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Carta del president

Miquel Casellas i Piquet
PRESIDENT DE LA COLLA DELS TRES TOMBS 

E
nguany celebrem el quinzè aniversari de la 
Colla dels Tres Tombs d'Esplugues, i amb 
la màxima il·lusió volem celebrar aquesta 

efemèride. És per aquest motiu que la colla ha 
volgut retre un homenatge de reconeixement als 
socis fundadors de la colla i als diferents 
membres de les juntes hagudes fins avui, pel 
treball que han dut a terme i per l'esforç i 
responsabilitat que ha comportat la seva tasca. 
Aquest reconeixement col·lectiu s'ha volgut 
simplificar en els quatre presidents que ha tingut 
la colla durant aquests quinze anys, i que tindran 
l'honor de formar el cos de bandera. En Víctor 
Ibáñez, com iniciador i engrescador de la colla en 
serà el banderer, en Josep Maria Terol, el capità 
de bandera, en Pau Garcia i Miquel Casellas els 
cordonistes.

Vull donar la benvinguda als carreters i genets 
que ens visiten. Primer, agermanats esmorzarem, 
després participarem de la passada de tres 
tombs, en honor al nostre patró Sant Antoni Abat. 
Un any més pels nostres carrers d'Esplugues, 
passejaran, tirats per elegants i llustrosos cavalls, 
carros de variades formes i grandàries, 
transportant càrregues diverses.

Aquest any us presentem un nou retallable, el 
segon de la col·lecció de carros retallables de la 
colla, correspon al carro de la bóta, els més petits 
podran fruir muntant-lo amb l'ajuda de pares i 
avis.

Com a president de la Colla dels Tres Tombs 
d'Esplugues, us convido a gaudir de la festa i 
celebrar-ho amb nosaltres, participant dels actes 
organitzats per la diada de Tres Tombs els 
propers 19 i 20 de març.
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Graciela Montello

Diseños exclusivos de joyas
Platería - Bisutería

Diseños a pedido

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

CENTRE DEL DESCANS
MATALASSERIA-COLCHONERÍA

Tenim cura del 
seu descans… 

 de la seva salut.

• LLITS MOTOR

• MATALÀS MOLLES

• MATALÀS VISCO

• CANAPÈS ABATIBLES

• COIXINS

C. Doctor Manuel Riera, 8
ESPLUGUES
✆ 93 372 80 53
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Salutació de l'alcaldessa

Una festa clau en l’agenda 
cultural d’Esplugues

D
es de fa  anys, pels volts de finals de l’hivern i 
inicis de la primavera, la Festa dels Tres Tombs 
s’ha consolidat dins del calendari festiu 

d’Esplugues. Es tracta d’una diada singular i espectacular, 
on cavalls i carruatges vinguts de diferents indrets de 
Catalunya esdevenen els protagonistes dels carrers més 
cèntrics de la ciutat. Una jornada que aconsegueix treure 
la ciutadania d'Esplugues al carrer.

La Festa dels Tres Tombs ens transporta a uns altres 
temps, a un passat agrícola i rural que a les persones 
més joves els pot semblar llunyà i exòtic, però que per a 
moltes altres persones encara és vigent a la seva 
memòria. És habitual trobar aquell dia al carrer 
generacions d’una mateixa família on els membres més 
veterans recorden experiències viscudes i ensenyen els 
més joves com es vivia en altres èpoques.

Aquesta és el gran mèrit de la festa: ens ajuda 
a no oblidar els arrels de la nostra ciutat. Una Esplugues 
que, malgrat els ràpids canvis industrials,  socials i 
tecnològics de les darreres dècades, no fa tants anys era 
un poble on, abans de l’arribada dels vehicles 
motoritzats, els animals de càrrega formaven part del 
paisatge quotidià dels nostres carrers. Conèixer i sentir-
nos orgullosos de les nostres arrels ens ajuda a construir 
el futur.

