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VINE A LA NOVA BOTIGA DE VIDEOJOCS D'ESPLUGUES

• Venda de videojocs 
i cònsoles

• Busca el teu accessori 
o complement

Mossèn Jacint Verdaguer, 49
ESPLUGUES DE LL.
Tel. 93 372 75 53

Rosa d'Alexandria, 32
 L'HOSPITALET DE LL.

Tel. 93 437 23 44 

Reparem i modifiquem tot tipus de consoles

NOVA SECCIÓ DE NOVA SECCIÓ DE 
LLOGUER DE VIDEOJOCSLLOGUER DE VIDEOJOCS

PLUGUESPLUGUES

LLOGUERLLOGUER
2 dies2 dies
x x 33€€



3Carta del president

Miquel Casellas i Piquet
PRESIDENT DE LA COLLA DELS TRES TOMBS 

Veïns i veïnes, amics i amigues, 
simpatitzants dels Tres Tombs

Amb il·lusions renovades, un any més, 
tornem a sortir per celebrar la Festa dels Tres 
Tombs a Esplugues.

En el primer quadrimestre de cada any, i sota 
el patrocini de Sant Antoni Abat, a una bona 
part de poblacions de Catalunya se celebra la 
Festa dels Tres Tombs. A Esplugues, el proper 
14 de març, farem la celebració de la festa i 
en serà la catorzena edició. Novament 
circularan pels nostres carrers genets que ens 
ensenyaran la seva habilitat i carros carregats i 
estirats per llustrosos i elegants cavalls o 
mules, que ens transportaran a èpoques 
passades, per a delectança dels nostres veïns, 
avis i néts.

Aquest any, la Junta de la colla dels Tres 
Tombs ha decidit que el cos de bandera el 
formés la Colla de Geganters d’Esplugues. 
Amb aquesta decisió s’ha volgut retre un 
merescut homenatge a la Colla de Geganters 
d’Esplugues pels seus vint-i-cinc anys 
d’existència, per l’animació que representen 
els gegants i capgrossos en qualsevol festa, per 
fer-nos gaudir amb els balls, amb les passades, 
amb els giravolts i per tenir entre els seus 
gegants en Quim, un cavall que també circula 
i balla pels nostres carrers. També com a 
agraïment a la seva participació en la majoria 
d’activitats culturals de carrer, organitzant o 
col·laborant amb altres entitats, incloent-hi la 
nostra.

Vull agrair als companys de junta el seu 
treball, als socis el seu suport a la festa i als 
actes que organitza la colla i als voluntaris la 
seva ajuda imprescindible.

Veïns i veïnes d’Esplugues us convido a 
gaudir de la festa, i a participar en els actes 
programats.
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5Salutació de l'alcaldessa

Una festa única

La Festa dels Tres Tombs torna un any més a 
Esplugues. Fidel a la seva cita de cada mes de 

març, aquesta celebració popular serà un altre cop 
el centre d’atenció als carrers més cèntrics de la 
ciutat. Tindrem, doncs, la possibilitat de veure de 
prop els cavalls i els carros, alguns d’ells 
espectaculars, de les diferents colles convidades i 
arribades de tot Catalunya a aquesta festa 
ciutadana.

És una diada amb un cert sabor nostàlgic, perquè 
ens recorda el passat agrícola, cada cop més 
llunyà, de la nostra ciutat, que ha sabut fer-se un 
lloc important al nostre calendari cultural. Ningú 
no dubta que la Festa dels Tres Tombs d’Esplugues 
és ja una activitat arrelada a la nostra població i 
entre la nostra gent, una de les millors festes dels 
Tres Tombs que es pot viure al nostre entorn. 

És una festa singular, amb milers de detalls que 
ens criden l’atenció. Per exemple, la seva plasticitat 
multicolor. O el seu singular paisatge sonor, que 
barreja la dringadissa dels cascavells,  el so dels 
cascos dels cavalls i els crits dels traginers. I no 
podem oblidar les mirades encuriosides, i de 
vegades també porugues, dels més petits quan un 
cavall passa pel seu costat. Aquests, i molts altres, 
són fets inherents a una festa única. 

