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Carta del president

U
n any més a Esplugues, hi haurà 
una nova diada de Tres Tombs i en 
serà la XVI edició, la celebrarem els 

propers dies 10 i 11 de març.

Per la proposta rebuda i com un 
reconeixement incondicional als nostres 
socis, la junta de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues, va acceptar que el banderer 
d’aquest any fos un soci de la colla, en 
Manel Terol i Marco, prou conegut en el 
nostre poble, que a més de ser soci, tant ell 
com la seva família, participa activament a 
tots els actes que programem i sobretot a la 
festa, any rere any.

Les càrregues dels nostres carros les 
renovem periòdicament i aquest any us 
presentarem la nova càrrega del nostre carro 
gran. El portarem carregat de feixos de boga, 
un carro llarg, espectacular i voluminós que 
anirà tirat per tres cavalls. També vull 
remarcar que el carro de la bóta el portarà la 
Júlia Garcia i Severo, en memòria del seu 

marit, en Lluís Martínez i Solà, que ens va 
deixar l’any passat i que tradicionalment era 
ell qui el portava cada any.

Atès l’èxit que va obtenir l’any passat, 
enguany hi haurà la 2ª edició de la Fira dels 
Tres Tombs d’alimentació tradicional, que 
s’instal·larà a la plaça vermella del Parc Pou 
d’en Fèlix.

 Vull recordar-vos que els Tres Tombs es 
celebren en honor de Sant Antoni Abat i que 
és tradició en aquesta diada comprar el 
tortell de Sant Antoni.

 Agraeixo el suport i l’esforç dels participants 
que vénen d’altres entitats i poblacions, a 
tothom que ens ajuda i col·labora en la festa i, 
especialment aquest any, als socis de la Colla 
dels Tres Tombs d’Esplugues.

Convido a tots els veïns a participar i gaudir 
d’aquesta festa tradicional, desitjant  que la 
celebració d’aquesta nova diada de Tres 
Tombs sigui motiu d’alegria per a tots.

Miquel 
Casellas 
i Piquet
PRESIDENT 
DE LA COLLA 
DELS 
TRES TOMBS 
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CENTRE DEL DESCANS
MATALASSERIA i  COMPLEMENTS

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

Pilar Díaz Romero
ALCALDESSA D’ESPLUGUES

Una festa de tradició i d’orgull

E
ns trobem a les portes de la 16a 
edició de la Festa dels Tres 
Tombs d’Esplugues. Una 

festivitat que ens permet retrobar-nos 
amb el passat agrícola i rural de la 
nostra ciutat, i retrocedir a uns temps 
no gaire llunyans on els sistemes de 
locomoció que travessaven el carrer 
Laureà Miró o la carretera de Cornellà 
no eren vehicles a motor, sinó cavalls i 
carruatges.

Ja fa 16 anys que un entusiasta grup 
d’espluguins i espluguines van iniciar 
aquesta aventura per recuperar part de 
la nostra memòria històrica i que es 
tradueix cada any, pels volts de març, 
en una diada singular plena de colors, 
de sonoritat i de tradició. En una diada 
que fa sentir-nos orgullosos del nostre 
passat i de la nostra cultura popular.

Una festa que ha anat cada any a 
més, amb la incorporació de nous 
elements, com la Fira d’alimentació 
artesanal o el Concurs de Fotografia 
Memorial Carles Garcia i Royo, que 
contribueixen a fer més gran la 
celebració i a augmentar-ne la 
participació.

I tot gràcies a l’empenta, l’esforç i la 
il·lusió de l’entitat organitzadora, la Colla 
dels Tres Tombs d’Esplugues, que, a 
més d’organitzar aquesta festa, també 
demostra tenir un alt grau d’implicació 
en els esdeveniments festius més 
importants de la nostra ciutat. Un 
exemple de la vitalitat que caracteritza 
al nostre teixit associatiu.

Visca els Tres Tombs d’Esplugues!
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Entrevista al banderer

Manel, què et suposa la participació a la 
Festa dels Tres Tombs d’Esplugues? Una gran 
satisfacció pel que representa i perquè serà 
un orgull passejar la bandera pels carrers de 
la nostra vila.

Quin record tens de les festes? A mitjans dels 
anys cinquanta tots els nens del barri de la 
Plana anàvem amb un carro guarnit amb 
palmeres propietat d’en Tomàs, i gaudíem 
d’una jornada de festa on tothom volia 
participar.