Amb la il·lusió posada a viure una nova diada plena de 
moments inoblidables, vull donar la benvinguda a totes 
les agrupacions i a tota la gent que ens visitaran, així 
com felicitar la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, per 
l’esforç i la dedicació que porten a terme durant tot l’any 
per fer possible aquesta trobada. Una entitat referent en 
fer d'Esplugues una ciutat vital i amb personalitat.

Visca els Tres Tombs d’Esplugues!

Pilar Díaz Romero
ALCALDESSA D’ESPLUGUES
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Entrevista al Cos de Bandera

Víctor Ibáñez RECUPERADOR DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES

La Colla té dos padrins, el Sr. Simeó Cendra, president de la Colla de Vilanova, 
entitat molt antiga,  i la Sra. Àngels Sardà, filla del barri de Sant Andreu del Palomar, 
on la festa té una gran tradició.

L’any del nostre inici, es va endegar  la Federació Catalana dels Tres Tombs, 
en la qual la colla ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. 

Amb aquestes ratlles, vull donar les gràcies a tothom que ha col·laborat amb la colla 
i participat de la festa. Cal dir que sense aquestes persones, i les que encara continuen 
col·laborant-hi,  no hauria estat possible arribar on som: celebrar la XV festa, que té molt 
bona acollida per part del poble.

Visca els Tres Tombs d’Esplugues!

Com va sortir la idea de crear la colla? L’any 1995, em van 
convidar a anar a la festa dels Tres Tombs a Sant Joan 
Despí, la festa em va agradar i vàrem pensar en la 
possibilitat de recuperar-la a Esplugues. Tenia fotos a casa 
del meu avi amb un break, i em vaig interessar per quines 
persones ho havien organitzat anteriorment. Parlant amb 
altres entitats del poble, la Colla de Gegants ens va oferir un 
espai a la seva colla, com una subdivisió de geganters, però 
en David Carreras em va dir que millor seria que anéssim 
sols, millor ser autònoms.

Teníeu carros? D’on van sortir? A l’inici, vam contactar amb 
l’Ajuntament per veure si tenien patrimoni, i la sorpresa va 
ser que tenien alguns carros guardats: el de trabuc, la bóta i 
el que portava el Sr. Francesc Llorenç i Vendrell

La bandera i el sant? Preguntant a la meva mare, em va 
comentar que en Josep de Can Cortada era el posseïdor de 
la bandera. El vaig anar a veure per parlar amb ell de les 
meves intencions de recuperar la Festa; en Josep tenia la 
bandera de la Hermandad de Labradores de Esplugas 
guardada, però els guarniments els havia venut feia un any, 
i només tenia un pitpetral d’un cavall. La Colla va considerar 

mantenir aquesta bandera per la seva antiguitat i, per no 
malmetre-la més, fer-ne  una de nova, que va apadrinar la 
Sra. Susanna Albís.  Els primers anys, vam fer servir el sant 
de la parròquia, que al voler-lo reparar es va trencar, i el Sr. 
Josep de Can Cortada va fer una donació d’un Sant Antoni 
nou a la Colla. 

Amb quines persones vas comptar a l’inici? Com totes les 
coses que s’escomencen, vaig tirar dels amics i amb els 
amics dels meus amics. 
La meva mare, recopilant informació de gent del poble, em 
comentà que en Portillo era vaquer, i en parlar-hi es va 
afegir a la colla.
Amb l’Albert Ejarque,  el seu pare ens va dir que antigament 
feien transport de garrins  i que tenien un carro malmès, 
que es va restaurar.

L’Ajuntament com va participar-hi? Vàrem tenir el seu suport 
des del primer dia. El Sr. Antoni Pérez, alcalde d’aleshores, 
va col·laborar amb tot, va ser el millor pilar per al 
desenvolupament de la colla i de la festa. Cal dir que, any 
rere any, des de l’Ajuntament  sempre ens en han ajudat a 
poder-la fer i així recuperar aquesta tradicio.