Vull donar la benvinguda a totes les agrupacions i 
a tota la gent que ens visitaran. També, felicitar la 
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, per la feina i 
dedicació que fan possible aquesta trobada. I 
també agrair-li la recuperació i el manteniment 
d’alguns carros que van ajudar-nos a progressar 
com a municipi i a cohesionar-nos socialment, i 
que ara són testimoni d’un passat que alguns van 
viure en primera persona. Un llegat d’incalculable 
valor per entendre la nostra història i per projectar-
nos al futur orgullosos de les nostres arrels.

Visca els Tres Tombs d’Esplugues!

Pilar Díaz Romero
ALCALDESSA D’ESPLUGUES



6 Entrevista al Cos de Bandera
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Per segon any consecutiu, el cos de bandera 
recau en una entitat. Enguany és la Colla de 
Geganters d’Esplugues, que ha complert el seu 
25è aniversari i que entre els seus membres té 
un cavall, en Quim. A més, han participat en la 
festa dels Tres Tombs en un parell d’ocasions, i 
una va ser la de la primera festa, el 1997. De 
sempre hi ha hagut una forta relació i 
col·laboració entre les dues colles, motius més 
que suficients perquè la colla faci recaure en 
aquesta entitat el cos de bandera. 

Ens trobem en el local de la Colla de Geganters 
d’Esplugues de Llobregat, m’esperen els seus 
membres, sense sorpresa ja que la visita havia 
estat concertada. També hi és en Quim.

Al preguntar-los pel fet  que hagin estat 
escollits per formar el cos de bandera, la 
resposta va ser generalitzada.
Tenim una tremenda il·lusió, honor, sorpresa. 
Tots estem molt contents, també en Quim.

Comenteu-me curiositats d’en Quim
En Quim va ser dissenyat i construït per Can 

Boter, pesa uns 75 kg, té una alçada de 2,70 m i 
una llargària de 3,25 metres. S’ha de portar per 
dues persones i que siguin fortes. Està pensat 
per poder portar en Mateu i també la Marta.

Tenint un conjunt nombrós de gegants, cada 
quan el porteu de festa a en Quim? 
En Quim el traiem a totes les sortides, és únic. 
N’hi ha més, d’animals (gegants), però la 
majoria són mulasses i alguns cavallets.

També hi ha molts balls de gegants, però per a 
en Quim hi ha algun ball en especial?
Enguany, pel 25è aniversari, s’ha creat la música 
i la coreografia específica per a en Quim. 
L’autor és en Pau Vinyoles, com a resposta a les 
queixes continuades d’en Quim que, des de 
sempre, ha estat reclamant que no tenia cap 
ball.

Tot sortint de l’entrevista em vaig quedar 
pensatiu. Sí és un exemplar únic, però no té 
parella, no hi haurà descendència; cal cuidar-lo 
i estimar-lo, però molt i molt.

Jordi Amigó Andreu

El cos de bandera 2010 estarà format per la Colla de Geganters d’Esplugues
 Banderer: Andreu Belsunces i Marsal · Cordonistes: Paqui Mercado i Fernández i Juani Sánchez  i Suero

Capità de bandera: Cinto Babot i Feliu
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8 Vivències de l'avi carreter
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A tothom li agrada que 
els nostres avis ens 
expliquin anècdotes.

Una nit de lluna plena amb 
el meu germà vaig anar a visi-
tar-los perquè l’avi ens expliqu-
és la seva vida de carreter. 
Nosaltres quedàvem bocaba-
dats mentre explicava les seves 
experiències.

Eren els anys que el meu 
pare i jo treballàvem per a 
l’Ajuntament arreglant carrers. 
El meu pare ja era massa gran 
per seguir treballant, i jo vaig 
decidir demanar feina de car-
reter a l’alcalde, el Sr. Faura, 
amb el carro, una mula, un 
cavall i un burro, que em deixà 
ell. Feia viatges a Cerdanyola 
per carregar farina per als 3 
forns que en aquells temps hi 
havia a Esplugues, a entregar 

rajoles al carrer Tallers per a 
Pujol i Bausis i també a cercar 
sorra al riu. Aquí va ser quan, 
comentant amb un company 
de Sant Just que em volia com-
prar un carro per treballar per 
a mi, ell va parlar amb el seu 
cap, el Sr. Sala, i vaig pactar 
treballar-hi a canvi de dos car-
ros: un de trabuc per carregar i 
un altre d’escala per transpor-
tar totxanes, que jo pagaria 
amb feina. En acabar el paga-
ment, com que ja tenia els 
meus clients, vaig començar a 
treballar pel meu compte i em 
vaig comprar un burro per 
poder portar més pes. 

