2

CARTA DEL PRESIDENT

B

Miquel Casellas i
Piquet
PRESIDENT DE LA COLLA
DELS TRES TOMBS

envolguts veïns i veïnes, amics i simpatitzants dels Tres Tombs.
Ja tornem a ser en aquestes dates que tots
esperem. El 17 de gener, diada de Sant Antoni
Abat, festivitat del nostre patró, és el punt de
partida de la temporada de les festes de Tres
Tombs, festes tradicionals que omplen els
carrers dels nostres pobles de cavalls, carros,
mules i ases, transportant-nos al temps dels
nostres avis, essent l’alegria dels nostres fills i
néts.
El 8 de març celebrarem els Tres Tombs a
Esplugues, la XIII edició de la nova època, serà
una trentena els carros que circularan novament pels nostres carrers.
El Cos de Bandera d’enguany el formarà la
Unitat Muntada de la Policia Local, amb
aquest nomenament, la junta vol homenatjar a
aquesta entitat per seu suport indiscutible, des
de la seva fundació al món dels tres tombs i en
particular a la nostra festa i a la nostra colla, la
Unitat Muntada va crear-se a rel de la primera
Festa dels Tres Tombs, l’any 1997, i hi ha participat en totes les demés fins a l’actualitat.
La Unitat Muntada de la Policia Local, en la
seva fundació va ésser una experiència nova en
el nostre poble, ara és una entitat consolidada i
prou coneguda per la ciutadania, ha col·laborat
i col·labora en actes públics d’Esplugues i se la
pot veure passejant i patrullant pels voltants de
Sant Pere Màrtir.
Us convido a gaudir de la festa d’enguany i a
participar en els actes programats.
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
Festa dels Tres Tombs a
Esplugues, tradició cultural
amb visió de futur

L

JUAN FERNANDO FLORIDO

a Festa dels Tres Tombs d’Esplugues
torna als nostres carrers. Un any més,
carros, cavalls i genets passejaran per la
nostra ciutat rememorant els temps, llunyans, però no tant, en què a Esplugues hi
convivien l’activitat agrícola amb la industrial. Aleshores, els carros eren el principal mitjà de locomoció.
És la tretzena edició d’un certamen que,
en molt pocs anys, ha conquerit el cor de
la gent d’Esplugues. Grans i petits gaudeixen d’un espectacle que només es pot
viure un cop a l’any a la nostra ciutat.
L’espectacularitat dels carros que hi participen i la bellesa plàstica dels cavalls encisen la gent que s’aplega a banda i banda
dels carrers per on es fan les passejades i
desfilades de dissabte i de diumenge.

Pilar Díaz Romero
ALCALDESSA D’ESPLUGUES

Amb la mateixa intensitat que vàrem
viure les dotze edicions anteriors, la
d’aquest mes de març l’esperem també
amb especial il·lusió perquè la nostra
policia local integrarà el cos de bandera
de la celebració. La Unitat Muntada,
que ha participat en totes les edicions de
la festa, com també en altres esdeveniments com la Cavalcada de Reis, en serà
la protagonista. Vull aprofitar per agrair
aquest reconeixement que la Colla dels
Tres Tombs fa a la nostra policia local,
que durant tot l’any fa una tasca molt
important, reconeguda i valorada per la
majoria, per prevenir la seguretat i millorar, encara més, el nivell de convivència
a la nostra ciutat.
També vull felicitar la Colla dels Tres
Tombs per aquesta nova edició de la
seva Festa. Estic convençuda que aquesta vegada tindrà el mateix èxit que les
precedents i que sabrà mantenir
l’altíssim nivell organitzatiu que ha convertit la Festa dels Tres Tombs
d’Esplugues en una de les millors del
país.

Molta sort i molt èxit!
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ENTREVISTA AL COS DE BANDERA
Unitat Muntada de la Polica Local d'Esplugues

Enguany el cos de bandera recau per primera vegada en una entitat, la Unitat Muntada de la

Policia Local d’Esplugues, que ha estat present any rere any en l'esdeveniment de la nostra
festa. La Colla, com a acte d’agraïment, el fa recaure en aquesta entitat, la qual va néixer arran
de la primera festa de Tres Tombs, gràcies a l’interès i esforç d’uns guàrdies municipals que es
van engrescar i plegats van formar la Unitat Muntada. Ens veiem a la festa!

