
Dispositiu de Servei  
Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni  

 

Informació general  
 
Dades de caràcter general  
 
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) organitza la tradicional Cavalcada dels Tres 
Tombs de Sant Antoni, que discorrerà per diferents carrers dels districtes de l’Eixample i 
Ciutat Vella. 
 
Data i horari 
 
Dissabte 19 de gener, de les 09.45 a les 13.45 hores. 
 
Recorregut 
 
Concentració : pl. Josep Puig i Cadafalch. 
 
Itinerari de desplaçament al punt d’inici : pl. Josep Puig i Cadafalch – pl. Carles Buïgas 
(vial 6025) – Guàrdia Urbana – av. Rius i Taulet – Lleida – Tamarit (tram entre Lleida i av. 
Paral·lel) – Tamarit (tram districte de l’Eixample). 
 
Itinerari cavalcada : Tamarit (sentit contrari, entre Entença i Comte Borrell) – Comte 
Borrell – Parlament – ronda Sant Pau – Comte d’Urgell – Tamarit (sentit contrari) – 
Villarroel (sentit contrari) – Floridablanca – ronda Sant Antoni (costat Besós) – pl. 
Universitat (costat mar) – Pelai – La Rambla (calçada descendent). 
 
Final cavalcada : La Rambla – Portal de Santa Madrona. 
 
Àmbit Territorial 
 
Districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sants – Montjuïc. 
 
Cronològic 
 

Horari Lloc Activitat 

09.45 hores 
Pl. Josep Puig i 

Cadafalch 
Sortida de la comitiva cap al punt d’inici de la 
Cavalcada (Tamarit – Entença) 

10.30 hores Tamarit – Entença Inici cavalcada 

10.45 hores 
Comte Borrell 

(davant Mercat de 
Sant Antoni) 

Pregó dels participants. 

11.30 hores Ronda Sant Pau,72 
(davant escola Pia). Benedicció dels participants. 

11.45 hores 
Ronda Sant Antoni 

entre pl. Universitat i 
pl. Goya. 

Punt de parada 

12.10 hores 
La Rambla (Palau de 

la Virreina) Parlaments oficials i activitats ICUB. 

13.00 hores La Rambla – Portal 
de Santa Madrona 

Final  cavalcada, trasllat dels carruatges cap a la 
Pl. Josep Puig i Cadafalch i l’hípica de la Foixarda.  

 
  



Punts de parades 
 
Hi ha establerts quatre punts de parada en el recorregut: 

- El primer, sobre les 10.45 hores, per efectuar el pregó, a Comte Borrell (davant el 
Mercat de sant Antoni). 

- El segon, sobre les 11.30 hores, per efectuar la benedicció, a la Ronda Sant Pau 72 
(davant l’Escola Pia). 

- El tercer, sobre les 11.45 hores, per concentració i coordinació a Ronda Sant Antoni 
entre pl. Universitat i pl. Goya. 

- El quart, sobre les 12.10 hores, per efectuar els parlaments i activitats a La Rambla 
(Palau de la Virreina). 

 

Mesures de caràcter general  
 
Desviaments principals 
 
Ronda Sant Pau 

Es talla l’accés des d’av. Paral·lel i el residual es desvia per Marquès de Campo Sagrado.  
 
A més, es talla la sortida a la Ronda Sant Pau del c. Sant Antoni Abat, desviant el trànsit 
pel c. Santcliment. 
 
Balmes 

La circulació de Balmes es desvia a Gran Via de les Corts Catalanes i a Ronda 
Universitat. Es permet el pas del transport públic per accedir a Pelai i l’accés dels vehicles 
particulars al pàrquing de Bergara. 
 
La Rambla (calçada descendent) 

Una vegada la cavalcada accedeix a la calçada descendent de La Rambla, el trànsit del 
carrer Pelai, es desvia cap a la pl. Catalunya, prohibint l’accés a La Rambla. 
 
Divisions de calçades 
 
Rda. Sant Antoni, entre pl. Universitat i Sepúlveda   

Es divideix per sobre de la doble línia contínua, reservant el costat Besós pel pas de la 
cavalcada i el costat Llobregat per a la circulació procedent de pl. Universitat. 
 
Pl. Universitat 

Es divideix per sobre de la doble línia contínua, reservant la calçada muntanya per a la 
circulació procedent de ronda Universitat, i la calçada mar pel pas de la cavalcada. 
 
Pelai, entre Balmes i pl. Catalunya 

S’habilita el carril costat muntanya (bus-taxi) pel trànsit de vehicles de transport públic 
mitjançant la col·locació de cons per sobre de la línia continua, reservant la resta de 
carrils de la calçada pel pas de la cavalcada. 
 
 



 Tres Tombs Sant Antoni – plànol general  

Annex 3  

Pregó 

Benedicció 

Punt de parada 

Parlaments 

Fi cavalcada 

Inici cavalcada 

Muntatge i 
desmuntatge 