Anant cap a Sant Feliu, al pla 
direcció al riu, en una corba el 
cavall va quedar quiet i vam 
bolcar al mig de la carretera. 
Va caure tota la sorra i, 

sense necessitar ajuda, ho 

vaig solucionar enganxant els 
tirants des de l’altre cantó.

A l’arribar al riu, per buscar 
la millor sorra, els “meus 
valents” passaven a l’altra 
banda, però havia de tenir en 
compte que no s’hi quedessin 
al mig,  parats.

Va passar el temps i vaig dei-
xar enrere la meva vida de car-
reter i vaig comprar-me un bar.

L’avi va acabar les seves 
anècdotes dient-nos que “qui 
no bolcava no era bon carre-
ter”. Vam tornar a casa el meu 
germà i jo imaginant-nos les 
històries que ens havia explicat 
i moltes més que n’explicàrem.

Avui dia sóc president de 
l’F.A. Espluguenc, i el meu fill i 
els meus néts són membres de 
la Colla dels Tres Tombs d’Es-
plugues. 

Quimo Mañes Clemente
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10 Bases convocatòria del 12è concurs fotogràfi c
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01.- PARTICIPANTS: homes i dones majors de 16 anys.

02.-  TEMA: TRES TOMBS 2010 a Esplugues de Llobregat. 
L’objectiu és captar amb la càmera la visió personal que cada 
concursant tingui de la cavalcada.

                                                                                                          
03.-  PREMIS:

1r : 200 euros i ampolla de cava 
2n : 100 euros i ampolla de cava
3r  : 70 euros i ampolla de cava

04.-  OBRES: cada participant podrà presentar un màxim de tres 
fotografies en color, blanc i negre o qualsevol altra tècnica i 
hauran de ser inèdites. La imatge fotogràfica serà com a 
mínim de 20 x 30 cm. Cada participant només podrà optar a 
un premi.

05.-  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.

06.-  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.

07.-  TERMINI D'ADMISSIÓ: les obres s'hauran de lliurar a 
Fotografia Integral, avinguda de Cornellà 76, de la nostra 
ciutat, fins al 6 d’abril, i es registrarà el portador quan les 
lliuri.

08.-  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.

09.-  LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ: el veredicte del 
jurat i el lliurament de premis es portarà a terme al moment 
d’inaugurar l’exposició: el 7 d’abril a les 8 del vespre a la 
sala d’exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas, ubica-
da al carrer Àngel Guimerà, 38, restaran exposades fins al 18 
d’abril.

10.-  DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: les possibles obres no selec-
cionades 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 resta-
ran 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.

12.-  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.

13.-  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.

L'ORGANITZA: HI COL·LABORA:

EL PATROCINA:

TALLERS ELECTROAUTO

MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO 



11Concurs 2009 les fotos premiades

1r PREMI: Sol, solet. Montse Samper Martín (Amposta)

3r PREMI: 
Cesc. 
Francesc 
Velázquez 
Beltrán 
(Barcelona)

5è PREMI: 
Sempre 
amb la 

mare. 
Francesc 
Gómez 
Ramos 

(Esplugues)

2n PREMI: Una dolça espera. 
Franco Barabucci (Calafell)

4t PREMI: Tombs. 
Josep Lluís Alvarez Pérez (Esplugues)

Dissabtes, Diumenges i Festius Dissabtes, Diumenges i Festius 

Bufet LliureBufet Lliure
de Calçotsde Calçots
i tota la resta…i tota la resta…

a partir de
**18,00
18,00euroseuros
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I RECORDEU que podeu gaudir del nostre servei 
de carta al Raconet de Can Palou, amb capacitat 

per a 32 persones. Tot un plaer!



12 La festa programa / recorregut
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● 17.00 h 

PASSEJADA A CAVALL PER LA VILA I 
RECOLLIDA DE LA BANDERA I DEL 
COS DE BANDERA
·  Recorregut: c. Nord, c. Laureà Miró, c. Nou, 
rbla. Àngel Guimerà, c. Manuel de Falla, Policia Local 
on es recull la bandera que portarà en Juan Salvador 
Albalat, membre de la Unitat Muntada de la Policia 
Local, rbla. Àngel Guimerà, av. Isidre Martí, rbla. 
Carme, c. Verge Guadalupe, c. Mestre Joan Corrales 
on es recullen els membres del cos de bandera 
d’enguany, av. Cornellà, parc Onze de setembre, 
av. Cornellà, c. Mossèn Cinto Verdaguer i c. Àngel 
Guimerà fins al Casal de Cultura Robert Brillas.