15a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 20 de març de 2011 

PREGONER Tomàs Blanco i Melero
COS de BANDERA Presidents de la Colla dels Tres Tombs d'Esplugues
BANDERER Víctor Ibáñez i Nebot
CORDONISTES Miquel Casellas i Piquet I Pau Garcia i Escanellas
CAPITÀ DE BANDERA Josep Maria Terol i Marco
PORTADORS CARRO DEL SANT Escola Isidre Martí, en motiu del seu centenari
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Banderers, Cordonistes i Capitans de Bandera des de 1997

1a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 2 de març de 1997 
BANDERER Miquel Casellas i Piquet ● CORDONISTES Josep 
Maria Terol i Marco, Ramon Casellas i Piquet ● CAPITÀ 
DE BANDERA Jordi Portillo i Lacave ● PORTADORS CARRO DEL 
SANT La Colla amb el carro de trabuc

2a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 1 de març de 1998 
BANDERER Josep Galtés i Vallès ● CORDONISTES Carmen 
Pulido i Martinez, Carme Gutiérrez i Álvarez ● CAPITÀ DE 
BANDERA Miqueal Nevado Cañamero ● PORTADORS CARRO 
DEL SANT La Colla amb el carro de trabuc

3a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 7 de març de 1999 
BANDERER Joan Mendia de los Santos ● CORDONISTES 
Gustavo Mendia Corvillo, Alex Serres Garcia 
CAPITÀ DE BANDERA Francesc Romeu i Ortilles  
PORTADORS CARRO DEL SANT Josep Casellas i Antònia 
Piquet S'estrena el nou Sant

4a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 19 de març de 2000 
BANDERER Josep Pons i Rovira ● CORDONISTES Marina 
Payà Marco, Felip Montoro Larrosa ● CAPITÀ DE BANDERA 
Pere Duran Duran ● PORTADORS CARRO DEL SANT Anna 
Casellas i Gemma Casellas

5a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 11 de març de 2001

BANDERER Josep Robles Garcia ● 
CORDONISTES Jaume Quiroga, Juan Villegas 
CAPITÀ DE BANDERA Montserrat Nevado Lligadas 
PORTADORS CARRO DEL SANT Josep Galtés i Família

6a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 10 de març de 2002 
PREGONER Joaquim Mir ● BANDERER Ferran Gelabert i 
Martí ● CORDONISTES Pau García Escanellas, Aina Amigó 
Pons ● CAPITÀ DE BANDERA Marta Nevado Lligadas
PORTADORS CARRO DEL SANT Lluís Martínez i Júlia Garcia

7a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 9 de març de 2003 
PREGONER Josep Casellas ● COS de BANDERA Carrer de 
Montserrat ● ABANDERADA Maria Teresa Carbonell i 
Castillo ● CORDONISTES Rosa Casellas i Ruescas, Teresa 
Camps i Brillas ● CAPITÀ DE BANDERA Montserrat 
Puiggròs i Llavinés ● PORTADORS CARRO DEL SANT Jacinta 
Lahoz i Mercè Masot
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8a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 28 de març de 2004 
PREGONER Josefina Vilà ● COS de BANDERA Carrer de l'Avenç 
BANDERER Marcel Casellas i Navinés ● CORDONISTES Esteve Pi 
i Riera, Joan Sanagustín i Badia ● CAPITÀ DE BANDERA Mercè 
Vidal i Tarruella ● PORTADORS CARRO DEL SANT Montse Pi, Pilar 
Martin, Antònia Martin

9a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 13 de març de 2005 
PREGONER Roser Vilardell ● COS de BANDERA Plaça Santa Magdalena 
BANDERER Pere Bovés i Bosch ● CORDONISTES Maria Batllori i 
Astals, Laia Bovés i Gil ● CAPITÀ DE BANDERA Pere Cadena i Espona 
PORTADORS CARRO DEL SANT Magda Gómez, Rose Vilardell

10a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 14 de maig de 2006 
PREGONER Josep Pons ● BANDERER Antonio Ejarque i Carceller 
CORDONISTES Maria Ejarque i Mestres, Mila Pérez i Villalba 
CAPITÀ DE BANDERA Roger Ejarque i Correche 
CAPITÀ DE BANDERA FEDERACIÓ Miquel Casellas i Piquet 
PORTADORS CARRO DEL SANT Miquel Galtés i Teresa Vilariño

