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S

igueu benvinguts i benvingudes a les celebracions
de la diada de Sant Antoni, que es commemora el
17 de gener però que té la seva principal expressió
en els Tres Tombs de Barcelona, que enguany recorreran
els carrers del barri el dissabte 21 de gener. Serà
la 192a edició d’una festa popular que, aquest cop,
inclourà un programa d’activitats a la plaça de Sant
Jaume. No hi faltaran ni la música ni aquelles bèsties
de peu rodó de les quals sant Antoni és patró.

Escola Municipal
d’Hípica La Foixarda

Guàrdia Urbana
de Barcelona

Recordeu, a més, que aquests dies se celebra la Festa
Major de Sant Antoni i que hi ha molts actes previstos,
entre els qual alguns de programats al clàssic envelat
de festa major, un lligam temporal amb les celebracions
d’altres temps.
La festa dels Tres Tombs també ens porta a la memòria,
un any més, aquella Barcelona del passat en la qual
els animals de peu rodó (cavalls, eugues, mules,
matxos, someres...), però també tota mena de carros i
carruatges, tenien un paper destacat. Els Tres Tombs
de Barcelona són tradició pura, cosa que no vol dir que
no sigui una festa capaç d’evolucionar i d’adaptar-se
als temps que vivim. Sí, potser ara és poc freqüent
veure cavalls, ases o carros als carrers i a les places
de la ciutat, però avui són molts els barcelonins i
barcelonines que conviuen amb uns animals domèstics
que, com abans els cavalls i les mules, també seran
objecte de la benedicció del sant.

192a EDICIÓ

Veniu a celebrar la festa i participeu en els actes
programats enguany, sols o amb els vostres animals
de companyia. És Sant Antoni i tornen els Tres Tombs.
Gaudiu de la festa!

barcelona.cat/culturapopular
trestombsbarcelona.cat
@cultupopularbcn
bcn_culturapopular

culturapopularbcn
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El tracte que reben els animals que participen en la
festa és un altre dels indicadors que ens mostren fins
a quin punt ha evolucionat la tradició. Avui existeix un
protocol de seguretat i benestar animal que se segueix
rigorosament i que garanteix la salut i la comoditat
de les bèsties que participen en els Tres Tombs de
Barcelona.

21 de gener de 2017

Activitats programades

192a edició de la Cavalcada dels Tres Tombs de Barcelona
Sabeu que La Foixarda va ser una de
les moltes pedreres que hi havia a
Montjuïc? El 1929 va acollir el primer
parc d’atraccions de la ciutat, que va
estar obert només durant l’Exposició
Internacional d’aquell any. Finalment,
es va convertir en un recinte hípic, i
durant aquesta festa hi podreu veure en
actiu tot de cavalls i carruatges que ens
parlen de la importància de les bèsties
de peu rodó a la Barcelona d’altres
temps.

Ja que els animals són uns dels
protagonistes de la festa de Sant
Antoni, l’Arca de Noè, associació
integrant de la Federació dels Tres
Tombs de Sant Antoni, organitza
una visita, amb amics i familiars,
als barcelonins més animals de la
ciutat: els que viuen al Parc Zoològic.
Li portaran una coca de verdures al
camell Noè, visitaran el monument a
Félix Rodríguez de la Fuente i es faran
una fotografia a la gran arca que hi ha
al parc.

Espai: Hípica La Foixarda
(avinguda dels Montanyans, 1)
Horari: de 17 a 20 h

Espai: Parc Zoològic de Barcelona
Trobada: a les 11.15 h a la porta del Parc
de la Ciutadella

Taula rodona sobre les festes on el cavall
és un dels protagonistes principals. La
tradició de festes amb animals és molt
corrent al nostre país, com aquelles que
giren al voltant dels cavalls i d’altres
bèsties de peu rodó. Durant la tertúlia es
projectaran filmacions de les festes dels
Tres Tombs.
A càrrec de Josep Antoni Torralba,
president de la Federació de Colles de
Sant Medir; Artur Garró, vicepresident de
la Federació Catalana dels Tres Tombs, i
un tercer convidat per confirmar. Aquesta
activitat forma part de les Xerrades
del dijous, espai de tertúlia i intercanvi
de coneixements de La Casa dels
Entremesos.

