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3Carta del president

Albert 
Ejarque i 
Mestres
PRESIDENT 
DE LA COLLA 
DELS 
TRES TOMBS 

H
ola de nou. Com cada any, 
m'adreço a totes les persones que 
durant els darrers 17 anys hem fet 

que la festa dels Tres Tombs sigui tan bonica 
i que s’hagi consolidat com un dels grans 
esdeveniments d’Esplugues.

Des de la il·lusió que sentim els que, des 
de la Junta, treballem d'una manera més 
activa en els preparatius, espero que totes 
les persones que participeu d’aquesta 
celebració, ja sigui col·laborant des de la 
Colla o de qualsevol altra manera, o bé els 
que feu de públic i gaudiu de la passada als 
nostres carrers, tingueu tantes ganes com 
nosaltres que arribi el cap de setmana del 8 i 
9 de març per poder gaudir dels Tres Tombs.

Voldria fer-vos saber que enguany el cos de 
bandera estarà format per persones 

d’avançada edat, que en un passat van fer 
possible la celebració de la festa dels Tres 
Tombs. Això fa que aquest any tinguem un 
retrobament entre el passat i l'actualitat de la 
nostra festa. És per aquest motiu que més 
d’un membre del cos de bandera serà 
representat per algun familiar més jove en la 
tasca de muntar a cavall. 

Espero i desitjo que tinguem un futur tan 
bonic com el present que volem compartir 
amb tot el nostre poble.

M’agradaria convidar-vos a participar a tots 
els actes que la Colla ha preparat  per gaudir 
de la 18a Festa dels Tres Tombs de 2014.

Us hi esperem a tots!

VISCA ELS TRES TOMBS!
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Salutació de l'alcaldessa 5

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

La Festa dels Tres Tombs compleix 18 anys!

L
a Festa dels Tres Tombs d’Esplugues 
celebrarà enguany la 18a edició. 
Seguint el tòpic, diríem que està a 

punt d’arribar a la seva majoria d’edat, però 
el cert és que aquesta festivitat està tan 
plenament consolidada dins dels actes lúdics 
i festius del municipi que, més que assolir la 
majoria d’edat, podríem dir que es troba en 
plena maduresa.

Fa 18 anys que, amb molt d’encert, la Colla 
dels Tres Tombs, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, van decidir reviure la tradició 
pagesa dels tres tombs de Sant Antoni, 
segons la qual es beneïen els animals, 
sobretot els que es feien servir per a la feina 
diària al camp. Una decisió molt encertada, 
perquè ens mostra un passat no tan llunyà 
en què el camp era el nostre mitjà principal 
de vida i on la nostra cultura i les nostres 
festes giraven a l'entorn del treball de la terra 
i la vida al camp.

I en un món actual envoltat de tecnologia, 
d’immediatesa i de mitjans de transport que 
ens apropen en pocs minuts a quilòmetres 
de distància, cal que no oblidem aquest 
passat. És important que els nostres infants, 
joves i no tan joves, vegin de prop com eren 
els carros per imaginar com havia d'ésser la 
vida en aquell temps, la vida dels seus avis i 
àvies, on els ritmes eren uns altres i la 
comunió amb els animals era imprescindible 
per al treball diari.

 Per tot això, disposem-nos a viure, un any 
més, una agradable jornada envoltada de 

records i d’emocions. 

Visca els Tres Tombs d’Esplugues!



L'entrevista al banderer6

Sr. Josep, què li representa el fet de ser el 
banderer de la festa d’enguany?
Una il·lusió compartida amb els noranta anys 
que acabo de fer. Ho vaig dir al meu fill 
Miquel, que ho proposà a la Junta  i decidiren 
a més fer un homenatge a tots els que durant 
uns 15 anys ens vam cuidar d’organitzar la 
festa.

