenari 

de la Societat per a la Festa de Sant 

Antoni Abat de Sant Andreu de Pa-

lomar. Consulteu més informació a 

l’Instagram @can_fontanet.

Horaris: 10 h trobada dels Urban 

Sketchers Barcelona i concentració 

al recinte de la Fabra i Coats; 11.45 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 i 

passeig de Fabra i Puig (Tres Tombs 

entre el carrer Gran de Sant Andreu  

i el de Concepció Arenal). 

Espais reservats per a persones 

amb discapacitat: passeig de Fabra 

i Puig (a l’altura del carrer de  

Neopàtria) i passeig de Torras i Ba-

ges (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. Car-

ros a la pagesa, 9. Banda Simfònica 

de Roquetes - Nou Barris, 10. Banda 

de Música de la Casa de Granada 

de Barcelona, 11. Carruatge de dues 

rodes, 12. Carruatges a llimonera de 

quatre rodes, 13. Carruatges amb 

més de dos cavalls.

DIUMENGE 15 DE GENER

Rambla de l’Onze de Setembre
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Carrer de Valentí Iglésias

El seguici fa  

tres tombs  

al passeig

Recorregut

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 car-

ros, mostra de guarniments i projec-

ció 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 

DISSABTE 14 DE GENER
31a EDICIÓ DELS TRES TOMBS INFERNALS  
DE SANT ANDREU DE PALOMAR 

Els Tres Tombs Infernals
De la llegenda de sant Antoni n’hi 

ha moltes versions. Una de les més 

originals és la que representa la 

Satànica de Sant Andreu amb els 

Tres Tombs Infernals. Barrejant mite, 

https://www.instagram.com/can_fontanet/?hl=es
mailto:reserves%40canfontanet.cat?subject=