Dissabte, 21 de gener

ACTIVITATS A LA PLAÇA
DE SANT JAUME

CAVALCADA DELS TRES TOMBS DE SANT ANTONI

Des del matí, i fins al moment que arribin
els participants en la Cavalcada dels
Tres Tombs, la plaça de Sant Jaume,
centre administratiu de la ciutat, acollirà
tot d’activitats que serviran per a
commemorar la 192a Cavalcada dels Tres
Tombs de Sant Antoni i el 191è aniversari
de la celebració de la Cavalcada dels Tres
Tombs a Barcelona. Veniu i escoltareu la
formació de música tradicional El Pont
d’Arcalís, que interpretarà un repertori
de músiques dedicades a sant Antoni
que procedeixen dels diversos territoris
de parla catalana. Després de l’actuació,
es repartirà el tortell de Sant Antoni a
tothom... fins que s’acabi!

La cruïlla dels carrers de Calàbria i de
Floridablanca serà el punt de trobada dels
participants en la Cavalcada dels Tres
Tombs d’enguany. Veniu a veure els cavalls
i els carruatges que hi participen i, a les
10.45 h, assistiu a la lectura del pregó
(enguany, a càrrec de Christian Escribà,
mestre pastisser i veí de Sant Antoni) i al
lliurament de les banderes als genets que
representen les diverses associacions i
federacions que participen en la festa. A
les 11 h, la comitiva farà la primera parada
davant dels Escolapis (ronda de Sant
Pau, 72); a les 11.45 h, la segona entre les
places de la Universitat i de Goya; i a les
12.10 h, la tercera parada davant del palau
de la Virreina (la Rambla, 99) abans que

Recorregut: Floridablanca - Comte
Borrell - Parlament - ronda de Sant Pau
- Comte d’Urgell - Tamarit - Villarroel
- Floridablanca - ronda de Sant
Antoni - plaça de la Universitat - Pelai
- la Rambla (descendent) - la Rambla
(ascendent) - Ferran - plaça de Sant
Jaume.
Horari: de 10.30 h (inici) a 14 h

Espai: plaça de Sant Jaume
Horari: de 10.30 h a 12 h

Espai: Sala d’actes de La Casa dels
Entremesos (plaça de les Beates, 2)
Horari: 20 h
Entrada lliure, places limitades

la Cavalcada s’adreci cap a la plaça de
Sant Jaume. Recordeu que enguany
participen en la festa com a banderers
alumnes de l’escola bressol Tres Tombs
de Sant Antoni i de l’escola Ferran
Sunyer.
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VISITA AL ZOOLÒGIC
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Villarroel

PORTES OBERTES A LA FOIXARDA

Dijous, 19 de gener
XERRADA: EL CAVALL I LA FESTA.
SANT ANTONI, SANT MEDIR,
SANT JOAN...

Ronda St. Pau

Diumenge, 15 de gener

Urgell

Dissabte, 14 de gener

FINAL

Plaça de
Sant Jaume

Seguici
1. Vehicles (motos i cotxes) de la Guàrdia
Urbana
2. Llancers de la Guàrdia Urbana i
components de la Banda de la Unitat
Muntada de la Guàrdia Urbana
3. Esquadra de la Guàrdia Civil a cavall (un
caporal i quatre guàrdies)
4. Carruatge capella amb la figura de sant
Antoni
5. Disset genets (tres dels quals amb el penó
de Sant Antoni) com a comitiva oficial dels
Tres Tombs i el penó de Santa Eulàlia
6. Mossos d’Esquadra, representats per la
seva secció esportiva hípica
7. Cavalls i penó en representació de les colles
de Sant Medir
8. Carruatge oficial dels Tres Tombs de Sant
Antoni de Barcelona amb els presidents de
les entitats organitzadores i autoritats
9. 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)
10. Banda de música
11. Carruatges de diversos partits polítics
12. Carruatges d’entitats i associacions
barcelonines
13. Carruatges urbans: carrossa de Serveis
Funeraris de Barcelona, carruatge berlina
acompanyant de Serveis Funeraris de
Barcelona, carruatge d’Estrella Damm,
carruatge de Bombers, entre d’altres
14. Carruatges en representació dels Tres
Tombs de Catalunya
15. Desfilada a peu dels components de
l’Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de
Catalunya
16. Genets a cavall que hi participen
17. Vehicles de neteja i vehicles de tancament
de rua