11a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 11 de març de 2007 
PREGONER Antoni Bosch ● COS DE BANDERA Carrer Joan 
Corrales ● BANDERER Joaquim Mañes i Clemente,
(la seva néta Mireia Mañes i Tena durà la bandera en 
nom seu) ● CORDONISTES Manel Mañes i Montaño, Esther 
Civit i Rovirosa ● CAPITÀ DE BANDERA Joaquim Mañes i Brió 
● PORTADORS CARRO DEL SANT Joaquim Mañes i Manel Boza

12a Festa dels Tres Tombs i la I Trobada del Baix Llobregat - 30 de març 
PREGONER Magda Gómez i Faura ● BANDERER Pau Garcia i 
Escanellas ● CORDONISTES Mariona Golferichs i Roca, Arnau 
Casellas i Garcia ● CAPITÀ DE BANDERA Núria Garcia i 
Escanellas ● PORTADORS CARRO DEL SANT Susanna Escanellas i 
Vendrell

13a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 8 de març de 2009 

PREGONER Sr. Leyva ( Cap de la policia local) ● COS DE 
BANDERA Unitat muntada de la policia local d'Esplugues 
● BANDERER Salvador Albalat ● PORTADORS CARRO DEL SANT 
Les dones de la Unitat Muntada de la Policia Local

14a Festa dels Tres Tombs • Diumenge 14 de març de 2010 

PREGONER Cinto Babot i Feliu ● COS de BANDERA Membres 
de la colla de Geganters ● BANDERER Andreu Belsunces 
i Marsal ● CORDONISTES Francisca Mercado i Fernández i 
Juani Sánchez  i Suero ● CAPITÀ DE BANDERA Cinto Babot 
i Feliu ● PORTADORS CARRO DEL SANT Colla de Geganters
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Bases convocatòria del 13è concurs fotogràfi c

Mai un cavall amb cua de rata,

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 BOVÉS 
BRICOLATGE, carrer Mestre Joan Corrales 24, de 10 a 14 i de 17 
a 20 hores  fins el 20 d’abril, registrant-se el portador en l'acte 
del lliurament.

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 28 d’abril a les 8 del vespre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues, 
ubicada al carrer Àngel Guimerà, 106-108, restaran exposades 
fins al 6 de maig.

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 BOVÉS BRICOLATGE. 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.

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 
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ha deixat al seu amo a l'estacada. ( g )(Fages de Romà)

Concurs 2010 les fotos premiades
1r PREMI: Tradicions.

3r PREMI: Instants.

2n PREMI: El retorno. 

I RECORDEU que podeu gaudir del nostre servei 
de carta al Raconet de Can Palou, amb capacitat 

per a 32 persones. Tot un plaer!

a partir de
*14,00euros
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Dissabtes, Diumenges i Festius Dissabtes, Diumenges i Festius 

Nou Bufet LliureNou Bufet Lliure
de Calçotsde Calçots
i tota la resta…i tota la resta…
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g f pNegre forment ne dóna blancha pasta ne l'ase

La festa programa

● 17.45 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, 
c. Àngel Guimerà, c. Isidre Martí, rb del Carme, 
c. Verge de Guadalupe, c. Mestre Joan Corrales 
on es recull la bandera que la portarà en Andreu 
Belsunces i Marsal, membre de la Colla de 
Geganters, av Cornellà, c. Laureà Miró, 
on es recull l’abanderat d’enguany, 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 XV Festa dels Tres Tombs a 
càrrec de Tomàs Blanco i Melero, 
membre de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues.
· Cerimonia d'entrega de la bandera, per 
part del banderer de 2010, Andreu 
Belsunces, president de la Colla  de 
Geganters d'Esplugues, al banderer 
de 2011, Víctor Ibáñez, 
fundador de la Colla dels 
Tres Tombs d'Esplugues. 
· Parlaments
·  Actuació de l’Esbart Vila 

d’Esplugues
· Petit refrigeri

● De 9 a 14 h
FIRA D'ALIMENTACIÓ ARTESANAL 
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

● De 8 a 11 h 

CONCENTRACIÓ DE CARRUATGES I 
CAVALLS
CARRER ANDREU AMAT
·   R  ecepció i esmorzar d’escalfament per als 
socis i sòcies, simpatitzants i participants.

