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Introducció
Fa 191 edicions que el barri de Sant Antoni celebra la diada del sant que li dóna 
nom, el patró dels gremis dels carreters i dels cotxers, dels traginers i dels llo-
gaters de mules, la segona més antiga de Catalunya, després de la d’Igualada. 
Aquest any se celebrarà la 190a desfilada, una bona ocasió per a veure en acció 
tota mena de carros i carruatges, a banda dels genets i els cavalls.

Seguint la tradició, aquests vehicles i els cavalls que participen en la festa 
constitueixen un lligam amb el passat recent de Barcelona, un món desaparegut 
en què, tal com veureu durant la desfilada, carros i cavalls eren instruments 
imprescindibles per a transportar persones i mercaderies, i fins i tot per a 
traslladar els barcelonins i barcelonines que morien al lloc on havien de ser 
enterrats.

Actualment, el patronatge de sant Antoni respecte de cavalls, eugues, mules, 
matxos, ases i someres s’ha estès a la resta de bèsties, incloent-hi els animals 
domèstics. Aquests animals, que abans eren considerats eines de treball, avui 
en dia són companys de les persones i la llei preveu el dret de què disposen de 
no esdevenir objecte de maltractaments.

D’aquí el fet que la Federació Catalana dels Tres Tombs disposi d’un protocol 
de seguretat i benestar animal que, en les desfilades del barri de Sant Antoni, 
se segueix estrictament. Aquest protocol regula les condicions de sanitat dels 
animals que participen en la festa, els requeriments de salut de les bèsties, els 
punts d’abeurament, la presència de veterinaris i moltes més mesures que ga-
ranteixen el benestar dels animals que participen en la celebració i que en són 
els grans protagonistes.

És ben cert que els Tres Tombs de Sant Antoni és una celebració tradicional que 
recorda el nostre passat rural, però això no significa que no sigui susceptible de 
canviar i evolucionar. De fet, la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de 
Barcelona (creada el 2012 i formada per les entitats que intervenen en la festa) 
vol que les activitats que s’organitzen durant els Tres Tombs s’estenguin durant 
una setmana, més enllà de la cavalcada estricta. I, fins i tot, s’està impulsant el 
projecte d’instituir una Setmana del Cavall a la ciutat, la qual, és clar, se cele-
braria entorn de la diada de Sant Antoni Abat. 

Barcelonins i barcelonines: sigueu benvingudes, vosaltres i els vostres animals 
de companyia, als Tres Tombs i al barri de Sant Antoni. Gaudiu de la festa!
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Jornada de Portes Obertes 
a l’Escola Municipal d’Hípica 
La Foixarda
Jornada de Portes Obertes de les instal·lacions, 
tallers i activitats infantils. Passejades 
gratuïtes amb vehicles de cavalls.
Dissabte 16 de gener de 2016, 
de 17 a 20 h. Av. dels Muntanyans, 1.

Activitats de la Unitat 
Muntada de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona.  
Inici dels actes del 160è 
aniversari de la unitat
Activitats infantils
Demostracions de l’ofici de baster. Projecció 
d’un DVD, amb les activitats de la unitat. De 
10 a 11 h, visita i recorregut per les instal-
lacions. A les 11 h, concert de la banda de 
música. D’11.30 a 11.45 h, treballs d’ensi-
nistrament de cavalls. De 12 a 13 h, prova 
de doma i carrusel de la unitat. A les 13 h, 
passeig per a nens i nenes amb els cavalls de 
la unitat.
Dissabte 16 de gener de 2016.  
C. de Wellington, s/n, entre les taquilles  
del zoo i el pg. de la Circumval·lació.

Visita al Zoològic  
de Barcelona
Els animals de l’Arca de Noè i els socis de 
la Federació dels Tres Tombs de Sant Anto-
ni de Barcelona visitaran el Zoo de la ciutat 
i retran un petit homenatge als animals i al 
patró, sant Antoni.
Diumenge 17 de gener de 2016, a les 11 h.

Filmoteca de Catalunya
La Filmoteca de Catalunya programa el do-
cumental Antonio, el demiurgo, sobre el barri 
i la festa i en el marc d’una sessió especial de-
dicada als Tres Tombs. La projecció del film 
és prevista a la sala Laya.
Diumenge 17 de gener de 2016.  
Plaça de Salvador Seguí, 1-9, a les 19.30 h.

