Ho organitzen:

Els Tres Tombs de Barcelona,
una festa de la ciutat
molt arrelada al barri

ELS TRES
TOMBS
193a Edició
2018 Tres Tombs de Barcelona

Hi col·laboren:
Guàrdia Urbana
de Barcelona

Escola Municipal
d’Hípica
La Foixarda

Del 13 al 20 de gener

A Barcelona, la cavalcada dels Tres Tombs i el barri de Sant Antoni
són indestriables. La cavalcada s’hi fa des del 1826, quan aquest
indret encara era una porta d’accés a la ciutat i el barri no s’havia
ni urbanitzat. Amb el bagatge de tants anys, aquests darrers
temps la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona,
l’entitat impulsora de la festa, ha volgut acostar la tradició a la
gent del barri i, per extensió, a tots els ciutadans.
En un temps en què la participació és clau en el món de la cultura,
cada any organitzen un bon reguitzell d’activitats paral·leles a
la cavalcada: jornades de portes obertes, col·loquis i actes que
pretenen trobar la implicació dels infants en la tradició. Tot plegat,
amb l’objectiu de difondre qualsevol vessant de la festa: els més
tradicionals, que ens traslladen a un passat en què les bèsties
de tir eren molt importants per a la ciutat, però també els més
actuals, que fan referència als drets dels animals i, concretament,
a l’amor i el respecte pels cavalls.

Bona festa de Sant Antoni!

Les dades contingudes en aquest programa
són correctes el 20 de desembre de 2017. Podeu
consultar-ne les possibles modificacions a:

barcelona.cat/trestombs

barcelona.cat/culturapopular
trestombsbarcelona.cat
@cultupopularbcn
bcn_culturapopular

culturapopularbcn

Dipòsit legal: DL B 30308-2017

Per una altra banda, l’encarregada de fer el pregó d’enguany no
serà ni una persona ni un animal, sinó una bèstia foguera!: la
Mulassa de Barcelona, una peça d’imatgeria festiva que pertany
a l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi i que enguany celebra
450 anys. A més, aquesta bèstia, que forma part del Seguici
Popular de Barcelona, té un vincle molt especial amb els Tres
Tombs, perquè representa una mula, un animal de tir sota el
patronatge de sant Antoni Abat.

Activitats programades

193a edició de la cavalcada dels Tres Tombs de Barcelona
Dissabte, 13 de gener Diumenge, 14 de gener

Dijous, 18 de gener

Dissabte, 20 de gener

Portes obertes a la Foixarda

Visita al Zoològic

Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni

Situada al cor de la muntanya de
Montjuïc, la Foixarda és la seu de
l’escola municipal d’hípica. Durant la
jornada de portes obertes que s’hi fa,
us hi podreu passejar entre cavalls,
poltres i ponis de totes les edats i
colors. I per fer l’experiència més
completa, amb motiu de la festa de
Sant Antoni també hi haurà un seguit
de tallers i activitats infantils.

Entre el munt d’activitats que organitza
la Federació dels Tres Tombs de Sant
Antoni, hi ha la visita al Zoo a càrrec dels
membres de l’Arca de Noè, un col·lectiu
humorístic que forma part de la federació.
Però no és una visita qualsevol, sinó que
segueix uns rituals ben peculiars: portar
coca de verdures al camell Noè, visitar el
monument a Félix Rodríguez de la Fuente
i fer-se una fotografia a la gran arca que hi
ha al parc. Una manera com una altra de
fer un homenatge als animals de la ciutat i
al seu patró, sant Antoni.

Col·loqui: ‘Festes amb animals
o festes per a animals’

Dimarts, 16 de gener
Banderers Infantils 2017

Horari: 9.30 h
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Horari: de 10.30 h a 14 h

7.

Recorregut de la cavalcada

Horari: 20 h
Entrada lliure, places limitades
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La Rambla (descendent)

Espai: Escola Pia Sant Antoni
(ronda de Sant Pau, 72)

Ordre del seguici:
1.

8.