Què us sembla que la Unitat Muntada formi el
cos de bandera en la festa?
És un honor i un orgull i agraïm l’oportunitat de
fer un servei de gala d’aquestes característiques.

els cavalls baixem al poble per vigilar el bon ús
dels parcs, lloc on els més petits, entusiasmats,
se’ns apropen. En aquests serveis vestim
d’uniforme, polo a l’estiu i tres quarts a l’hivern.

De la Unitat Muntada, qui en serà el banderer?
Es donarà a conèixer en l’acte programat pel
canvi de la bandera.

¿El servei que oferiu en la festa dels
Tres Tombs, quin és?
Aquest és el servei de gala, sempre que hi ha
l’oportunitat de fer l’acompanyament com a les
festes dels Tres Tombs. I no el fem només a
Esplugues, hem participat a les festes de Sant
Feliu, Sant Boi i Cervelló, anteriorment a
l’Hospitalet a la festa del cavall, al “Rocío” de
Cornellà, a Castelldefels en l’IPA (Internacional
Police Association), participant en la recollida
de joguines. Tots aquests serveis els fem amb
l’uniforme de gala.

¿Com inicieu el servei de la Unitat Muntada?
Quan es va fer la primera festa dels Tres Tombs,
un grup d’agents va tenir la idea de fer aquest
servei anant a cavall i no amb vehicle, per tal
de participar-hi. Quan va arribar la data, es va
considerar més adient participar a la festa,
alliberant-nos del servei de regulació de trànsit.
Va ser el primer servei de la Unitat Muntada i
els responsables van decidir ampliar l’àmbit
d’actuació de la Unitat a altres àmbits.
¿Quin tipus de serveis ofereix la Unitat
Muntada?
Tenim el servei ordinari cada 15 dies en el qual
una parella a cavall fa vigilància per la
muntanya de Sant Pere Màrtir. Un cop cansats
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¿Què us ha aportat haver creat la Unitat
Muntada?
La Unitat Muntada és un exemple a la comarca,
ja que diferents policies locals de poblacions
veïnes ens demanen consell, assessorament i
opinió a fi de crear-ne una
de pròpia.
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ELS BANDERERS
BANDERERS, CORDONISTES I CAPITANS DE BANDERA DES DE 1997
1a FESTA DELS TRES TOMBS