● 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 15 de març, us podeu adreçar 

al Mercat de la Plana, a les 
parades: 
◗ Tocineria-Xarcuteria Mila 
93 473 13 52

◗   Pesca Salada Júlia 
93 473 76 80

Dissabte, 19 de març Diumenge, 20 de març

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
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La festa recorregut 

ranch és animal corrent. ( )(Ausies March)

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 Bandera de la Colla dels Tres Tombs d'Esplugues

L
'any 1997 va néixer una nova entitat, la Colla 

dels Tres Tombs d'Esplugues, de la que 

enguany commemorem el quinzè aniversari, 

l’objectiu primordial era i és el de reprendre i mantenir 

la col·laboració dels Tres Tombs, després d’una 

quarantena d’anys sense fer-se a Esplugues.

Després d’una xerrada a la granja Les Tres Tasses, 

que va fer en Josep Casellas sobre els Tres Tombs a 

Esplugues i coneixedor de les intencions de la colla, va 

fer donació a la entitat recentment creada, de l’antiga 

bandera de Sant Antoni que guardava a casa seva. 

L’acte de l’entrega, pública i oficial, es va fer al Casal de 

Cultura Robert Brillas, en els actes de presentació de la 

I Festa dels Tres Tombs, l’1 de març de 1997 i va ser 

recollida pel president de la colla, en Víctor Ibáñez.

El 2 de març, diada de la festa, tornà a passejar pels 

carrers de la nostra vila, portada per en Miquel 

Casellas, essent els cordonistes Josep Maria Terol i 

Ramon Casellas, i el capità de bandera, que obria la 

comitiva, va ser en Jordi Portillo.

La bandera, de color vermell, porta la imatge de sant 

Antoni Abat i brodat la inscripció “HERMANDAD DE 

LABRADORES, ESPLUGAS DE LLOBREGAT”. La colla 

sabedora del valor emocional que representa i per no 

malmetre-la més, va decidir deixar-la com a referent 

històric, guardar-la al local, on presideix la sala de 

juntes, treure-la només en ocasions excepcionals, i 

comprar-ne un altre que fos representativa de la nova 

època que s’iniciava. 

La família Pi-Albis, de Cal Sebio, s'en va fer càrrec, i 

va fer donació a la colla de la nova bandera. La 

Susanna Albis ens explica que, per tot el que 

representen els Tres Tombs i coneixedora de la 

necessitat d’una bandera nova, es va decidir a 

col·laborar comprant-la. Es va adquirir a una botiga 

especialitzada de Sant Gervasi de Cassoles, de color 

vermell  granatós, es va brodar, al mig la imatge de sant 

Antoni Abat i la inscripció “COLLA DELS TRES TOMBS, 

ESPLUGUES 1998”. El pal de la bandera, amb la creu 

del sant a dalt, en forma de Tau o T, el va construir en 

Miquel Nevado.

El 17 de gener de 1998, festivitat de sant Antoni 

Abat, després de la missa commemorativa, va ser 

beneïda a la parròquia de santa Maria Magdalena, per 

Mossèn Xavier Armengol, sent el padrí el nét de la 

família Pi-Albis, Po  l Macià Pi. A partir de la II Festa i 

fins l’actualitat aquesta bandera és la que presideix tots 

els actes en els que participa la colla.