Com l’has viscut? Gaudint de bon matí amb 
l’esmorzar popular, passejant pels carrers 
d’Esplugues amb els cavalls i els carros de la 
cercavila i finalitzant la jornada amb el dinar 
de germanor, on tothom gaudeix de la festa.

Què els hi diries als socis? Que no perdin 
l’entusiasme, perquè aquestes festes 
tradicionals fan de Catalunya una nació gran 
i diferent.

Què  n’esperes de la festa? Que els carrers 
d’Esplugues s’omplin de gent per veure els 
carros i els cavalls guarnits, que faci bon dia i 
no plogui, que la jornada llueixi d’allò més i 
que, com sempre, sigui un èxit de participació.

Vols afegir alguna cosa més? Agrair de tot cor 
a la Colla del Tres Tombs oferir-me aquest 
regal que m’omple de joia i alegria, poder 
passejar la bandera de la colla, pels carrers de 
la vila, amb els cordonistes: en Toni i l’Alonso, 
i amb la capitana de bandera: la meva néta 
Alba. També vull tenir un record molt especial 
per en Carles i en Lluís que ja no són entre 
nosaltres i han estat part molt especial en la 
recuperació de la festa al nostre poble.

16a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 11 de març de 2012 

BANDERER Manel Terol i Marco
CORDONISTES  Alonso Nievas i Gómez, Toni Fontova i Badesa
CAPITÀ DE BANDERA Alba Moreno i Terol

Manel Terol i Marco
Entre les masies més conegudes d’Esplugues, hi ha Cal Bialet, al carrer de 
Montserrat. A la masia hi vivien en Gabriel Casellas, la seva esposa Amparo 
Ruescas, les tres filles: la Rosita, la Pilar i la Lolita, i finalment l’àvia 
Roseta. Vivien de pagès, del camp i de la venda de les verdures al mercat. 
En aquesta família va entrar en Manel Terol i Marco, fill d’Esplugues, al 
casar-se amb la filla gran, la Rosita. Han tingut dues filles i dues nétes. En 
Manel, mentre ajudava a la família en les tasques del camp, va estar 
treballant al mercat de la Plana primer i, més tard, al Centre Municipal Puig 
Coca. Com a soci de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, en Manel Terol 
ha estat escollit aquest any banderer de la Festa dels Tres Tombs.
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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

● EXPOSICIÓ RENOVADA ●

Reforma completa
Pressupost sense compromís

C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)
Tel. 93 371 82 42

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

cuibany

Elements decoratius
CUINA I BANY
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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

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 
PORTADORS CARRO DEL SANT Escola Isidre Martí, en motiu del seu centenari
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Bases convocatòria del 14è concurs fotogràfi c

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 al 10 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 11 d’abril a les 8 del vespre al Casal 
de Cultura Robert Brillas, ubicat al carrer Àngel Guimerà, 38, 
restaran exposades fins al 20 de abril.

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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Concurs 2011 les fotos premiades
1r PREMI: Dia de festa

3r PREMI: Una imatge… per cada tomb

2n PREMI: Patrimoni 

M.Antonia Solórzano Astorga

Esther Vivas Morte

Michel López Palacio

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

per a 32 persones. Tot un plaer!
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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…

a partir de
**14,14,9595euroseuros
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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. 
Angel Guimerà, av. Isidre Martí, rambla del Carme, 
c. Sant Antoni Maria Claret, c. Francesc Layret (c. 
Serra del Montsec) on es recull la bandera que la 
portarà en Manel Terol i Marco, soci de la Colla dels 
Tres Tombs, av. Cornellà, c. Francesc Llunell, c. 
Alegria, i c. Mossèn Jacint Verdaguer 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 XVI Festa dels Tres Tombs a 
càrrec de Júlia Garcia, membre de la 
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues.
· Cerimonia d'entrega de la bandera, per 
part del banderer de 2011, Víctor 
Ibáñez, fundador de la Colla dels Tres 
Tombs d'Esplugues, al banderer de 2012, 
Manel Terol, soci de la Colla dels Tres 
Tombs. 
· Parlaments
·  Actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues i 
la Coral
Veus i Sons de l’Escola Municipal de 
Música
· 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 (LA MALLOLA)
·   R  ecepció i esmorzar d’escalfament per als 
socis i sòcies, simpatitzants i participants. 
Preu esmorzar [5€]

● 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 6 
de març, us podeu adreçar a: 
◗   Ubud Artesania 93 371 72 93
◗ Cansaladeria-Xarcuteria Mila 
93 473 13 52
◗   maboca@teleline.es

Dissabte, 10 de març Diumenge, 11 de març

VOLS PARLAR ANGLÈS?