Són molt diferents les festes actuals a les 
anteriors que organitzava?
I tant!  Llavors tots els animals que anaven a 
beneir eren de pagesos o vaquers, els que 
organitzàvem la festa sols disposàvem de les 
ajudes dels pagesos, vaquers o devots del 
Sant; les dificultats, eren reptes per superar-
les. Per Nadal en començàvem a parlar i amb 
15 vesprades ho teníem solucionat, anàvem 
tots a una.

Havia estat banderer o format part d’algun cos 
de bandera en altres anys?
Sí, l’any 1947 vaig ser banderer. Aquell any no 
va sortir la cavalcada a causa d'una persistent 
pluja que anul·là la desfilada. Sols es celebrà 
l’ofici amb sermó dedicat al Sant i el ball, que 
se celebrà al cafè de L’Avenç; no arribaven a 

10 parelles. La cavalcada va sortir el diumenge 
següent però amb molt poc ambient. Altres 
anys havia estat capità de bandera i 
cordonista, sempre havíem guarnit carros i 
participat a les festes.

A qui recorda o trobarà a faltar en aquesta 
diada?
Recordo i trobo a faltar el meu cosí Macià Vilà, 
els amics Jordi Serra, Josep Bosch, Emili 
Salom “El Nen” i Josep Cuscó, avui difunts tots 
ells. Tots plegats amb Francesc Sutorras i Emili 
Castells érem els que organitzàvem la festa.

Què n’espera de la festa?
Que sigui molt lluïda, que el poble gaudeixi de 
la cavalcada i que surti bé.

Vol dir alguna cosa a la població i als socis de 
la Colla?
Al públic que valori l’esforç que porta 
organitzar una festa tan popular i a la junta 
que vagin seguint superant-se cada any.

Vol afegir alguna cosa més?
Que ens faci un bon dia, que Sant Antoni ens 
guardi de prendre mal i que tots junt puguem 
cridar, Visca els Tres Tombs d’Esplugues!!!•

Josep Casellas i Vilà
 
El banderer d’enguany és una persona entranyable. 
Acaba de fer els 90 anys i està fort com una pedra. En 
Josep Casellas i Vilà va ser una de les persones que 
durant els anys quaranta i cinquanta juntament amb 
d’altres, organitzava les Festes dels Tres Tombs, quan a 
Esplugues hi era més present la vida de pagès i la festa 
es vivia com a reconeixement al cavall per l’ajuda que 
representava en les feines del camp.

18a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 9 de març de 2014 

BANDERER: Josep Casellas i Vilà
CORDONISTES:  Magda Gómez Faura i Roser Camps Sutorras
CAPITÀ DE BANDERA: Joan Bovés Bosch

EL CARRO DEL SANT: Miquel Galtés i Castells 
* Podeu veure el recull històric del cos de bandera a 

http://trestombs.entitats.esplugues.cat 
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 Imatge on podem veure en Josep Casellas (1946) de peu, al centre



8 Els Tres Tombs i Esplugues

La festa dels Tres Tombs és una festa 

que se celebra gairebé a tots els 

pobles de Catalunya. Abans es 

celebrava majoritàriament el dia de Sant 

Antoni Abat, el 17 de gener. Ara la festa es 

perllonga durant tot l’any i cada població tria 

la data de la seva celebració. Els Tres Tombs 

de moltes poblacions han estat declarats Festa 

Tradicional d’Interès Nacional per la 

Generalitat de Catalunya.

La Festa és una adaptació de les antigues 

advocacions precristianes que el poble feia 

servir per demanar la protecció dels animals 

útils per fer les feines del camp i que l’església 

va aconseguir transformar amb l’advocació i el 

patronatge de Sant Antoni Abat, patró dels 

traginers, pagesos i animals de peu rodó. 

Actualment la festa és una recreació del món 

rural dels nostres avis, i es manté viu així 

l’homenatge a tots aquells que ens han 

precedit i que amb tota la seva fe 

encomanaven a Sant Antoni Abat, la protecció 

dels seus animals, cavalls, mules, matxos, 

ases, vaques i vedells que tan necessaris eren 

per a les tasques al camp, al transport  i per a 

l’economia familiar. Segons la tradició, el nom 

dels Tres Tombs prové del fet de fer tres voltes 

a un lloc sagrat, l’església, la imatge del sant, 

una creu o una gran foguera feta amb ramatge 

verd. Més recentment consisteix a donar tres 

voltes pels carrers de la població amb carros, 

cavalls i altres animals de tir. En recorreguts 

llargs només es fa un tomb.