Q jQQuui carro uunnttaa,, eell mmaattxxooooo ajuda.
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loteriapilar2@yahoo.es
Mestre Joaquim Rosal, 6

Tel. 93 372 09 53

Al costat del Pont d'Esplugues

Pilar Hecho Barrabés



17

ppppppp ppppp qqqqqq àààààsssss... ppppppplllllllaaaaaaa,,,,  ssssii,,,,,,,  pppppppooooooodddddddrrrrrrràààààààssssss   aaaaaaarrrrrrr (((((( gggg ))))(((((((FFFFFaaaaagggggggeeeeeeesssssss  dddddddeeeeeee RRRRRRRoooooommmmmmàààààà))))))



QQ ppppppp gggggggQQuuuuuiiiiiii dddddddóóóóóóónnnnnnnaaaaaaa aaaaaaa lllllll'''aaaaaaassssssseeeeeee pppppppiiiiiiitttttttrrrrrrraaaaaaallllll iiiiiii aaaaaaalllllll gggggggooooooosssssssssssssseeeeeeerrrrrrr ccccccaaaaaaabbbbbbbaaaaaaalllllll,,

18

La imatge de Sant Antoni Abat dels Tres Tombs d’Esplugues

➤Per Josep Casellas

V
eient que la imatge que el Mossèn 
deixava per poder fer la cercavila dels 
Tres Tombs, estava molt deteriorada, 

degut als anys i a la pluja que va arreplegar en 
els últims Tres Tombs, vaig pensar, “no pot ser, 
has de trobar una solució!, la millor..., una 
imatge nova”. Els que em coneixen saben que he 
estat tota la vida un entusiasta d’aquesta festa, 
puc dir que he passat d’organitzar-la, a banderer, 
cordonista, capità de bandera, i tot el que ve al 
darrera. En vista de tot això, en parlo amb la 
meva dona, i decidim fer un donatiu per pagar 
una imatge nova, veiem que la festa més aviat va 
a més, es veu any rere any, a més coincidia que 
nosaltres a l’octubre havíem celebrat les noces 
d’or, llavors pensarem que seria fer una bona 
obra, regalar a la Colla dels Tres Tombs i a tots 
els amants de la festa, entre ells nosaltres, una 
nova imatge.

El dia 27 de febrer de 1999, al casal Robert 
Brillas, Mossèn Armengol, beneí la imatge. El dia 
7 de març sortírem amb la imatge beneïda, a 
celebrar la cercavila pels carrers d’Esplugues en 
un carruatge engalanat, que ens havien deixat la 
Colla dels Tres Tombs de Vilanova, el conduïen 
en Josep (autor d’aquest article) i l’Antònia de 
Can Cortada, que havien regalat la imatge del 
sant.

Aquesta imatge de sant Antoni Abat, actualment 
es guarda al local de la colla. Cada any presideix 
la missa que es celebra a la parròquia de Santa 
Magdalena, per a la festivitat de Sant Antoni 
Abat. 

A la festa dels Tres Tombs, la imatge hi és 
present, enlairada dalt del carro del sant, sempre 
és el primer de tots els carros participants.
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c. Laureà Miró, 229 bis
Delante del Ayuntamiento

 Tel. 93 371 56 72 • ESPLUGUES

CHIC FASHION

COL·LECCIÓ
PRIMAVERA-ESTIU

2011
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Tanmateix Patrimoni 
de la Humanitat
➤Per Josep Mª Tarrés PRESIDENT DE LA COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES

E
l passat mes de novembre, la UNESCO va 
declarar els Castells Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat. Els mitjans de comunicació se’n 

van fer un gran ressò, cosa que va sorprendre 
a més d’un, i van començar a arribar felicitacions 
a tort i a dret en una disbauxa aclaparadora. Passat 
el primer impacte d’eufòria, ve la gran pregunta: 
i ara què?

Bé, el primer que cal aclarir és que la UNESCO no 
crea patrimonis de la humanitat, senzillament 
considera que tradicions, usos o activitats que ja 
existeixen en formen part. Mirat així, ja fa anys que 
pertanyem a aquest patrimoni per fer el que hem fet 
i el que estem fent. La diferència, la gran diferència, 
és que ara el món ens mira, comencen a arribar al 
nostre país persones d’arreu del món que, a més 
d’interessar-se pel romànic pirinenc, Gaudí o la 
nostra gastronomia, també volen veure els Castells, ja 
sigui a plaça o infiltrant-se als assaigs d’alguna Colla.

