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PRESENTACIÓ PROJECTE DELS TRES TOMBS 2018
Continuem amb el camí iniciat fa uns anys programant una setmana
d’activitats al voltant de la celebració d’aquesta festa que recupera
una de les més nostrades tradicions: El transport de persones
productes i altres serveis amb carros d’antiga construcció i dels
transports urbans a la ciutat de Barcelona.
Per això proposem la celebració d’un seguit d’actes que s’iniciarien el
dissabte 13 i finalitzarien el dissabte 20 de gener del 2018.
Essent conscients de la situació econòmica del nostre món de les
tradicions i costums, la realització d’aquest projecte el seguiríem
fent sense que s’incrementi el total de les aportacions econòmiques
que rebem fins ara, ja que les despeses que es produiran per la
realització de les noves activitats les assumiran patrocinadors,
col·laboradors i els recursos propis de les entitats que composen la
Federació.
Així proposem desenvolupar les següents activitats:
Del dissabte 13 fins el
divendres 19 de gener

Dissabte, 13 de gener

Col·laboració amb el Mercat de Sant Antoni
i diverses entitats del barri, tot fent un
projecte de dinamització amb famílies i
escoles perquè coneguin els Tres Tombs.
Realització d’una jornada de portes
obertes a les instal·lacions de la Foixarda.
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Diumenge, 14 de gener

Visita de les entitats de la Federació al Zoo
de Barcelona amb la realització d’una
festa infantil.

Dimarts, 16 de gener

Lliurament tercera bandera infantil a
l’Escola Pia de Sant Antoni.
Xerrada – col·loqui dels Tres Tombs a la
Casa dels Entremesos amb ponents a
concretar en aquest moment.

Dijous, 18 de gener

Dissabte, 20 de gener

Celebració de la 193 cavalcada dels Tres
Tombs de Sant Antoni de Barcelona amb
sortida al barri de Sant Antoni i arribada a
la plaça Sant Jaume.

Dissabte, 20 de gener

Celebració activitats a la plaça Sant Jaume
des de les 10.30 h fins l’arribada de la
cavalcada amb l’exhibició de tall de crins i
pel de mules i cavalls i lliurament del tortell
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JORNADA PORTES OBERTES A LA FOIXARDA
Realització d’una jornada de Portes Obertes de la Foixarda, el
dissabte 13 de gener pel matí, amb diferents activitats de
coneixement de l’espai i viatges amb carruatges.
BANDERERS INFANTILS DE SANT ANTONI
Visita a l’Escola Bressol Tres Tombs de Sant Antoni per recordar la
seva participació com a Bandereres Infantils de la Cavalcada.
Visita a l’Escola Ceip Ferran Suñer, per recordar la seva participació
com a Bandereres Infantils de la Cavalcada.
Lliurament a l’Escola Pia de Sant Antoni de la tercera , i darrera,
Bandera Infantil.
VISITA DE LA FEDERACIÓ DELS TRES TOMBS AL ZOOLÒGIC
Data de realització: 14 de gener del 2018, pel matí (De 10 a 14 hores)
Visita dels integrants de la Federació dels Tres Tombs amb amics i
familiars a l Zoo de Barcelona amb motiu de la celebració del dia de
Sant Antoni, amb lliurament de coca de verdures al camell Noè, visita
al monument en homenatge a Fèlix Rodriguez de la Fuente,
fotografia conjunta a l’arca gegant que hi ha al costat dels lèmurs i
festa infantil amb jocs d’animals per a tota la mainada.
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CONCURS D’INSTRAGRAM
En col·laboració amb la Federació Catalana dels Tres Tombs de Sant
Antoni, participació en el concurs fotogràfic que patrocinen.