Les arrels de la festa dels Tres Tombs 

arrenquen de molt lluny. Els romans ja feien la 

Consualia, festa dedicada al déu Consus, 

protector de les collites, en la qual els cavalls 

de tir, els bous, els ases i els matxos deixaven 

de treballar i eren coronats amb flors, mentre 

que els seus amos simulaven els seus brams. 

Joan Amades en el Costumari Català recull les 

diverses variants que anà adoptant aquesta 

festivitat al llarg dels anys i a cada població. 

Ens diu que els seus orígens cal cercar-los a 

l’època medieval; els iniciadors van ser els 

Gremis de Llogaters de Mules, el de Traginers 

de Ribera i el dels Bastaixos. Joan Amades 

ens explica que l’any 1432 hi hagué un 

Continua a la pàgina 15

 per Miquel Casellas i Piquet

encomana en a Sant Antoni Abat la protecció
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MONTSE SEGURA

CLÍNICA VETERINÀRIA
PERRUQUERIA CANINA i FELINA

TERÀPIES D'HOMEOPATIA

Bruc, 7 • Tel. 93 473 73 22
08950 ESPLUGUES



10 Bases convocatòria del 16è concurs fotogràfic

01.-  TEMA: TRES TOMBS 2014 a Esplugues de 
Llobregat. L’objectiu és captar amb la càmera la visió 
personal que cada concursant tingui de la cavalcada.

                                                                                                          
02.-  PREMIS:  

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

03.-  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.

04.-  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.

05.-  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.

06.-  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 a l'1 d’abril, 
registrant-se el portador en l'acte del lliurament.

0 7.-  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.

0 8-  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 3 d’abril 
a les 8 del vespre, a la sala d'exposicions del Casal de 
Cultura Robert Brillas, ubicada al carrer Àngel Guimerà, 
38. Les obres restaran exposades fins a l'11 d'abril.

  9.-  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.

10.-  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.

11.-  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.

12.-  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.

EL PATROCINA:  TALLERS ELECTROAUTO

L'ORGANITZA: HI COL·LABORA:

16è CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO 



11Fotografies premiades del concurs 2013
1r PREMI: UNA GRAN COLLA
Manuel Calderón Orozco

2n PREMI: AMB ORGULL DE FESTA
Franco Barabucci

Jesús Rodríguez Morchón
3r PREMI: CAMINANTE



El programa de la XVIII Festa12

De 9 a 20 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX
IV FIRA D’ALIMENTACIÓ 
TRADICIONAL I D'ARTESANIA 

18 h 
PASSEJADA A CAVALL PER LA    

 VILA I RECOLLIDA DE LA BANDERA I   
 DEL COS DE BANDERA

·   Recorregut: sortida de la brigada, c/ Nord, 
Andreu Amat, c/ Juli Culebras, c/ Raval de la Creu, 
pl. Pare Miquel d'Esplugues (església), parada a Can 
Cortada on es recull el banderer Sr. Josep Casellas i 
Vilà, seguint pel c/ Església, c/ Laureà Miró, 
av. Cornellà, c/ Mossèn Cinto Verdaguer, c/ Santiago 
Rusiñol, c/ St. Francesc Xavier, c/ Dr. Manel Riera, 
c/ Francesc Llunell, av. Cornellà, c/ Mestre Joan 
Corrales, c/ Mossèn  Cinto Verdaguer, recollida de la 
bandera pista de L'Avenç i arribada al Casal de 
Cultura Robert Brillas.

18.30 h • CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
CERIMÒNIA D’ENTREGA DE LA
BANDERA I PREGÓ DE LA FESTA

·   Pregó de la XVIII Festa dels Tres Tombs 
a càrrec de Miquel Casellas i Piquet. 