2a FESTA DELS TRES TOMBS

dia 2 de març de 1997

dia 1 de març de 1998

BANDERER

Miquel Casellas i Piquet
CORDONISTES

Ramon Casellas i Piquet
Josep Maria Terol i Marco
CAPITÀ DE BANDERA

Jordi Portillo i Lacave

BANDERER

Josep Galtés i Vallès
CORDONISTES

Carmen Pulido Martínez
Carme Gutiérrez Álvarez
CAPITÀ DE BANDERA

Miquel Nevado Cañamero

3a FESTA DELS TRES TOMBS

4a FESTA DELS TRES TOMBS

dia 7 de març de 1999

dia 19 de març de 2000

BANDERER

Joan Mendia de los Santos
CORDONISTES

Gustavo Mendia Corvillo
Àlex Serres García
CAPITÀ DE BANDERA

Francesc Romeu i Ortilles

BANDERER

Josep Pons i Rovira
CORDONISTES

Marina Payà Marco
Felip Montoro Larrosa
CAPITÀ DE BANDERA

Pere Duran Duran

5a FESTA DELS TRES TOMBS

6a FESTA DELS TRES TOMBS

dia 11 de març de 2001

dia 10 de març de 2002

BANDERER

Josep Robles García
CORDONISTES

Xaume Quiroga
Juan Villegas
CAPITÀ DE BANDERA

Montserrat Nevado Lligadas

BANDERER

Ferran Gelabert i Martí
CORDONISTES

Pau García Escanellas
Aina Amigó Pons
CAPITÀ DE BANDERA

Marta Nevado Lligadas

7a FESTA DELS TRES TOMBS

8a FESTA DELS TRES TOMBS

dia 9 de març de 2003

dia 28 de març de 2004

ABANDERADA

Maria Teresa Carbonell i Castillo
CORDONISTES

Rosa Casellas
Ruescas i Teresa Camps i Brillas
CAPITÀ DE BANDERA

Montserrat Puiggròs Llavinés

BANDERER

Marcel Casellas i Navinés
CORDONISTES

Esteve Pi i Riera
Joan Sanagustín i Badia
CAPITÀ DE BANDERA

Mercè Vidal i Tarruella

9a FESTA DELS TRES TOMBS

10a FESTA DELS TRES TOMBS

dia 13 de març de 2005

dia 14 de maig de 2006

BANDERER

Pere Bovés i Bosch
CORDONISTES

Maria Batllori i Astals
Laia Bovés i Gil
CAPITÀ DE BANDERA

Pere Cadena i Espona

BANDERER

Antonio Ejarque i Carceller
CORDONISTES

Maria Ejarque i Mestres
Mila Pérez Villalba
CAPITÀ DE BANDERA

Roger Ejarque i Correche

11a FESTA DELS TRES TOMBS

12a FESTA DELS TRES TOMBS

dia 11 de març de 2007

dia 30 de març de 2008

BANDERER

Joaquim Mañes i Clemente
CORDONISTES

Manel Mañés i Montaño
Esther Civit i Rovirosa
CAPITÀ DE BANDERA

Joaquim Mañes i Brió

BANDERER

Pau Garcia i Escanellas
CORDONISTES

Arnau Casellas i Garcia
Mariona Golferichs i Roca
CAPITÀ DE BANDERA

Núria Garcia i Escanellas

13a FESTA DELS TRES TOMBS · dia 30 de març de 2008
COS DE BANDERA

Unitat Muntada de la
Policia Local d'Esplugues
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Fins a l'acte de lliurament de bandera del dissabte 7,
no es coneixeran els noms dels membres del cos.
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BASES CONVOCATÒRIA DE L'11è CONCURS FOTO GRÀFIC
MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO
1.- PARTICIPANTS: homes i dones majors de 16 anys.
2.- TEMA: TRES TOMBS 2009 a Esplugues de Llobregat. L’objectiu
és captar amb la càmera la visió personal que cada concursant
tingui de la cavalcada de 2009.
3.- PREMIS:

PRODUCTES ARTESANS
DE CARN D’AUS

SER

VEI
DO A
MI
CIL
I

Nou Mercat de La Plana
parades 13 i 16
Tel. 93 371 43 92
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

FOTOGRAFIA
INTEGRAL
◆ Fotocopias Color
◆ Fotocopias B/N
◆ Estudio fotográfico
◆ Servicio a domicilio
◆ Cámaras Fotográficas
de todo tipo digital
◆ Marcos para fotos
◆ Fotos carnet (8 fotos: 4,95 €)
◆ REVELADO DIGITAL

EN 1 HORA
Av. de Cornellà, 76 · Tel. 933 725 670
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

1r : 150 euros i ampolla de
2n : 100 euros i ampolla de
3r : 70 euros i ampolla de
4t : 50 euros i ampolla de
5è : 30 euros i ampolla de

cava
cava
cava
cava
cava

4.- OBRES: cada participant podrà presentar un màxim de tres
fotografies en color, blanc i negre o qualsevol altra tècnica.
Aquestes hauran de ser inèdites. La imatge fotogràfica serà
com a mínim de 20 x 30 cm. Cada participant només podrà
optar a un premi.
5.- PRESENTACIÓ: les obres aniran obligatòriament muntades en
cartró, cartolina o paspartú de 30 x 40 cm. En cas de dubte
també s'indicarà la verticalitat o l'horitzontalitat de la imatge.
6.- IDENTIFICACIÓ: al dors de cada obra s'escriurà el LEMA amb
el qual concursa el participant i que serà comú per a totes les
fotografies del mateix autor. En un sobre tancat, a part, ha de
constar a fora el mateix LEMA i a dintre el nom, l'adreça i el
telèfon del participant.
7.- TERMINI D'ADMISSIÓ: les obres s'hauran de lliurar a
Fotografia Integral, avinguda de Cornellà 76, de la nostra
ciutat, fins al 23 de març, i es registrarà el portador equan les
lliuri.
8.- JURAT: el jurat serà compost per 2 fotògrafs, 2 representants
de l'Ajuntament, 2 membres de la Colla dels Tres Tombs i un
secretari, que n'aixecarà acta. Si cal, el jurat podrà fer una
selecció prèvia de les obres rebudes.
9.- LLIURAMENT DE PREMIS: El veredicte del jurat serà el 24 de
març i tot seguit el lliurament de premis es portarà a terme al
moment d’inaugurar l’exposició a les 8 del vespre a la sala de
la Fundació Josep Català i Soler ubicada al carrer Laureà Miró,
357 baixos. L’exposició restarà oberta fins al dia 27 de març.
10.- DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: les possibles obres no seleccionades i també les no premiades que figurin en l'exposició,
podran ésser recollides durant la setmana següent de la seva
cloenda a Fotografia Integral. No obstant això, les fotografies
no premiades podran ser seleccionades per publicar-les en
qualsevol mitjà, la qual cosa serà comunicada als autors per
comptar amb la seva conformitat.
11.- CONSIDERACIONS GENERALS:
- Les obres premiades restaran en propietat de la Colla dels
Tres Tombs d’Esplugues de Llobregat i podran ser publicades
en qualsevol mitjà de premsa, publicitat i promoció de la
festa.
- La Colla organitzadora tindrà cura de la conservació de les
fotografies rebudes. No obstant això, no es fa responsable
dels danys fortuïts que puguin produir-se.
- La Colla organitzadora resoldrà, al seu criteri, qualsevol
imprevist o reclamació que pugui presentar-se, excepte si
són referits al veredicte del jurat, que serà inapel·lable.
HO ORGANITZA:

10

HI COL·LABORA:

HO PATROCINA:
FOTOGRAFIA INTEGRAL
EL NIU - POLLASTRES ESTHER
TALLERS ELECTROAUTO

CONCURS 2008 · LES FOTOS PREMIADES
1r PREMI: Arri Arri Tatanet. Marina Ferrer Meléndez

2n PREMI: Las
generaciones...
continuan
Juan Fernando
Florido Pereira

4t PREMI: Mirades.
Joan Sanpera Casals

3r PREMI:
Click & Tombs
A todo gas
Daniel Portes
Argudo

5è PREMI: Andariegos
El túnel del tiempo
Jesús Fernández Pérez
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PROGRAMA / RECORREGUTS
Dissabte, 7 de març
●

18.30 h

Diumenge, 8 de març
●

De 8 a 11.30 h

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA
XIII FESTA DELS TRES TOMBS

CONCENTRACIÓ DE CARRUATGES
I CAVALLS

CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

CARRER ANDREU AMAT

Pregó de la Festa dels Tres Tombs a
càrrec del Sr. Leyva, cap de la Policia
Local i membre de la Unitat Muntada

Recepció i esmorzar d’escalfament per
als socis, simpatitzants i participants

CERIMÒNIA D’ENTREGA
de la bandera al banderer 2009,
LA UNITAT MUNTADA DE LA
POLICIA LOCAL D'ESPLUGUES,
a càrrec de, Pau Garcia i Escanellas,
banderer de 2008.

●

Actuació de la
COLLA DE BASTONERS
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Petit refrigeri

●

12 h

SORTIDA DELS TRES TOMBS
PELS CARRERS D’ESPLUGUES
Benedicció dels animals
PLAÇA DE LES MORERES

15 h

DINAR DE GERMANOR
Ball de fi de festa

VOLS PARLAR ANGLÈS?

El nostre tracte humà i personalitzat…
…marca la diferència

93 371 64 95
the_english@cajamar.es
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™

Mestre Joaquim Rosal, 14
Tel. 93 371 21 05 · Fax 93 511 31 33
08950 Esplugues de Llobregat
e-mail: mbonic@iservicesmail.com

Carrers per on passaran els Tres Tombs
c. Andreu Amat, c. de l'Església, c. Laureà Miró, Av. de Cornellà, Av. Isidre Martí, c. Josep Rodoreda
(enllaç amb els Tres Tombs), c. Doctor Turró, c. Àngel Guimerà, c. Sant Francesc Xavier, c. Vicenç Bou.
Tornada pel c. Nou, c. Laureà Miró i c. Nord, fins a l’arribada al punt de concentració, al c. Andreu Amat.
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LA CRIDA

Pau Garcia i escanellas

B

envolguts amics,
benvolgudes amigues,
Ara que s’aproxima la
data de la nostra festa i
aquest període de trobades per totes les comarques, aprofitem per recordar que una tradició no
existeix, si no hi ha
l’esperit de la gent que
s’interessa per fer-la possible i donar-li suport.
El que veritablement compta és el fet de promoure allò
en què creiem. Treballem i
lluitem per aconseguir-ho i
fer-ho realitat; perquè no
quedi en l’oblit d’una societat
que, cada cop més, creu en
una cultura de masses, en la
qual està de moda, ignorar el
poc valor humà que pugui
representar aquesta.
La veritable cultura és aquella que viu el present, tot
recordant el passat, ja que en

el record i la memòria roman
allò que ens fa grans.
Per aquest motiu faig una
crida a tots els espluguins i
espluguines, perquè el dia
dels Tres Tombs, i al llarg de
tot l’any, surtin al carrer a fer-