● 18.30 h 

CERIMÒNIA D’ENTREGA DE LA 
BANDERA I PREGÓ DE LA FESTA
CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
·  Pregó de la XIV Festa dels Tres Tombs, 
a càrrec del Sr. Cinto Babot i Feliu, 
membre de la Colla de Geganters 
d’Esplugues.
·  Cerimònia d’entrega de la bandera al 
banderer 2010, la Colla de Geganters 
d’Esplugues, a càrrec de la Unitat 
Muntada de la Policia Local d’Esplugues, 
banderer de 2009.
· Parlaments
·  Actuació d’una entitat relacionada amb 
el món de la cultura
· Petit refrigeri

● De 8 a 11 h 

CONCENTRACIÓ DE CARRUATGES I 
CAVALLS
CARRER ANDREU AMAT
·  Recepció i esmorzar d’escalfament per 
als socis i sòcies, simpatitzants i partici-
pants.

● 11.45 h 

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

● 15.00 h 

DINAR DE GERMANOR
CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
· Ball de fi de festa
· Preu 25 €
· Per fer les reserves, fins al dimarts dia 9 
de març, us podeu adreçar al Mercat de 
la Plana, a les parades:

VOLS PARLAR ANGLÈS?

El nostre tracte humà i personalitzat…
…marca la diferència

93 371 64 95
the_english@cajamar.es

Mestre Joaquim Rosal, 14
Tel. 93 371 21 05 · Fax 93 511 31 33

08950 Esplugues de Llobregat
e-mail: mbonic@iservicesmail.com

™

Dissabte, 13 de març Diumenge, 14 de març

◗ Tocineria-
Xarcuteria 
Mila 
93 473 13 52

◗  Pesca salada 
Júlia 
93 473 76 80
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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.





15Els Tres Tombs en el pessebre d'entitats

A l’escola Isidre Martí se’ns va acudir de fer un 
pessebre on els personatges fossin els membres 

de les entitats d’Esplugues. L’objectiu era apropar la 
cultura popular del nostre poble als nois i noies. 
Així doncs, cadascun dels alumnes de 5è i 6è de 
primària va fer una figureta de fang, les vam agrupar 

en colles i van acabar representant el pessebre 
d’entitats d’Esplugues, amb més de cent figures. 
No hi són totes. Aquesta és una feina que tenim 
pendent per a l’any vinent, però creiem que sí que 
hi són les més representatives, i entre elles els Tres 
Tombs i els Geganters. Els mestres del cicle superior

CONCURS DE CARTELLS

El passat dimarts, 12 de gener, es va donar el premi del 
7è Concurs de Cartells “XIV FESTA DELS TRES TOMBS 
D’ESPLUGUES”, amb una important participació de les 
escoles d’Esplugues.
El jurat va atorgar el primer premi al cartell amb el 
lema"Nanym! Nanym!" d’Anna Bovés Gil, cartell que és 
a la portada del programa de la festa, i els finalistes ho van 
ser amb el lema “Potapenco-Fly” d’Alberto Domínguez 
Herrero i "Artemisa" de Laura López Gallego.
En el sopar de la festivitat de Sant Antoni Abat es va fer 
entrega dels premis als tres finalistes, amb la presència de 
l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, del regidor de Cultura, 
Eduard Sanz, i del president de la colla, Miquel Casellas. 
El secretari de la colla, Pau Garcia, llegí l’acta del veredicte 
del setè concurs de cartells. Els tres finalistes van rebre a 
mans de les autoritats presents els premis establerts.



16 Sant Antoni (I)
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Com cada any tornem a celebrar la Festa de Sant 
Antoni i, en la cercavila dels Tres Tombs, no hi faltarà 
un carruatge  engalanat amb la imatge del Sant. 