· Cerimònia d'entrega de la bandera, per part 
del banderer de 2013, Tània González, cap 
de l’Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi. 
al banderer de 2014, Josep Casellas i Vilà, 
soci d’honor i organitzador de la festa als 
anys 50.

· Parlaments

· Actuació de Julian Navarro, recital de 
guitarra clàssica.

· Petit refrigeri 

De 9 a 14 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX
IV FIRA D’ALIMENTACIÓ 
TRADICIONAL I D'ARTESANIA 

De 8 a 11 h 
CARRER ANDREU AMAT (LA MALLOLA)
CONCENTRACIÓ DE CARRUATGES 
I CAVALLS
·   R  ecepció i esmorzar d’escalfament per als 
socis i sòcies, simpatitzants i participants. 
Preu esmorzar: [5€] 

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

15 h 
CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
DINAR DE GERMANOR DE SOCIS, 
AMICS I VEÏNS Preu: [25€]
(Per fer les reserves, fins al dimarts 4 de març, us 
podeu adreçar al Mercat de la Plana, a les
parades Tocineria-Xarcuteria Mila (93 473 13 52) 
o a Pesca salada Júlia (93 473 76 80) o per 
telèfon al 609 670 718 (Miquel)

· Ball de fi de festa amb el músic Marc 

Dissabte, 8 de març Diumenge, 9 de març

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



13El recorregut de la Festa 13

Diumenge, 9 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.

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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incident entre el Gremi de Llogaters de Mules i 

el de Bastaixos de Ribera, que motivà que a 

partir d’aquell moment el Gremi de Llogaters, 

celebrés la festa el primer diumenge passada 

la festivitat de Sant Antoni Abat, perquè les 

gales dels dos gremis no es confonguessin.

 Les dades escrites trobades més antigues, 

fan referència a la ciutat de Barcelona, però 

aquest costum aviat s’estengué per tot 

Catalunya. Segons el llibre “CATALUNYA, 

Tradicions, Festes i Llegendes”, d'Elena Kudry 

i Quim Pedret-Rovira, la festa va ser suprimida 

arran del Decret de Nova Planta, quan es 

dissolgué el Consell de Cent. Anys més tard, 

es tornà a celebrar. El diari “La Posdata” de 

Madrid del 22-1-1846 a la pàgina 3, diu, en 

referència a la ciutat de Barcelona “Hoy se ha 

celebrado con la mayor pompa la fiesta de 

San Antón por el gremio de los arrieros, 

quienes en la acostumbrada bendición de los 

animales (vulgo els tres tombs) han  

presentado una lujosa cabalgata de briosos y 

enjaezados alazanes, precedida por dos 

bandas de música que ha costeado el 

pendonista. La comitiva después de la función 

religiosa ha recorrido las principales calles de 

esta ciudad festejando de paso a nuestras 

primeras autoridades. El público ha quedado 

sumamente complacido con el recuerdo de 

una de las funciones mas animadas de 

nuestros abuelos”. D’igual manera es 

reflecteix en altres diaris dels anys 1848 i 

successius com “La España” de Madrid o “El 

Áncora”, “El Diario de Barcelona” i “L’Esquella 

de la Torratxa” de Barcelona, entre altres que 

glossen la festa. La ciutat d’Igualada 

s’enorgulleix de celebrar els Tres Tombs 

ininterrompudament des de l’any 1822. 

Continua a la pàgina següent

Els Tres Tombs i Esplugues continuació
Ve de la pàgina 8



16 Els Tres Tombs i Esplugues continuació

Vilanova, Rubí, Montblanc i Valls també són 

poblacions antigues en la celebració de la 

festa. A Falset celebren l’Encamisada i a altres 

poblacions s’anomena a la festa “Els Tonis”.