El nostre tracte humà i personalitzat…
…marca la diferència

93 371 64 95
C. Dr. Manuel Riera, 54
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La festa recorregut 

Diumenge, 11 de març

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.

L'Hotel del 

nostre poble!

Esplugues
Esplugues

C. Ignasi Iglesias, 83
08950 - Esplugues de Llobregat
(Al costat de la Policia Local)

Tels: +34 934 733 035
Fax: +34 934 732 353

 reservas@hotelesplugues.com

www.hotelesplugues.com
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El ferrer d’Esplugues

A
questa fotografia de principis del 

segle XX ens mostra com un ferrer 

posa les ferradures a un cavall. Molts 

espluguins entrats en anys reconeixem el lloc 

on es va fer aquesta instantània A qui no 

coneixem, almenys jo, és ni el que ferra el 

cavall, ni el que aguanta la pota; ni tampoc a 

tot l’acompanyament. 

La feina  dels ferrers, no era solament la de 

ferrar els animals, sinó que també feien 

carros, arades, eines per als pagesos i tota 

mena de forja. Els ferrers i els carreters 

acostumaven a ser molt a prop l’un de l’altre, 

ja que mútuament es necessitaven  per fer els 

carros,  mànecs per a eines, arades de 

orellons, que normalment totes eren de fusta, 

amb les relles de ferro etc.

 Avui vull fer un homenatge, recordant a la 

família Caraltò, els antics ferrers d’Esplugues, 

tant l’Emili, pare, com l’Emili fill, avui ja no són 

entre nosaltres: eren bons forjadors i bons 

ferradors, sabien fer la feina ben feta, ells ens 

ferraven els cavalls que teníem a casa, als 

anys 1940, era molt important ferrar els 

animals per protegir-los els cascos,  sobretot 

els que passaven moltes hores enganxats als 

carros anant per carreteres de llambordes. 

per Josep Casellas Vilà (Can Cortada)

Anys més tard, van deixar de ferrar i, 

aleshores anàvem  a Cal Quim, ferrer de Sant 

Just, allà qui ferrava era un home a qui 

anomenàvem El Ros, perquè tenia el cabell 

molt ros, crec que era familiar d’en Quim.

Encara ara, a moltes masies es conserva el 

costum de penjar una ferradura darrera la 

porta de la quadra, amb una estampa de Sant 

Antoni al costat. Deien que la ferradura 

portava sort i que Sant Antoni ens guardava 

de prendre mal.

Actualment,en molts pobles s’han perdut els 

oficis de ferrer i de carreter, alhora que a les 

quadres, enlloc de trobar-hi animals, s’hi 

troben tractors, o furgonetes. Com diuen: 

“Hoy las ciencias adelantan que es una 

barbaridad”

1908? “Cal ferrer a la carretera general” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL). Imatges. Col·lecció Pere Astals. Fotògraf desconegut
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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

Tel. 93 102 02 43 
Mov. 660 65 79 19

Rambla Catalunya, 38 8è 
08007 Barcelona

b.gomez@begocar.es • www.begocar.com
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El conte d’un pare, 
un fi ll i un ruc
Hi havia una vegada un pare i un fill que van 

fer un viatge acompanyats d’un ruc. Com que 
tots dos eren prou valents anaven els dos a 

peu, per allò de fer salut.
Caminaven tots dos feliços i contents, fins que van 
travessar el primer poble de la seva ruta. De sobte van 
sentir que uns veïns comentaven:
- Mira que en són de curts aquests dos, tenen un ruc i 
van a peu!
En sortint del poble el fill li va dir al pare:
- Saps què? puja tu al ruc, que jo aniré a peu.
I així ho van fer, continuant el camí fins al pròxim 
poble. En travessar aquest, uns altres veïns en veure’ls 
passar van dir:
- Mira aquest quina barra que té, deixa que el jove 
vagi a peu mentre ell, va ben descansat a dalt del ruc!
Després de travessar el poble, el pare li diu al fill:
- Saps què? és millor que vagis tu a dalt del ruc, que 
jo ja aniré a peu.
Travessen un altre poble i de nou uns veïns en veure’ls 
passar, comenten.
Mira aquest jovenet quina poca consideració, ell a 
dalt del ruc, mentre el més vell ha de caminar!
Una mica mosquejats, quan acaben de passar l’últim 
poble, parlen entre ells i decideixen pujar tots dos a 
sobre el ruc.