Anys enrere, a totes les cases que tenien bestiar, en algun 
lloc de la casa s’hi trobava una imatge  o una estampa del 
Sant amb el seu porquet i rodejat d’animalons. Segur que en 
algunes cases encara guarden alguna imatge d’aquest Sant.   
A casa sempre hem tingut cavalls i a l’estable sempre  he vist 
penjat a la paret, un quadre del Sant i una ferradura, “diuen 
que porta sort”. A més, a l’entrar a l’entrada de la casa, al 
costat esquerre hi trobem una capelleta amb la imatge de 
Sant Antoni; aquest Sant  està il·luminat dia i nit des de l’any 
1942.  Va ser un regal de Joaquim Vilallonga als meus pares. 
Ara no tenim cavalls, però a l’estable encara hi tenim un 
quadre  del Sant. Sempre hem estat devots del Sant i cada 
any, el dia 17 de gener,  deixem encesos dos ciris, amb la 
confiança que ens protegeixi de les caigudes.

Josep Casellas Vilà (Can Cortada)
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loteriapilar2@yahoo.es
Mestre Joaquim Rosal, 6

Tel. 93 372 09 53

Pilar Hecho Barrabés

C. J.Puig i Cadafalch, 2 • 08950 Esplugues de Llobregat    Tel. 93 371 83 27

• Esmorzars
• Menú degustació
• Menú diari
• Espai Chillout 

amb tast de vi i cava
• Sopars divendres i dissabtes

RESTAURANT

Descobreix-no
s!

Graciela Montello
Diseños exclusivos de joyas

Platería - Bisutería
Diseños a pedido

Av. de Cornellà, 63 • ESPLUGUES • 93 512 37 65



18 La força cavallina a la indústria
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Efectivament, al llindar de l’any 
1940, just acabada la Guerra, 

es va produir una davallada de 
l’agricultura a Esplugues, com a la 
resta de la comarca. A casa meva, 
que eren rajolers, els maons, to-
txos, rajoles i tot el que es fabri-
cava per a la construcció es va fer 
indispensable el subministrament 
de les comandes a peu d’obra.

Recordo que molts clients 
venien a la bòbila per carregar les 
seves comandes. La majoria ho 
feien en carro i alguns, com Roca 
Radiadors, tenien uns camions de 
la guerra del 14 amb les rodes de 
pneumàtics massissos.

Els principals clients que 
tenia el pare eren a Esplugues. 
Aleshores la indústria s’anava 
implantant a la nostra vila i, per 
tant, l’edifi cació de naus d’obra 
creixien. L’any 1942 el pare va 
comprar un solar al núm. 24 del 
carrer Mestre Joan Corrales, al 
paleta Joan Sicart (A.C.S.), i ell 
mateix va edifi car una planta 
baixa i pis. La planta baixa es 
va condicionar per a quadra; de 
tal manera que, a l’entrada, el 
Sr. Sicart hi va fer una capelleta 
(encara hi és avui), per ubicar-hi 
la imatge de Sant Antoni Abat, 
patró del bestiar. Es van fer dos 
equips de transport, el primer amb 
la compra d’un cavall preciós al 
qual li van posar de nom “Bayo”, 
que era el que anava enganxat al 
carro d’escala. Per a davant del 
cavall es va comprar una mula 
negra que es deia “Menuda”. 
Com que els clients es van anar 
ampliant, a Cornellà, Sant Feliu, 
Sant Joan Despí i Barcelona, es va 

haver d’adquirir un 
altre equip format 
per un cavall al qual 
van posar el nom de 
“Moro” perquè era 
negre i lluent, a més 
d’enorme.

Al “Moro”, 
que era el cavall 
d’escala, li van po-
sar una mula rossen-
ca que no recordo 
com li deien. Sí que 
recordo que el pare 
la va comprar per 
pena. El fet va ser 
així: un dia que ana-
ven al riu a Cornellà 
per carregar grava, 
va observar com un 
carreter apallissava 
amb una pala una 
mula molt fl aca i la 
deixava mig morta 
amb un tall enor-
me damunt la cua; el pare va dir 
que la comprava i així va ser. Al 
principi ningú s’hi podia acostar 
puix quan passaves pel darrere et 
saludava amb una guitza; natu-
ralment, al poc temps es va posar 
grassa, lluenta i el seu caràcter va 
anar millorant. El cinquè animal 
de tir que es va comprar va ser 
un poni crescut, negre i rodonet. 
El van posar davant de la mula 
en el tir i també a una tartaneta 
que el pare va comprar per fer 
encàrrecs. Era un goig pujar a 
la tartana i passejar al trot. No 
obstant, aquest cavallet tenia molt 
mala idea, quan estaves distret 
al seu costat, et queixalava si no 
anaves més llest que ell; recordo 

que en una ocasió que li posava 
menjar es va girar i un botó de la 
bata que portava va desaparèixer 
de la dentellada que em va fer i 
que just, molt just vaig esquivar. 
En una altra ocasió va mossegar 
un treballador en una obra, des 
d’aleshores el pare el va vendre.