EL RETALLABLE

se seva la cultura dels pobles
i enriqueixin per poder arrelar
profundament i no cedir
davant l’oblit.
VISCA ELS TRES TOMBS,
I VISQUIN LES TRADICIONS

Disseny i dibuix de Kazumi Yamamoto

COL·LECCIÓ DE CARROS RETALLABLES · CARRO

DE GARRINS · RETALLABLE Núm. 1

E

nguany la Colla dels Tres Tombs
inicia una col·lecció de retallables. En la revista-programa de 2009,
que teniu a les mans, us fem el primer lliurament amb el retallable del
Carro de Garrins, propietat del Sr.
Antoni Ejarque i cedit a la Colla dels
Tres Tombs d’Esplugues.
Aquest carro va ser transportat des
de Terol després d’haver complert amb
la seva tasca de transport de garrins.
Ha participat des del primer any a la
Festa dels Tres Tombs d’Esplugues i és un dels
carros més admirats, en totes les festes dels pobles on la colla
ha participat.
És una oportunitat més que teniu per engrescar-vos fills, pares i
avis, i així mentre retalleu, encoleu i munteu, alhora podeu comentar als petits com recordeu la vostre infantesa on els carros eren un
elements indispensable en el transport i en les comunicacions.
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EL CÀNTIR
U

n càntir és un recipient de ceràmica porosa per a refrescar l’aigua.
El càntir és doncs un atuell quotidià per contenir, transportar i conservar l’aigua en moltes
cultures d’arreu del planeta.
La gent que no tenia aigua potable a domicili
passava hores i hores fent cues a les fonts per
tal d’emportar-se algun càntir ple d’aigua.
Entre les més antigues activitats de l’home,
trobem el treball del fang, cuit o no, amb fins
d’utilitat, labor antiga la d’amassar el fang.
L’argila treballada i modelada té quelcom
d’entranyable per tota persona mitjanament
sensible. Ens agrada la ceràmica, entre altres
coses, per la seva fragilitat.
La matèria prima de la ceràmica és l’argila,
substància terrenca natural, de composició química bàsicament silicats, caracteritzada per ser
plàstica.
Hi ha diferents tipus d’argiles, a Catalunya
predominen les ocres en tons grogosos i vermellosos.
En el càntir la
característica principal de l’argila és la
porositat, la que fa
refrescar l’aigua per
filtració i evaporació, així es coneix
com a càntir d’estiu, en canvi els càntirs
vidriats no ho permeten i per tan no refresquen,
son coneguts com càntirs d’hivern.
Quan un càntir és més eficient i quines condicions s’han de donar ? una branca de la física
que estudia els efectes del canvi de la temperatura, pressió i volum, la Termodinàmica ens ho
explica, el fenomen és prou interessant com
perquè és pugui descriure amb dues equacions
diferencials.
Vegeu: http://www.meteored.com/ram/1797/
la-cermica-del-agua-y-su-relacin-con-la-aridez/
D’entrada, per assolir la major eficiència,
hauríem de gaudir d’un clima sec, sense humitat, si tenim el càntir ubicat a l’ombra, llavors
es produeix el refredament de la superfície
humida degut a l’evaporació de l’aigua de
l’interior aconseguint que l’aigua es refredi.

Refranyer del càntir
A càntir de vi per barba, i fora borratxeres.
Càntir nou fa l'aigua fresca.
Com l'anima del cantiret, que salta i balla per
la paret.
Tinc set! ... Pixa a la taula i beu a galet!
Cel a borreguets, aigua a canterets.
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CINQUANTA ANYS SENSE AMADES - I
Any Joan Amades. Cinquantenari de la mort de Joan Amades i Gelats
(Barcelona 1890-1959), el folklorista més prolífic, tant per materials recercats com percontinguts i obra escrita que ha tingut mai el nostre país.
Als que ens agrada tot el trull de la festa i les tradicions tenim constància de la feina que va fer en Joan Amades. Enguany se celebra el 50 aniversari de
la seva mort i per aquest motiu l‘associació cultural que duu el mateix nom vol aprofitar
l’efemèride per celebrar l’any Joan Amades.
És per això, que la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues de Llobregat s’afegeix a l’homenatge.
Joan Amades ha estat una figura cabdal en la cultura catalana i el seu treball ha estat essencial per a tots els àmbits de la cultura popular. És un personatge amb el qual hi estem
tots en deute i per això creiem que la iniciativa de l'homenatge és patrimoni de totes les
associacions, organitzacions i persones que ho valoren, se senten identificats o es dediquen a la cultura popular.
Qui pugui donar un cop d’ull al costumari podrà veure
tota la feina que va realitzar en Joan Amades.