Doncs aquesta vegada esperaven que no hi haurien 
comentaris negatius a la seva forma d’actuar. Però al 
bell mig del poble en senten a un que diu:
-Quina barra aquests dos, pobre animal a veure si el 
mataran amb tots dos pujats a sobre!
Amb la paciència i les possibilitats de fer canvis 
acabades, comenten:
-Saps que et dic?, que diguin el que vulguin els 
demés, que nosaltres farem el que ens sembli 
oportú, perquè fem el que fem, sempre hi haurà algú 
que ho trobarà malament.
I així ho feren i foren feliços i menjaren anissos.
Compte comptat, ja s’ha acabat.”
 
Si més de quatre vegades no vols passar enrabiades, 
obrant bé i honradament, riu-te del dir de la gent.

L’Escola Can Vidalet treballa la festa de Sant Antoni Abat

E
l passat 17 de gener va ser la 
festivitat de Sant Antoni Abat i a 
l’Escola Can Vidalet els nens i 

nenes van treballar a l’entorn 
d’aquesta festa. Primer van gaudir 
veient el DVD del conte En Mateu i la 
Marta descobreixen els Tres Tombs i 
després van dibuixar la seva visió 
particular de la festa amb resultats 
tan fantàstics com el que veieu aquí 
representat (i en color!). 
Enhorabona per la iniciativa!

a 

v

t

n

v
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Temps era temps… a Esplugues

Sense data. “Esplugues. Els Tres Tombs” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL). Imatges. Fons Serra. Fot. Salvador Serra

Sense data. “Carros sortint del camí de la Creu per agafar la Via Augusta 
que portava al Raval Esplugues” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL). Imatges. Fons Serra. Fot. Salvador Serra

Sense data. “El genet és Lluís Giralt” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL) 
Imatges. Fons Serra. Fot. Salvador Serra

Sense data. “Esplugues. Els Tres Tombs” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL) 
Imatges. Fons Serra. Fot. Salvador Serra

Sense data. “Esplugues. Els Tres Tombs” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL) 
Imatges. Fons Serra. Fot. Salvador Serra

Sense data. “Esplugues. Els Tres Tombs” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL) 
Imatges. Fons Serra. Fot. Salvador Serra

17 de gener de 1944. “Els Tres Tombs” 
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL)
Imatges. Fons Serra. Fot. Salvador Serra
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Si t’agrada el món 
dels cavalls, dels 
carruatges i vols 
participar amb la 

“Colla”

FES-T’EN SOCI!
adreçat a la Plaça Santa Magdalena, núm.9, 

els dimarts a les 9 del vespre
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Notícies de la Colla

L
es activitats de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues es van iniciar amb el sopar de 
germanor la Federació, el 20 de novembre, a 

Valls, on l’entitat Societat de Sant Antoni de Valls va 
prendre el relleu a Martorell.

Com tots sabeu participem en la Cavalcada de Reis 
on portem el carro de carbó amb la “carbonera”.

El 15 de gener, vem fer la primera sortida de Tres 
Tombs a L’Hospitalet de Llobregat on l’Associació Tres 
Tombs Hospitalet de Llobregat es va estrenar.

El mateix 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. 

Tot seguit, al Casal de Cultura Robert Brillas, es va 
seguir amb el sopar, amb prop d’un centenar 
d’assistents. Després del sopar es donà a conèixer els 
noms del guanyador i finalistes del 8è Concurs de 
cartells de la XV Festa dels Tres Tombs d’Esplugues. 

Per finalitzar, i com no podia ser d’una altre 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.

L’endemà, 16 de gener, vam anar als Tres Tombs a 
Sant Just Desvern.

El 23 de gener vam participar a la festa dels Tres 
Tombs a Sant Feliu de Llobregat i el 30 a la de Sant 
Joan Despí. El 6 de febrer vam anar a Cabrera de Mar. 

La nostra festa va ser els dies 19 i 20 de març, 
celebrant la XV festa dels Tres Tombs d’Esplugues. Es 
va celebrar el 8è concurs de cartells i el 13è concurs 
fotogràfic memorial CARLES GARCIA I ROYO amb una 
participació important.

Com a punt i final de les sortides de la Colla, l’1 de 
maig vam participar a la XIV Trobada dels Tres Tombs 
de Catalunya, a Valls.