A Barcelona s’hi feien dos viat-
ges al dia, un al matí i un altre a 
la tarda. A fi nals dels anys 40 es 
va comprar un camió per submi-
nistrar les comandes de Barcelona 
i les de més lluny. Els carros feien 
el tragí de terra per l’interior de 
la bòbila i les comandes més 
properes.

Antoni Bosch Gubern
Esplugues, gener 2010 
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 TELÈF. 93 371 00 85

Emili Juncadella, 21 • Esplugues de Llobregat
933 713 392 • Tancat diumenges i festius

CUINA DE MERCAT

DE DILLUNS A DIVENDRES NIT, SERVEI A LA CARTA



20 Sant Antoni (II)

20

La memòria em porta a pensar que la  imatge 
d’aquest Sant Antoni Abat  ha estat en aquesta 

casa des de fa més de mig segle.
En el moment en el qual es va posar, estava molt 

vinculada al negoci familiar. Era una casa de 
pagès on hi havia tota mena d’animals de granja i 
domèstics. No hi van faltar mai els porcs, les 
gallines, els conills, els ànecs, els galls dindi, els 
cavalls i una pila de gossos i gats. I és per aquest 
motiu, que la diada de Sant Antoni era molt 
celebrada per tots nosaltres. 

El Sant presideix el centre de la casa, al bell mig 
del pati interior. Val a dir, com a curiositat, que 
ningú  se’n va adonar, fins un cop col·locat, que 
les rajoles estaven mal posades i a causa d’això, 
la mà del Sant té una postura estranya, però molt 
entranyable. 

El pas dels anys i les circumstàncies familiars 
van fer desaparèixer la feina de pagès, però el 
Sant continua present a la llar. La imatge de Sant 
Antoni em lliga a les arrels i els records de la 
meva família. 

La casa ha passat per diferents reformes, però el 
Sant continua en el mateix lloc. Ha estat, és i serà 
una mostra de la identitat de la casa on vaig néixer.

Pepita Vilà Canut 

La rècula del traginer, un ase per 
davanter

La seva arriada a cada traginer 
agrada

La vida del traginer n’és vida molt 
regalada: sempre menja del millor 
i no tasta l’aigua

La vida del carreter és una vida 
pesada: el diumenge no va a 
missa ni pot anar a dormir a casa

Carreter molt renegaire, si no és 
bèstia no li falta gaire

Carreters som, i per la carretera 
ens trobarem

Carro que es trenca en camí pla, 
temps feia que s’havia d’adobar

Carro culador, o ben carregat o 
ni un pinyó

No s’ha fet la mel per a la boca 
de l’ase

Per fer l’ase no hi ha com ser-ho

Per fam, els ases mengem gram

Per ase que sigui, punxi’l i picarà 
coces

Pel cavall coneix  hom el cavaller

Més sap un ase a casa seva que 
cent savis a casa d’altri

Mentre hi ha burros hi ha gent 
que va a cavall

Qui no puja a cavall, de terra 
no es mou mai

Tot bon cavall ensopega

Refranys
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22 Activitats de la Colla

El 2009 va ser un any actiu. A més de les 
activitats a Esplugues, vam ser presents a 

Sant Just Desvern, Sant Joan Despí (a la 2a 
Trobada del Baix Llobregat), Sant Feliu de 
Llobregat, Rubí (en el seu 150 aniversari de 
la Festa dels Tres Tombs) i, per finalitzar les 
sortides vam participar a Vallmoll 
(Tarragona), on es va celebrar la XII Trobada 
dels Tres Tombs de Catalunya.

Com tots sabeu, l’any el vam iniciar el 5 
de gener amb la participació en la 

Cavalcada de Reis, on portem el carro de 
carbó amb una “carbonera” modificada 
respecte a l’any anterior.

La primera sortida va ser el 10 de gener, 
quan vam participar en la festa dels Tres 

Tombs a Sant Just Desvern.