No hi ha massa informació de les primeres 

festes de Tres Tombs a Esplugues, però tenim 

constància que hi ha hagut principalment tres 

èpoques en què s’han celebrat; la primera i 

més antiga, la que acaba amb l’esclat de la 

Guerra Civil; la segona a la postguerra i fins 

l’any 1959; i la tercera, seria l’actual des del 

1997. De la primera en quedà constància en 

algun periòdic com “El Eco del Llobregat” de 

Sant Feliu de Llobregat, on a la pàgina 7 del 

número del 30 de gener de 1929, ens explica 

“ESPLUGAS: En esta población la Agrupación 

de Carreteros, celebró con gran solemnidad la 

fiesta de su Santo Patrón San Antonio Abad. 

En la Iglesia parroquial se cantó la misa del 

Santísimo Sacramento con acompañamiento 

de orquesta. A continuación se procedió a la 

bendición de las caballerías y acto seguido se 

organizó la comitiva de los “Tres Tombs”. Por 

la tarde y noche se celebraron animados 

bailes en el salón Quirse, por la orquesta 

Antigua Catalana de Granollers”. D’aquesta 

època hi ha una col·lecció de fotografies 

dipositades a l’Arxiu Municipal. Segons 

mossèn Esteve Carbonell la bandera era de 

seda vermella, amb la imatge de Sant Antoni i 

pertanyia a l’Associació de Carreters 

d’Esplugues, bandera que es custodiava a la 

parròquia. Se sap però, que en un moment 

indeterminat i per discrepàncies entre 

carreters, es va formar un altre grup que 

també celebrava els Tres Tombs i que tenien 

una bandera de color blanc. Ambdues 

banderes avui dia estan desaparegudes. 

L’última festa celebrada va ser la de l’any 

1936 i el banderer fou Alfons Cuscó.

La segona etapa, començà l’any 1942 i 

l’organitzà la “Hermandad de Labradores y 

Ganaderos”, nom de l’antic “Sindicat de 

Pagesos”, que va confeccionar per a 

l'efemèride, una nova bandera de color 

vermell amb la imatge de Sant Antoni; el 

Ve de la pàgina 15

Continua a la pàgina 18
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BATLLORI Núm.1

Cava de puros
Articles de fumador

Laureà Miró, 213 • Tel. 93 371 25 42
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Mestre Joaquim Rosal, 14

Tel. 93 007 51 52

08950 Esplugues de Llobregat

e-mail: bnicinteriors@gmail.com



18 Els Tres Tombs i Esplugues continuació

banderer va ser Emili Salom. La festa de l’any 

1943 va comportar algunes pèrdues 

econòmiques i adduint que el seu patró era 

Sant Isidre no van voler seguir organitzant-la i 

ho van deixar. Pel Sant Antoni Abat de 1944 no 

hi havia res preparat. La setmana abans de la 

diada, mossèn Llorenç Castells engrescà uns 

joves per organitzar la festa, van ser en Jordi 

Serra, Macià Vilà, Francesc Sutorras, Josep 

Casellas, Emili Castells i Josep Cuscó, que es 

van constituir en comissió i van buscar ajuda i 

col·laboració entre els veïns. Per obtenir 

recursos i començar els preparatius es 

demanava la voluntat entre les cases de pagès. 

El Sindicat també hi col·laborava 

econòmicament pagant l’ofici i el sermó. Cal dir 

que van tenir molt d'èxit i d’ençà que se’n van 

cuidar ells d’organitzar-la. La festa s’iniciava 

quan la comissió anava a buscar el banderer a 

casa seva i caminant amb la bandera, anaven 

fins la parròquia on ja els esperaven les 

autoritats. Tot seguit començava l’ofici solemne, 

amb sermó i cantada dels goigs de Sant Antoni 

Abat. En acabar, a la plaça es beneïen les 

muntures, els participants i els animals de 

companyia i es repartien entre els assistents els 

borregos beneïts. Seguidament començava la 

cavalcada presidida pel cos de bandera, darrere 

la banda de música i tots els participants, 

vestits elegantment. Els cavalls, engalanats amb 

plomalls i picarols, amb el pelatge llustrat, la 

crin i la cua raspallada, les peülles pintades i 

els guarniments lluents. Els carros embellits i 

enramats, amb les rodes florejades. No es 

portava carro amb el Sant i la llargària del 

recorregut només permetia realitzar un únic 

tomb. Al passar per davant d’alguna casa de 

pagès, bodega o pastisseria com a Cal Cosmet, 

sempre hi havia alguna safata amb quelcom per 

menjar i un porró de moscatell a punt, que els 

participants assaborien. A la tarda vespre, no hi 

faltava el ball de gala amb orquestra: els 

primers anys a Cal Quirze, després a L’Avenç. 