Escola Bressol Municipal 
Els Tres Tombs
El president de la Federació dels Tres Tombs 
de Sant Antoni, el banderer oficial i el seguici 
visitaran l’escola bressol per lliurar el nomena-
ment de banderers infantils a tots els infants 
de l’escola i per convidar-los a participar en la 
cavalcada del dia 23.
Dimecres 20 de gener de 2016, a les 10.30 h.

Xerrada de Sant Antoni
La festa dels Tres Tombs:  
els oficis en el món del cavall
Voleu conèixer qui són els que treballen els 
oficis per a la festa? Com ho fan? Tot això i 
molt més ho sabreu a la taula rodona en què 
intervindran Gemma Mina, bastera d’ofici ti-
tulada com a oficial guarnicionera per la Reial 
Escola Andalusa d’Art Eqüestre (REAAE) de 
Xerès i que actualment treballa a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona; Gemma Paradell, coor-
dinadora d’hipoteràpia, que actualment de-
senvolupa la seva activitat a l’Escola Muni-
cipal d’Hípica de La Foixarda, i José Ferreira 
ferrador de cavalls esportius i que actualment 
treballa al RC de Polo de Barcelona.
Dijous 21 de gener de 2016, a les 20 h.  
La Casa dels Entremesos. Plaça de les Beates, 
2 (prop del mercat de Santa Caterina, metro 
Jaume I).

Celebració del 191 aniversari 
de la Cavalcada dels Tres 
Tombs de Barcelona
Actuació de la Cobla Contemporània amb el 
seu original Sardaxou, especialment dedicat 
als animals en aquesta setmana de Sant An-
toni. En finalitzar l’actuació, lliurament del 
tortell de Sant Antoni per a tothom (fins que 
se n’exhaureixin les existències).
Dissabte 23 de gener de 2016, a les 11 h. 
Plaça de Sant Jaume.

Can Fontanet, Centre 
d’Interpretació dels Tres 
Tombs de Sant Andreu
Construït l’any 1917, Can Fontanet és un 
antic estable per a cavalls del recinte fabril de 
Fabra i Coats, i un emplaçament immillorable 
per a acollir el centre d’interpretació, per a co-
nèixer els orígens i la consolidació de la festa, 
i per a visualitzar l’empremta rural del nos-
tre passat. Veureu una quadra amb cavalls, 
exposició de carros, mostra de guarniments i 
projecció d’audiovisuals.
C. del Segre, 24 (recinte de Fabra i Coats).  
Visites guiades:  
Dissabte, 23, a les 11, 13, 16 i 18 h 
Diumenge, 24, a les 11 i 13 h 
(visites amb aforament limitat, cal fer 
la inscripció al web: www.barcelona.cat/
culturapopular)

Concurs d’Instagram 
Us convidem a participar en el concurs 
fotogràfic que organitza anualment la 
Federació Catalana dels Tres Tombs, 
mitjançant la plataforma Instagram. 
Fotografieu i compartiu amb tothom les 
imatges que capteu de la nostra cavalcada 
del dia 23 de gener.
Etiquetes: #3tombs o #trestombs. 
També podeu participar-hi enviant les 
imatges al correu electrònic 
info@federaciotrestombs.cat. 
Per a més informació, consulteu les bases al 
web www.federaciotrestombs.cat.

Cavalcada dels 
Tres Tombs 
de Sant Antoni 
de Barcelona
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A les 10.30 h.
Concentració
Cruïlla del carrer de Calàbria amb el carrer  
de Floridablanca.

A les 10.45 h.
Lectura del pregó a càrrec amb la cantant  
Lucrecia i lliurament de banderes.

A les 11 h.
Sortida
Des de la cruïlla del carrer de Calàbria amb  
el carrer de Floridablanca.

A les 11.15 h.
Benedicció d’animals
A l’Escola Pia Sant Antoni 
(Ronda de Sant Pau, 72)

Floridablanca — Comte Borrell — 
Parlament — Ronda de Sant Pau 
— Comte d’Urgell — Tamarit —  
Villarroel — Floridablanca — Ronda 
de Sant Antoni — Plaça Universitat — 
Pelai — La Rambla (descendent) —  
La Rambla (ascendent) — Ferran  
— Plaça de Sant Jaume.

A les 12.45 h.
Arribada
de la cavalcada a la plaça de Sant Jaume.

Seguici
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Cobla contemporània

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.

L2 Sant Antoni

L1 i L2 Universitat

Plaça Universitat