Els tres móns
d’en Joan Amades
El primer món. L’Amades neix en un entorn social i
familiar molt humil, enmig del Raval barceloní,
un barri obrer fins al moll de l’os. Als 9 anys
ha de deixar l’escola per posar-se a treballar a la parada de drapaire que tenien
al mercat de Sant Antoni. La parada
és reconvertida en compravenda de
llibres i fulls d’imatgeria impresa.
Amades va ser un autodidacte en
tots els sentits, era un devorador de
llibres tot i que tenia molts problemes de visió. Cada llibre i cada full
li obrien un ventall inesgotable de
coneixements, que si bé moltes vegades segurament no acabava de
comprendre del tot , anaven fent
pòsit en la seva memòria. I tot
això, sense sortir del seu entorn,
del món de la “gent senzilla”
com acostumava a definir-los en
els seus llibres, però en aquest cas
la “gent senzilla” de ciutat.
CONTINUA A LA PÀGINA 20
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CINQUANTA ANYS SENSE AMADES - II
El segon món. No cal dir que Amades era
curiós de mena, un tafaner nat, i si no hagués
estat així, segurament avui no comptaríem amb
tot el que va recollir i que ens ha llegat. El seu
univers encara dins del barri el porta en algun
moment a l’Ateneu Enciclopèdic Popular i aquí
comença a entrar en contacte amb el segon món. Els
coneixements indiscriminats
rebuts dels milers de llibres
i papers impresos que van
sucumbir a la seva lectura,
li serveixen d’estímul per
aprendre més. Encara adolescent, a l’Ateneu comença
a aprendre francès, anglès,
alemany i esperanto. I com
que la compravenda de
llibres, a la qual es dedicava, ja no el mantenia
encadenat a la parada i li
permetia no haver de seguir un horari laboral fix,
la seva activitat a l’entitat
es multiplica. Descobreix
la Catalunya rural i encara es
manté en el món del barri
del Raval.
El tercer món de
l’Amades és el món de
l’imaginari i de la imaginació, un món que
te dos vessants ben
diferents. La seva
passió van ser les
històries i historietes
de la gent del poble i,
si donem un cop d’ull
a la seva obra, el gruix
més important, amb un
títol o un altre, són les
rondalles i les llegendes. El
tercer món, doncs, és el de la fantasia: la seva
i la de la memòria col·lectiva del país que li va
arribar a ell a través de lectures, de fotografies,
d’imatgeria impresa, d’entrevistes i de descripcions d’amics i col·laboradors.
En l’obra d’Amades es crea una simbiosi en
harmonia entre la ciència i la cultura popular.
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Per una banda, segueixen els postulats de la
Renaixença de descoberta del món rural a la
recerca d’una identitat i, per l’altra, el pragmatisme de la cultura obrera dels seus orígens. En
els seus treballs es popularitza l’anàlisi científica
i es dóna dimensió científica a temàtiques que
fins llavors havien estat deixades de banda pels
estudiosos.
Joan Amades, més enllà que
l’estudiós, que el recercador,
v ser un comunicador. La seva
va
p
principal
dèria sempre va ser
t
transmetre
el que coneixia i desc
cobria.
El 1950, a l’edat de 60 anys,
comença la seva obra més
p
important,
els cinc volums
“
del “Costumari
Popular Català El cicle de l’any”, tasca
talà.
que va culminar l’any 1956.
Ma
Malgrat
que era el recull de
tot una vida, és evident la
tota
di
dificultat d’elaborar una obra
d’
d’aquestes
dimensions en sis
aanys, amb l’agreujant que
eels seus problemes amb la
vvista s’anaven accentuant
am
amb l’edat. La seva activi
tivitat va ser frenètica, al
ma
mateix temps que prepara
el C
Costumari, segueix editan
nt lllibres, participant en
tant
co
ong
congressos
internacionals
i eesc
escrivint articles per a
rev
revistes.
Jo
Joan Amades moria el
19
1959, el 17 de gener,
d
diada de Sant Antoni
A
Abat, quan les cavallleries i els carruatges
d
dels Tres Tombs voltaven per Barcelona
Barcelona. Un det
detall important que val
la pena esmentar és que en el seguici fúnebre,
el seu taüt anava cobert amb la senyera, un
fet que no ens hauria d’estranyar si no fos que
érem just començar el 1959, en ple franquisme.
L’home amant del país que va ser represaliat
just per aquest motiu, va ser enterrat fent-ne
ostentació de la seva condició de català.