Ningú no sap l’abast que poden tenir aquests 
canvis que se’ns atansen, i els sentiments es 
confonen entre l’alegria i satisfacció d’haver 
contribuït una mica a col·locar la nostra cultura i el 
nostre país al món, i la gran responsabilitat que ha 
caigut a les nostres mans.

Però els Cargolins toquem de peus a terra, som 
molt conscients que una colla castellera no és res 
sense el seu poble que li fa costat, sense els amics, 
el públic, les entitats, els comerços, les empreses i 
les institucions que els donen suport i que tots 
plegats formen un pis dels castells que no es veu a 
plaça: són les arrels de la Colla, sense les quals els 
nostres castells no podrien créixer.

Vull aprofitar aquestes ratlles que els amics dels 
Tres Tombs d’Esplugues ens han facilitat per agrair-
vos a tothom el gran suport que ens esteu donant i 
per encoratjar-vos a continuar-hi amb més força, 
perquè volem pujar més amunt, així com també per 
fer que sentiu com a vostre aquest nomenament de 
la UNESCO, perquè sens dubte en formeu part.
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Activitats de la Colla

El retallable COL·LECCIÓ DE CARROS RETALLABLES
CARRO DE LA BÓTA · RETALLABLE Núm. 2 

Enguany, hem editat un nou carro retallable. És el segon d’aquesta col·lecció que vam 
iniciar fa dos anys. El carro 

de la bóta, propietat de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, 
ens va ser cedit per l’Ajuntament al crear-se l’entitat, 

al 1997. Va ser restaurat i repintat per la colla i ha anat a 
la majoria de les nostres sortides i trobades de Tres Tombs 

pels pobles de Catalunya, sent un carro molt admirat.
Aquest carro es feia servir per desempolsar, regar 

i netejar els carrers del nostre poble, i per transportar aigua on 
era imprescindible. Va ser un dels últims carros que va circular 

pels nostres carrers, ja que la seva tasca era important 
i necessària sobretot en les èpoques més 
caloroses. 
Els últims serveis que va realitzar va 
ésser el de dutxa pels corredors i de 
neteja de les motos en les competicions 
de motocròs.

Fills i pares, animeu-vos a muntar aquest retallable, 
segur que hi passareu una bona estona.

g f pppppppNegre forment ne dóna blanchaaaaaaa ppppppaaaassssttttaaa nnnnnne l'aseNNNNNNNe

E
l 2010 vam ser presents a Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cabrera de Mar i, per 
finalitzar les sortides, vam participar a Martorell, on es va celebrar la XIII Trobada dels 
Tres Tombs de Catalunya.

Com tots sabeu, l’any l’iniciem el 5 de gener amb la participació a la Cavalcada de Reis, 
on portem el carro de carbó amb una “carbonera”. Enguany, l’hem tornat a modificar.

La primera sortida del 2011 va ser el 15 de gener, quan vam participar a la festa dels Tres 
Tombs, a l’Hospitalet de Llobregat; i l’endemà a Sant Just Desvern.

El 15 de gener vam celebrar la festivitat del nostre patró, sant Antoni abat, 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. 

Al mateix dia, al Casal de Cultura Robert Brillas es va fer un sopar, amb prop d’un 
centenar d’assistents.

Per finalitzar, i com no podia ser d’una altra manera, el Ball de Gala amb l’actuació del 
músic Jordi, on els assistents van gaudir de la música i la gresca i, al descans, es va sortejar 
el tortell “roda de carro”. La guanyadora repartí el gran tortell entre els assistents.

El 23 de gener vam participar a Sant Feliu de Llobregat, el 30 de gener a Sant Joan Despí 
amb 4 carros i el 6 de febrer a Cabrera de Mar.

