
#festadelstrestombs

RECOMANACIONS PER AL PÚBLIC

RECOMANACIONS
PER A LA FESTA
DELS TRES TOMBS

No us apropeu a tocar els cavalls 
durant el recorregut.

No crideu o espanteu els animals 
durant el recorregut.

Manteniu-vos a les zones 
habilitades per l’organització.

No creueu el carrer mentre estan
passant els cavalls.

És important que seguiu 
les instruccions dels 
organitzadors per 
evitar que es puguin 
produir accidents.

Per a més informació: 
agricultura.gencat.cat



QUÈ ÉS LA FESTA DELS TRES TOMBS?

QUÈ S’HA DE FER PER CELEBRAR
UNS TRES TOMBS?

CONDICIONS DE MANEIG DELS ÈQUIDS

La  càrrega dels carros i carruatges ha 
d’estar equilibrada per evitar que aquests 
vehicles s’inclinin de la part del darrere, i 
dificultin el treball dels animals.

És prohibit l’ús 
abusiu de pals, 
fustes, fuets o 
similars per fer 
avançar els èquids.

Els guarniments han 
de ser els adequats 
per a cada tir o 
muntura. 

Els animals han d’anar 
nets, raspallats i amb els 
cascos en bon estat.

Qui manegui tant els 
cavalls de tir com els de  
muntar ha d’estar 
suficientment preparat 
per al seu control.

Si qualsevol èquid durant la passejada  
mostra signes d’estrès o problemes de 
salut, s’ha d’enretirar immediatament i 
garantir que rep les atencions adequades.

És una celebració amb 
motiu de la festivitat de 
Sant Antoni Abat, 17 de 
gener, protector dels 
animals de peu rodó, i 
que consisteix a donar 
tres voltes amb els 
cavalls, carros i altres 
animals de tir per 
l'interior d’una població.

S’ha de presentar quinze 
dies abans de la celebració 
el document “Comunicat 
de celebracions d’altres 
concentracions d’animals 
vius” a la Oficina Comarcal 
del DARP corresponent i 
comunicar-ho a 
l’Ajuntament corresponent.

REQUISITS GENERALS

Tots els animals que hi participen han 
d’estar correctament identificats i 
procedir d’explotacions registrades.

La descàrrega dels animals s’ha de 
realitzar evitant aglomeracions de 
persones.

Ha d’haver-hi  prou espai entre els 
diferents carruatges o cavalls.

S’ha de garantir que el circuit, carrers 
o camins no comprometen el 
benestar dels animals.

S’ha de garantir que els èquids són 
abeurats d’acord amb les seves 
necessitats.

Sant Antoni del porquet és un sant 
popular arreu dels Països Catalans 
al qual s’adrecen força precs. 
Banderers, foguerons, pa i tortells, 
porcs, cavalls, rucs i matxos en 
són el denominador comú.

Totes les persones que 
condueixen els animals disposen 
de coneixements de maneig i 
benestar animal.