Espai: sala d’actes de la Casa dels
Entremesos (plaça de les Beates, 2)

Viladomat

El president de la Federació dels Tres
Tombs de Sant Antoni, acompanyat del
banderer oficial i el seu seguici, visitaran
l’Escola Pia de Sant Antoni per lliurar el
nomenament de banderers infantils a tots
els alumnes i convidar-los a participar en
la cavalcada del 20 de gener.

Recorregut:
Carrer de Floridablanca - carrer de
Viladomat - carrer del Parlament - ronda
de Sant Pau - carrer del Comte 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) - la Rambla
(ascendent) - carrer de Ferran - plaça de
Sant Jaume.

12.
Ferran
La Rambla (ascendent)

Trobada: a les 11.10 h a la porta del Parc
de la Ciutadella

Villarroel

Espai: Parc Zoològic de Barcelona

Ronda de
Sant Pau

Horari: de 17 h a 20 h

La cavalcada dels Tres Tombs més antiga
de la ciutat –ja té 193 anys!– arrenca
a les 11 h del barri de Sant Antoni per
dirigir-se a la plaça de Sant Jaume.
Abans, a la cruïlla dels carrers de Calàbria
i de Floridablanca, hi trobareu desenes
de genets i carruatges de totes les mides
i estils. Veniu-los a veure a partir de les
10.30 h. I a les 10.45 h no us perdeu el
pregó, que enguany anirà a càrrec de
l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi,
perquè la Mulassa de Barcelona, la seva
bèstia festiva, celebra el 450è aniversari.

Urgell

Espai: Hípica la Foixarda (avinguda
dels Montanyans, 1)

Taula rodona sobre festes de tot
Catalunya on els animals són els
protagonistes. Aquesta activitat forma
part de les ‘Xerrades del dijous’, espai de
tertúlia i intercanvi de coneixements de
la Casa dels Entremesos. Hi intervindran
Amadeu Carbó, activista de cultura
popular; Adolf Bargués, primer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Martorell;
i Andreu Bernadàs, president dels Tres
Tombs de Sant Antoni de Barcelona.
El col·loqui serà moderat per Xavier
Cordomí, director de la Casa dels
Entremesos.

Concurs Instagram

13.
FINAL

Plaça de
Sant Jaume

14.
17.
18.

Vehicles, motos i cotxes de la Guàrdia
Urbana.
Llancers de la Guàrdia Urbana.
Carruatge-capella amb la figura de Sant
Antoni.
Disset genets com a comitiva oficial dels
Tres Tombs. Portaran els penons de Sant
Antoni i de Santa Eulàlia.
Mossos d’Esquadra a cavall, representats
per la seva secció esportiva hípica
Cavalls i penó en representació de les
colles de Sant Medir.
Carruatge oficial dels Tres Tombs de Sant
Antoni de Barcelona amb els presidents
de les entitats organitzadores i autoritats.
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).
Banda de música.
Carruatges de diversos partits polítics.
Carruatges d’entitats i associacions
barcelonines.
Carruatges urbans: carrossa dels serveis
funeraris, carruatge d’Estrella Damm,
carruatge dels bombers...
Carruatges en representació dels Tres
Tombs de Catalunya.
Desfilada a peu dels membres de
l’Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de
Catalunya.
Genets participants muntats a cavall.
Vehicles de neteja i vehicles de tancament
de rua.

Activitats a la plaça
de Sant Jaume
Mentre arrenca la cavalcada al barri
de Sant Antoni, la plaça de Sant Jaume
s’omplirà d’activitats. A les 11.30 h el grup
musical La Màlaga presentarà la ‘Rumbeta
dels Tres Tombs’ amb una actuació al bell
mig de la plaça. I una vegada hagi acabat
el concert, es repartiran trossos del famós
tortell de Sant Antoni a tothom fins que se
n'acabin les existències!
Espai: plaça de Sant Jaume
Horari: de 10.30 h a 12 h

Heu fet fotografies vistoses
de la cavalcada dels Tres
Tombs de Barcelona?
Participeu en el concurs d’Instagram
que cada any organitza la Federació
Catalana dels Tres Tombs!
Només cal que feu servir les
etiquetes #3tombs o #trestombs.
També podeu participar-hi enviant
les imatges per correu electrònic a
info@federaciótrestombs.cat.
Per a més informació, podeu
consultar les bases al web:
www.federaciotrestombs.cat