Per Sant Antoni Abat, el 16 de gener, vam 
celebrar la festivitat del nostre patró amb 

una missa a la parròquia de Santa 
Magdalena, on es va beneir el nostre Sant i 
els borregos que es van repartir, juntament 
amb el vi, entre els assistents. 

El mateix dia, 
al Casal de 

Cultura Robert 
Brillas, es va 
fer el sopar, 
amb prop 
d’un 
centenar 
d’assistents. 
Després del 
sopar es donà a 
conèixer el 
guanyador i els 
finalistes del 7è 
concurs de cartells de la 
propera XIV Festa dels 
Tres Tombs d’Esplugues.

Per finalitzar, com no podia ser d’una 
altra manera, es va fer el ball de gala, 

amb l’actuació del músic Jordi, on els 
assistents van gaudir de la música i la 
gresca, i en el descans es va sortejar el 
tortell “Roda de carro”. La guanyadora 
repartí el gran tortell entre els assistents.

El 31 de gener vam participar a la festa de 
Sant Joan Despí i el 7 de febrer a Cabrera 

de Mar.

En aquests moments els nostres esforços 
estan adreçats a la nostra XIV Festa dels 

Tres Tombs. En aquest programa trobareu tot 
el que cal saber per gaudir-la d'allò més.

Després, restaran diverses sortides com la 
de Castellbisbal, abans que no arribi el 

2 de maig, quan se celebrarà, a Martorell, la 
XIII Trobada dels Tres Tombs de Catalunya.

Com cada any, hi ha convocat el 12è 
Concurs Fotogràfic - Memorial Carles Garcia 
i Royo, on l’objectiu és captar amb la 
càmera la visió personal que cada 
concursant tingui de la cavalcada de 2010.

La “Colla”
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ASSESSORIA i REALITZACIÓ D’IMATGE
i PERRUQUERIA 

i ESTÈTICA
3 LÍNIeS TOTALMENT DIFERENCIADES
GABINET D’ASSESSORIA 
I REALITZACIÓ D’IMATGE

JOSEP PONS IMATGE, creador del 
concepte Assessoria d’Imatge, aplica 
en aquest nou Gabinet, el primer 
d’Espanya d’aquestes 
característiques, l’As  sessoria 
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’Imat ge Per sonal, 
amb la més avançada tecnologia i 
tots els mitjans professio-
nals i humans a la disposi-
ció dels nostres clients.

BARCELONA
❙ Loreto-Diagonal

❙ Tel:93.363.44.06

SALONS PERRUQUERIA 
I ESTÈTICA

JOSEP PONS IMATGE, disposa d’un 
equip de més de 25 professionals, els 
quals, han finalitzat el cicle formatiu.

Professionals estilistes i as ses sors 
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 Pàr quing 
propi, gratuït, en el ma teix edifici.

ESPLUGUES
❙ C/ Laureà Miró 276

❙ Tel: 93.371.69.21

FORMACIÓ PERRUQUERIA, 
ESTÈTICA I ASSESSORIA 
D’IMATGE

JOSEP PONS ha creat i de sen volupat 
un mètode aca dè mic que garanteix 
totalment la col·locació laboral.

És l’ única empresa del sector que 
ofereix un cicle complet de formació 
(Bàsica, Superior i Alta De finició) que 
culmina en l’Asses soria 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



C.  Àngel Guimerà, 27 • ESPLUGUES • Tel. 93 371 10 01 - 658 514 821 • HORARI: De 7 a 00 h

Especialitats

• Plats i tapes gallegues

• Embotits ibèrics

• Menú i Carta del dia

• SALÓ PER A 160 PERSONES

• SALONS PRIVATS PER  A 

ESDEVENIMENTS, BANQUETS I 

COMIATS DE SOLTER/A

Enhorabona Colla dels Tres Tombs!Enhorabona Colla dels Tres Tombs!

Tasta'ns!Tasta'ns!

• MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 22€ 
• SALÓ PER A 160 PERSONES

• SALONS PRIVATS PER A ESDEVENIMENTS, ÀPATS D'EMPRESA O GRUP, BANQUETS I COMIATS DE SOLTER/A

Vine a fer les teves celebracions a L'Avenç! 
ET DONEM SOLUCIONS PER A LES TEVES COMUNIONS I BATEJOS