VISCA ELS TRES TOMBS!!! ➤La "Colla" 

E l passat 15 de gener de 2012 la colla dels Tres 
Tombs va celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat. 
De les diverses activitats realitzades, un cop acabat 

el sopar, es va donar a conèixer els finalistes i guanyador 
del 9è Concurs de cartells de la XVI Festa dels Tres Tombs 
d’Esplugues. 

La nostra alcaldessa, Pilar Díaz, va entregar el premi a la 
guanyadora, l'Anna Bovés Gil, que s’hi va  presentar amb 
el cartell que duia per lema Bóta de reg, que és la portada 
del programa de la festa 2012. La resta de finalistes són 
Aina Amigó Pons amb Esplugues, ciutat de contrastos i 
la Dra. Ulrike Rothe amb Venir-Gaudir-Somiar, que van 
rebre els premis de consolació de mà del regidor de 
Cultura, Eduard Sanz i del president  de la Colla, Miquel 
Casellas. Enguany es van presentar 6 cartells a concurs. 

Activitats de la Colla el 2011

Concurs de cartells

Us convidem a seguir i participar dels actes de la 
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues per la via de 

comunicació oberta tots els dies de l’any, 
mitjançant la nova web de la colla: 

http://trestombs.entitats.esplugues.cat
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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



• SALÓ PER A 200 PERSONES

• SALONS PRIVATS PER  A DINARS I SOPARS DE NADAL, 
  ESDEVENIMENTS, BANQUETS I COMIATS DE SOLTER/A

• MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€ 
• ESPECIALITATS :  
 - PLATS I TAPES GALLEGUES 
 - EMBOTITS IBÈRICS 
 - MENÚ I CARTA DEL DIA

Felicitats Colla 
dels Tres Tombs!dels Tres Tombs!
Felicitats Colla Felicitats Colla 

ET DONEM SOLUCIONS 
PER A LES TEVES 

COMUNIONS I BATEJOS

Vine a fer les teves 
celebracions a L'Avenç! 

Tasta'ns!TTTastttttta'''''nss!!!!!!Tas a nTTTastttta'''''nss!!!!!!

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

C. Rafael Casanoves i Comes, 3 • ESPLUGUES • 93 473 30 88 - 658 514 821 • HORARI: De 10 a 00 h

Restaurant 
La Mallola

O B E R T  A  T O T H O M

• ESPECIALITATS :  
- BRANDADA DE BACALLÀ
- GRAELLES DE MARISC I DE CARN
- “CHULETÓN” DE 900 GRAMS
- FILET DE PORC I DE VEDELLA

- COSTELLES DE XAI I CABRIT
- BACALLÀ           - LLUÇ
- LLENGUADO     - DAURADA

• MENÚ DIARI I FESTIUS.  MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€

• ÀPATS DE NADAL I ESDEVENIMENTS

• BANQUETS DE CASAMENTS O COMUNIONS

• PRESENTACIONS I  ACTES

• FESTES PRIVADES I CONCERTS

• COMIATS DE SOLTER/A

• POSSIBILITAT DE JARDÍ PRIVAT.

• FESTES D’ANIVERSARI  INFANTILS

• FACILITAT D’APARCAMENT

PRESENTA:

I TAMBÉ: Ú ÚMBÉ

• CALÇOTADA LA MALLOLA :  
PRIMER PLAT:  CALÇOTADA
 
SEGON PLAT: GRAELLADA DE CARN (BOTIFARRA, LLOM, XAI, POLLASTRE,  
 CONILL I BOTIFARRA NEGRA AMB GUARNICIÓ)
 
POSTRES:   CREMA CATALANA, ARROÇ AMB LLET, FLAM I PÚDING
 
 INCLOU BEGUDES (VI, AIGUA, CERVESA, REFRESCOS), PA,   
CAFÈ I COPA DE CAVA.
 35€ PER PERSONA (IVA INCLÒS)

• CALÇOTADA LA MALLOLA :  
PRIMER PLAT:  CALÇOTADA
 
SEGON PLAT: GRAELLADA DE CARN (BOTIFARRA, LLOM, XAI, POLLASTRE,  
 CONILL I BOTIFARRA NEGRA AMB GUARNICIÓ)
 
POSTRES:   CREMA CATALANA, ARROÇ AMB LLET, FLAM I PÚDING

 
INCLOU BEGUDES (VI, AIGUA, CERVESA, REFRESCOS), PA, CAFÈ I COPA DE CAVA.

 35€ PER PERSONA (IVA INCLÒS)