XERRADA – COL·LOQUI DELS TRES TOMBS
Data de realització: 18 de gener del 2018 (A les 20 hores)
Xerrada – col·loqui dels Tres Tombs a la Casa dels Entremesos amb
ponents a concretar en aquest moment, tot parlant de la festa dels
Tres Tombs, la seva tradició i la seva modernitat.
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CAVALCADA DELS TRES TOMBS DE SANT ANTONI DE
BARCELONA
DATA DE REALITZACIÓ: 20 de
gener del 2018, pel matí (entre
10.30 i 14 hores)
MUNTATGE CAVALCADA
Hora de Concentració: 7 h
Lloc
concentració
per
muntatge: Plaça Puig i
Cadafalch
Hora sortida cap a l’espai d’inici cavalcada: 9.45 h
Cavalcada
Hora de Concentració: 10.30 h
Concentració: Cruïlla del carrer Calàbria i el carrer Floridablanca.
Recorregut: Calàbria, Floridablanca, Viladomat, Parlament, Ronda de
Sant Pau, Urgell, Tamarit, Villarroel, Floridablanca, Ronda Sant
Antoni, Plaça Universitat, Pelai, Rambla (descendent), Rambla
(ascendent), Ferran i Pl. de Sant Jaume.
Hora del pregó i lliurament de Banderes: 10.45 h
Enguany, amb motiu de la celebració del 450 aniversari de la Mulassa
de Barcelona, els Tres Tombs li retran un doble homenatge, tot fent
que la pròpia Mulassa sigui la pregonera de la cavalcada i, participant
amb tots nosaltres a la cavalcada fins la Plaça Sant Jaume.
Desprès del pregó és lliuraran les banderes de les associacions i
federacions als genets que les representen a la cavalcada.
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Hora de Sortida: 11.00
La primera parada és farà les 11.30 h davant dels Escolapis per tal de
rebre la benedicció.
La segona parada, de concentració i coordinació és farà a les 11.45
entre la Plaça Universitat i la Plaça Goya.
La tercera parada, també de concentració i coordinació és farà a les
12.10 h, amb la capçalera de la rua davant de l’ICUB i tota la cavalcada
dins de La Rambla.
La cavalcada finalitzarà a la Plaça de Sant Jaume.
Un cop els participants baixin dels carruatges, aquests aniran pel ¡
pel carrer Princesa, fins al Passeig Picasso i entraran al Parc de la
Ciutadella (Passeig dels Til·lers) on es farà la càrrega en els vehicles
de transport o per Via Laietana cap els seus espais respectius.
L’Ajuntament de Barcelona oferirà una recepció oficial a totes els
participants i entitats relacionades amb l’esdeveniment.
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COMPOSICIÓ PREVISTA DE LA CAVALCADA
1. Vehicles, motos i cotxes, de la Guàrdia Urbana, que obriran pas
a la Rua.
2. Llancers de la Guàrdia Urbana i components de la Banda de la
Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana.
3. Mulassa de Barcelona amb la seva colla de grallers.
4. Carruatge Capella amb la figura de Sant Antoni.
5. 17 genets, tres d’ells amb el penó de Sant Antoni, com a
comitiva oficial dels Tres Tombs.
6. Cavalls i penó representant a les Colles de Sant Medir.
7. Carruatge oficial dels Tres Tombs de Sant Antoni amb els
Presidents de les entitats organitzadores i autoritats.
8. Quatre carruatges de les entitats organitzadores amb els seus
penons i banderes (Arca de Noè, Associació de Veïns Sant
Antoni, Germandat de Sant Antoni i Sant Antoni Comerç).
9. Carruatges de diferents associacions i partits polítics.
10. Carruatges d’entitats i associacions barcelonines:
a. Socis i amics Germandat Sant Antoni
b. Socis i amics Arca de Noè
c. Socis i amics Federació Tres Tombs de Barcelona
d. Socis i amics Sant Medir
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e. Socis i amics de la Confraria de Santa Marta
f. Carrossa del RCD Espanyol
g. Carrossa amb les mascotes del Tibidabo
11.

Carruatges urbans
a. Carrossa Serveis Funeraris
b. Carruatge Berlina acompanyant de Serveis Funeraris
c. Carruatge Estrella Damm
d. Carruatge de Neteja – Escombriaire.

12.

Carruatges representants dels Tres Tombs de Catalunya:

13.

Genets a cavall participants.

14.

Vehicles de Neteja i vehicles de tancament de Rua.
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CELEBRACIÓ ACTIVITATS PL. SANT JAUME I AJUNTAMENT
Data de realització: 20 de gener del 2018 (entre 10.30 i 12 hores)
Celebració a la plaça Sant Jaume des de les 10.30 h fins a l’arribada de
la cavalcada d’activitats relacionades amb cavalcada amb exhibició
de tall de crins i pel de mules i cavalls i lliurament del tortell de Sant
Antoni.

Parlaments finals de representants de la Federació i de l’Ajuntament
i lliurament de tortell de Sant Antoni i refresc als participants a la
cavalcada.
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