TELÈF. 93 371 00 85
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ACTIVITATS DE LA COLLA
E

ntre les activitats de la Colla,
el 2008 hem portat a terme
la iniciativa d’en Carles Garcia
i Royo, la I Trobada del Baix
Llobregat, que va ser tot un èxit
de participació de colles del
Baix Llobregat, de públic,
d’organització i des d’aquí
aprofito per agrair l’ajut dels s o cis, simpatitzants, dels col·laboradors, dels
voluntaris, de la Unitat Muntada, del cos de la Guàrdia
Urbana, de la brigada, de l’Ajuntament d’Esplugues i de
totes les persones que han contribuït a fer realitat aquesta
I Trobada del Baix Llobregat i la XII Festa dels Tres Tombs
a Esplugues de Llobregat.

E

l 2008 va ser un any molt actiu. A més de les pròpies
activitats a Esplugues, el nombre de sortides va ser
molt elevat, vam ser presents a Sant Just Desvern, Sant
Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Molins de Rei, Sant Esteve
Sesrovires i, per acabar, les sortides, vam participar a
Vilanova i la Geltrú on es va celebrar la XI Trobada dels
Tres Tombs de Catalunya.

A

bans de finalitzar l’any, el dia 18 de novembre, es
va fer l’assemblea general extraordinària, on es van
aprovar tots els punts de l’ordre del dia. L'única candidatura presentada és la nova junta formada per Miquel
Casellas, com a president, Jordi Amigó, vicepresident,
Pere Bovés, tresorer, i Pau Garcia, secretari.

al guanyador del 6è. concurs de cartells de la propera
XIII Festa dels Tres Tombs d’Esplugues. El premi recaigué
al cartell “Terra” de l'espluguí Sr. Albert Zapater Bonet,
que rebé el premi de mans de la Sra. alcaldessa Pilar
Díaz. Els cartells finalistes van ser “Amics”, del Sr. Josep
Manuel Segarra Bellés, de Quart de Poblet i “Aqua” del
Sr. Jordi Jover Ramiro, de Barcelona. Per finalitzar, com
no podia ser d’altra manera, es va fer el Ball de Gala amb
l’actuació del músic Jordi Casellas de Pinós, on els assistents van gaudir de la música i la gresca, i en el descans
es va sortejar el tortell “Roda de carro”.

E

l passat 25 de gener, continuant la iniciativa creada
a Esplugues l’any anterior, Sant Joan Despí ha organitzat la II Trobada del Baix Llobregat, en què la nostra
colla va participar.

F
E

a pocs dies, l’1 de febrer, vam ser a Rubí, en el seu
150 aniversari de la festa dels Tres Tombs.

n aquests moments, els nostres esforços estan adreçats
a la nostra XIII Festa dels Tres Tombs, on els propers
dies 7 i 8 de març, a la qual us convidem a participar
i a gaudir de la festa. El dissabte 7, com és tradicional,
al Casal de Cultura Robert Brillas, es farà el pregó de
la festa a càrrec del Sr. Leyva, cap de la Policia Local
i membre de la Unitat Muntada. La cerimònia de lliurament de bandera per part del banderer del 2008 en
Pau Garcia Escanellas, al banderer de 2009, la Unitat
Muntada. S'acabarà l'acte amb l’actuació de la Colla de
Bastoners d'Esplugues i un petit refrigeri.

'La Carbonera'

C

om tots sabeu, l’any l’iniciem el 5 de gener amb la
participació en la Cavalcada de Reis on, portant el
carro de carbó, es va estrenar la “carbonera”.
La primera sortida va ser l’11 de gener, en que vam participar en la festa dels Tres Tombs a Sant Just Desvern.