En aquests moments destinem els nostres esforços a la nostra XV Festa dels Tres Tombs i 
els propers dies 19 i 20 de març us convidem a participar-hi i a gaudir-ne. El dia 19 hi haurà 
una passejada a cavall pels carrers d’Esplugues (vegeu programa), es passarà a recollir la 
bandera i el nou cos de bandera i s’acabarà al Casal de Cultura Robert Brillas, on es farà el 
pregó de la festa a càrrec del Sr. Tomàs Blanco i Melero, membre de la colla dels tres Tombs 
d’Esplugues; la cerimònia de lliurament de bandera per part del banderer del 2010, la colla 
de Geganters al banderer de 2011, la colla dels Tres Tombs, i s’acabarà amb els parlaments 
per part de les autoritats i l’actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues i un petit refrigeri. 

El dia 20 de març, a primera hora, hi haurà la concentració de carruatges i cavalls a La 
Mallola, amb l’esmorzar corresponent. A les 11.45 h, l’inici de la XV Festa dels Tres Tombs, 
amb la benedicció dels animals i passada pels carrers d’Esplugues fent el recorregut que 
figura al programa.

El mateix dia 20, al matí, hi haurà la Fira d’Alimentació Artesanal a la plaça vermella del 
Parc Pou d’en Fèlix.

Mentre no arriba l’1 de maig, data en què se celebrarà, a Valls, la XIV Trobada dels Tres 
Tombs de Catalunya encara resten diverses sortides per fer.

Enguany, hem confeccionat un nou “retallable”: el del carro de la bóta de reg que trobareu 
a les pàgines centrals.

Es convoca el 13è Concurs Fotogràfic MEMORIAL CARLES GARCIA I ROYO, l’objectiu del 
qual és captar, amb la càmera, la visió personal que cada concursant tingui de la XV Festa 
dels Tres Tombs a Esplugues de Llobregat.  ➤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

rrrrrrraaaaaaannnnnnnccccccchhhhh  éééééésssss  aaaannnniiiimmmmaaallll cccccccccooooooorrrrrrrrrrrrrreeeeeeennnnnnnttttttt. (( ))))))(((((((AAAAAAAuuuuussssssiiiiiiieeeeeessssss MMMMMMMaaaaaaarrrrrrrcchhhhhh)))))))



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

ESPECIALITATS EN:
• Plats i tapes gallegues

• Embotits ibèrics
• Menú i Carta del dia

Felicitats Colla dels Tres Tombs
per aquests 15 anys!per aquests 15 anys!

• MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€ 
• SALÓ PER A 200 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! 

MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€5

ET DONEM SOLUCIONS PER A LES TEVES COMUNIONS I BATEJOS

C ll d ls TreC ll d ls Tre T bT bTT

L'Avenç, s’ha reformat per a tu!L'Avenç, s’ha reformat per a tu!
Tasta'ns!Tasta'ns!

A C T U A C I O N S  D E  M A R ÇA C T U A C I O N S  D E  M A R Ç

DIJOUS  10 - 22 h
CONCERT DE MIKI CASALS & COMPANYIA CONCERT DE MIKI CASALS & COMPANYIA 
Versions acústiques de pop,rock,reggae,jazz...

DIJOUS  17 - 22 h
 'FIWARAYA' TRIO CUBANO 'FIWARAYA' TRIO CUBANO
De la fusió d’un cubà, un uruguaià i un català neix 
aquest trio de ‘Son Cubano’ amb ritmes tropicals

DIJOUS  24 - 22 h
CONCERT DE 'THE BRAND'CONCERT DE 'THE BRAND'
Versions de rock clàssiques i actuals

DIJOUS  31 - 21 h
CONCERT DE BOLEROS CONCERT DE BOLEROS 
DE MIQUEL I MIKI CASALSDE MIQUEL I MIKI CASALS
Boleros i cançons llatinoamericanes... 

s

i els DIMECRES 16 i 23 DE MARÇ - 22 h    L'AVENÇ • PUNT DE TROBADAL'AVENÇ • PUNT DE TROBADA
Improvisacions musicals dirigides per Marcel Casellas

C À l G i

i 
Im no t'ho perdis!no t'ho perdis!