L’any 1946, per primera vegada unes 

espluguines es van atrevir a muntar a cavall, 

fent la festa encara més joiosa i festiva. A partir 

de 1950 el diari local Crònica de la Vida 

d’Esplugues, ens va deixar constància de les 

festes.

A partir dels anys 60 amb la decadència de 

l’agricultura, l’impuls industrial, la immigració i 

la manca de suport, obligà a deixar de celebrar-

se la festa. La bandera va estar custodiada al 

despatx del Sindicat de Pagesos i ,quan es va  

tancar, a casa del Sr. Josep Casellas i Vilà. A 

finals de 1996, es va crear la Colla dels Tres 

Tombs d’Esplugues i es va iniciar una nova 

etapa. El 22 de febrer de 1997, es va presentar 

oficialment la Colla a la població i en aquell 

acte el Sr. Casellas va fer entrega de la bandera 

al Sr. Víctor Ibáñez i Nebot, president de la 

Colla, perquè fos la bandera que es lluís el 2 de 

març, a la primera Festa dels Tres Tombs. Per a 

la segona festa, l’any 1998, la família Pi Albis 

obsequià a la Colla amb una nova bandera, 

també vermella i amb la imatge de Sant Antoni. 

Ambdues banderes es troben custodiades al 

local de la Colla dels Tres Tombs.•

Ve de la pàgina 16
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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

Forn del barri
- Pastisseria -

Jamones, Quesos y Embutidos

Mestre Joan Corrales, 64
Tel. 93 371 57 99

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT



20 Goigs de lloança a Sant Antoni Abat

Fa moltes dècades que aquest 

vehicle de la pietat popular i alhora 

font de riquesa per al folklore i la 

història que en diem goigs.

Materialment, uns goigs són un full volander 

que porta imprès un poema de temàtica 

religiosa amb un nombre aproximat de vuit a 

catorze estrofes, presidit per una xilografia o 

gravat de la Mare de Déu o dels sants als 

quals està dedicat, amb unes possibles 

ornamentacions de gerros i corondells, i 

emmarcat tot en una orla tipogràfica o 

xilogràfica.

Essencialment, els goigs són un càntic en 

lloança de Déu, de la Mare de Déu, en els 

seus misteris i les seves múltiples advocacions, 

i dels sants, que durant segles han fet de 

colofó popular en llengua materna als actes 

litúrgics celebrats en llatí. Encara avui, quan la 

litúrgia ja no és en la llengua culta, posen el 

segell del poble a les grans celebracions 

litúrgiques patronals o devocionals.

Enguany hem recuperat els goigs de lloança 

a Sant Antoni Abat que en la década dels 50 ja 

s’utilitzaven, els vam repartir entre els 

assistents a la missa a Sant Antoni Abat.
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Si t’agrada el món 
dels cavalls, dels 
carruatges i vols 
participar amb la 

“Colla”

FES-TE'N SOCI!
adreçat a la Plaça Santa Magdalena, núm.9, 

els dimarts a les 9 del vespre
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L

es activitats de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues es van iniciar amb la Cavalcada de 
Reis on portem el carro de carbó amb la 

“carbonera”.
El dia 19 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 fer el sopar, amb 
prop d’un centenar d’assistents. Després es donà a 
conèixer el guanyador i finalistes del X Concurs de 
cartells de la XVIII Festa dels Tres Tombs d’Esplugues. 
Per finalitzar, com no podia ser d’altra manera, ball de 
gala amb l’actuació del músic Jordi, on els assistents 
van gaudir de la música i la gresca. Al descans es va 
sortejar el gran tortell “Roda de carro”, que la 
guanyadora va repartír entre els assistents.