El dia 8 de març, a primera hora, hi haurà la concentració
de carruatges i cavalls a La Mallola, amb l’esmorzar corresponent a la festa. A les 12 h, inici de la XIII Festa dels
Tres Tombs, amb la benedicció dels animals i passada pels
carrers d’Esplugues fent el recorregut (vegeu el programa).

P

R

er Sant Antoni Abat, el 17 de gener, vam celebrar la
festivitat del nostre patró amb una missa a la parròquia
de Santa Magdalena, on va es beneir
el nostre Sant i els “borregos” que es
van repartir juntament amb
el vi entre els assistents.
Al mateix dia, al Casal de
Cultura Robert Brillas, es
va seguir amb el sopar,
amb més d’un centenar
d’assistents. Després del
sopar, es donà a conèixer
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esten diverses sortides abans no arribi el 3 de maig, data
en què se celebrarà la XII Trobada dels Tres Tombs de Catalunya que serà a Vallmoll (Tarragona).

T

ambé, com és sabut, hi
ha convocat l’11è Concurs Fotogràfic MEMORIAL
CARLES GARCIA I ROYO, en
què l’objectiu és captar amb
la càmera la visió personal
que cada concursant tingui
de la cavalcada de 2009.

ASSESSORIA i REALITZACIÓ D’IMATGE
i PERRUQUERIA
i ESTÈTICA
3 L Í N I e S T O TA L M E N T D I F E R E N C I A D E S
GABINET D’ASSESSORIA
I REALITZACIÓ D’IMATGE

SALONS PERRUQUERIA
I ESTÈTICA

JOSEP PONS IMATGE, creador del
concepte Assessoria d’Imatge, aplica
en aquest nou Gabinet, el primer
d’Espanya d’aquestes
característiques, l’Assessoria
d’Imatge, fent un estudi personalitzat,
considerant les característiques
morfològiques, els gustos i
necessitats de cada persona.
Josep Pons aporta una nova visió
de la imatge personal, respecte a
concepte global, atenent tots els
factors de tipus estètic i personal.
L’únic centre dedicat exclusivament
a l’Assessoria d’Imatge Personal,
amb la més avançada tecnologia i
tots els mitjans professionals i humans a la disposició dels nostres clients.

JOSEP PONS IMATGE, disposa d’un
equip de més de 25 professionals, els
quals, han finalitzat el cicle formatiu.
Professionals estilistes i assessors
d’imatge li ofereixen la millor relació
qualitat-preu.
JOSEP PONS es posa al servei del
client i ofereix un horari continu de
dilluns a divendres (de 9.00h. a 20.00
h.) i també dissabtes (de 9.00 h. a
19.00 h.), la qual cosa evita llargues
esperes i problemes d’ horaris.
Per a major comoditat, el saló
JOSEP PONS disposa de Pàrquing
propi, gratuït, en el mateix edifici.

BARCELONA
❙ Loreto-Diagonal
❙ Tel:93.363.44.06

ESPLUGUES
❙ C/ Laureà Miró 276
❙ Tel: 93.371.69.21

FORMACIÓ PERRUQUERIA,
ESTÈTICA I ASSESSORIA
D’IMATGE
JOSEP PONS ha creat i desenvolupat
un mètode acadèmic que garanteix
totalment la col·locació laboral.
És l’ única empresa del sector que
ofereix un cicle complet de formació
(Bàsica, Superior i Alta Definició) que
culmina en l’Assessoria d’ Imatge.
El reconeixement d’aquesta
filosofia es tradueix en les diverses
homologacions, amb titulacions de
GRAU MIG en PERRUQUERIA I
ESTÈTICA PERSONAL
DECORATIVA, I GRAU SUPERIOR d’
ASSESSORIA D’IMATGE
PERSONAL, homologats pel
DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT. A aquests
s’afegeixen altres titulacions com el
reconegut pel Regne Unit, vàlid per
treballar a la CEE i Títol del Gremi de
Perruqueria, que certifiquen la
garantia d’aquesta filosofia centrada
totalment en la realitat del sector.

ESPLUGUES
❙ C/ Sant Francesc Xavier 47
❙ Tel: 93.372.99.05
❙ C/ Àngel Guimerà 13
❙ Tel: 93.371.20.45

1a empresa del sector de l’assessoria d’imatge amb certificat de qualitat
ISO 9001:2000, segons normativa europea
http: www.joseppons.com • e-mail: info@joseppons.com
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