El 20 de gener vam fer la primera sortida de Tres 
Tombs a Sant Just Desvern amb el carro de garrins. El 
3 de febrer a la festa de Cabrera de Mar i el 29 de 
febrer a Molins de Rei amb el carro de rajoles, garrins i 
el de passeig d’en Joan Estapé.

 La nostra festa, el 2013, va ser els dies 9 i 10 de 
març. Vam celebrar la XVII Festa dels Tres Tombs 
d’Esplugues, amb els 5 carros de la colla. Vam estar 

acompanyats pels nostres convidats d’arreu de 
Catalunya.

Finalitzant les sortides de la colla, el 5 de maig es va 
participar en la XVI Trobada dels Tres Tombs de 
Catalunya, a Mataró, on vam assistir amb el carro de 
boga amb un tir de 3 cavalls.

Per Festa Major vam participar al seguici 
acompanyant els pregoners amb carruatge fins a la 
plaça Santa Magdalena. El cap de setmana, com cada 
any, les activitats “Vine a fer una volta en poni” al Parc 
Pou d’en Fèlix i “Vine a fer un volta en tartana” fins a la 
fira d’atraccions. El dissabte al vespre vam portar el bar 
de la Nit de Rock a la plaça Catalunya.

S’ha fet manteniment dels carros de boga i de 
garrins. Aquest darrer es van desmuntar pràcticament i 
es van tornar a muntar amb peces noves, pintat i 
filetejat.

Es va celebrarel X Concurs de cartells i el XIV 
Concurs Fotogràfic Memorial Carles Garcia i Royo amb 
una important participació.

VISCA ELS TRES TOMBS!!! 

E l passat 18 de gener de 2014 la Colla dels Tres 
Tombs va celebrar la festivitat de Sant Antoni 
Abat. Entre d’altres activitats, un cop acabat el 

sopar, es van donar a conèixer els noms de les 
finalistes i del guanyador del XI Concurs de cartells 
de la XVIII Festa dels Tres Tombs d’Esplugues. 
L’alcaldessa, Pilar Díaz, va entregar el premi al 
guanyador, Franco Barabucci, que s’hi va presentar 
amb el cartell que duia per lema Tradició viva, que 
il·lustra la portada del programa de la festa 2014 
que teniu a les mans. Les finalistes van ser Anna 
Bovés Gil amb Records i Eulàlia Paredes Ibáñez 
amb La força de la tradició, que van rebre els 
premis de consolació, de mà del regidor de 
Cultura, Eduard Sanz i del president  de la colla, 
l’Albert Ejarque.
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XI 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



23ASSESSORIA 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: 93.321.01.10

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 LÍNIA FORMACIÓ 
ofereix formació amb titulació oficial: 
Cicles de Grau Superior D´ASSESSORIA 
D´IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA,
Ara també en modalitat no presencial a 
través del Campus Virtual Josep Pons
I el nou cicle d’ESTILISME I DIRECCIÓ
DE PERRUQUERIA  i Cicles de
Grau Mitjà en PERRUQUERIA I 
COSMÈTICA CAPIL.LAR I ESTÈTICA 
PERSONAL DECORATIVA, homologats pel 
DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT.
A més d’un cicle complet de formació
reconegut pel Regne Unit, vàlid per 
treballar a la CEE, que certifiquen la
garantia d’aquesta filosofia centrada
totalment en la realitat del sector.

BARCELONA
❙ C/ Loreto, 42
❙ Tel: 93.321.55.00

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

1a empresa del sector de l’assessoria d’imatge amb certificat de qualitat 
ISO 9001:2000, segons normativa europea

http: www.joseppons.com • e-mail: info@joseppons.com
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ROBIAUTO ESPLUGUES, S.L. ROBIAUTO ESPLUGUES, S.L. 
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