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C/ Dr. Manuel Riera, 42 • ESPLUGUES

☎ 93 371 10 92

Vine i gaudeix del Tortell Vine i gaudeix del Tortell 
dels Tres Tombs!dels Tres Tombs!

(7 i 8 de març)

s e r v i c i o s  i n m o b i l i a r i o s
Preciado

Profesionalidad y 
transparencia en la 

gestión de su comunidad

www.preciado-servicios.com

Más de 200 fincas administradas en Esplugues nos avalan

Preciado servicios inmobiliarios Arruga & Preciado

· · 933 716 290 · 

Departamento
   ALQUILERES



33CARTA DEL PRESIDENT
Albert 
Ejarque i 
Mestres
PRESIDENT 
DE LA COLLA 
DELS 
TRES TOMBS 

H
ola. Com cada any s’atansa març, 
el mes en què durant els darrers 
18 anys hem celebrat la festa dels 

Tres Tombs.

Enguany em complau convidar-vos a 
participar i a gaudir, els propers dies 7 i 8 
de març, d’una magnífica festa.

Esperem omplir els carrers d’Esplugues de 
carros i cavalls perquè la gent gran desperti 
aquells records d’un passat, que els més 
menuts no han pogut viure, i això faci que 
els més joves tinguin un agradable sentiment 
d’una petita part de la nostra història.

Com ja sabreu, enguany hem elegit com a 
cos de bandera l’Esbart Vila d’Esplugues, ja 
que celebren el seu 30è aniversari, i alhora 
és una entitat, en part, molt vinculada i 
participativa en la nostra festa.

 Farem tot el possible per fer la festa ben 
lluïda, i quedeu tots convidats a participar-
hi i així col·laborar a fer la nostra festa mes 
gran.

VISCA ELS TRES TOMBS!
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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



SALUTACIÓ DE L'ALCALDESSA 5

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

Visca la Festa dels Tres Tombs!

Q
uan arriba març, l’hivern s’esfuma i 
la primavera ja toca a les portes. És 
llavors quan a Esplugues, per un 

dia, retrocedim en el temps dècades enrere i 
els carrers principals de la ciutat s’omplen de 
cavalls, carruatges i traginers. És la Festa 
dels Tres Tombs.

Una festa que ens recorda un passat no 
tan llunyà on la vida, la feina, la cultura i la 
festa giraven a l’entorn de la terra. Un passat 
relativament recent on la comunió entre 
l’ésser humà, el món animal i el camp no 
només era necessària, sinó que es feia palès 
en el dia a dia. I ens ve molt bé recordar-ho, 
any rere any, amb la Festa dels Tres Tombs, 
perquè els nens i nenes d’avui, els mateixos 
que creixen envoltats d’ordinadors i 
d’smartphones, s’adonin que per molt que 
avancem tecnològicament, no podem oblidar 
el nostre passat ni la nostra dependència de 
la natura.

Per tant, la Festa dels Tres Tombs és 
tradició i cultura i, per a aquesta mateixa raó, 
és també educació. I a Esplugues, a més, 
esdevé una gran festa popular gràcies a la 
magnífica organització que du a terme la 
Colla dels Tres Tombs. Una festivitat de la 
qual l’entitat organitzadora fa partícip a altres 
associacions i institucions de la ciutat, fent-
los l’honor de portar el cos de bandera, com 
passarà enguany amb l’Esbart Vila 
d’Esplugues, que celebra el seu 30è 
aniversari.

Tot apunta que aquest any tornarem a viure 
una jornada inoblidable. 

Visca la Festa dels Tres Tombs! 

Visca els Tres Tombs d'Esplugues!

 



6 L'ENTREVISTA AL BANDERER6

Què representa  l'Esbart Vila d'Esplugues?
Al llarg d’aquests 30 anys, la raó de ser de 
l'Esbart ha estat la recuperació, conservació i 
difusió de les nostres danses i tradicions. 
També dins de l’àmbit de la tradició i la cultura 
popular, hem treballat i treballem per la 
cohesió i integració, acollint gent de diversa 
condició i origen, per apropar-los a la nostra 
cultura i tradicions.

Et va sorprendre que se’t proposés ser el 
banderer?
El nomenament de l'Esbart per formar el cos 
de bandera d’enguany va ser tota una sorpresa 
i una gran alegria a la vegada, el millor regal 
que podíem tenir per encetar els actes del 
nostre 30è aniversari.
Quan una entitat del prestigi de la Colla dels 
Tres Tombs et reconeix públicament una 
trajectòria i una feina, sempre et sorprèn de 
manera molt grata.

Antoni, què et representa el fet de ser el 
banderer de la festa d’enguany?
Com a president de l’entitat, és un honor ser el 
banderer d’enguany i ho assumeixo amb 
normalitat i a la vegada amb molta 
responsabilitat i il·lusió

Què n’esperes, de la festa?
No tinc cap dubte que serà una gran jornada 
per a la Colla dels Tres Tombs i a la vegada per 
nosaltres. Com a entitats de tradició i cultura 
popular, la festa és un gran aparador per 
donar-les a conèixer a la població d’Esplugues.

Vols dir alguna cosa a la població i als socis de 
la Colla?
Felicitar la Colla dels Tres Tombs per aquesta 
magnífica festa que duen a terme any rere 
any, i a la vegada convidar la població 
d’Esplugues a participar i gaudir d’una de les 
festes més arrelades dins Catalunya.

Vol afegir alguna cosa més?
Vols afegir alguna cosa més?
En nom de la Junta i de tot l’Esbart que tinc 
l’honor de presidir, només vull reiterar el nostre 
agraïment per haver estat escollits per a la 
festa d’enguany, i felicitar la Colla dels Tres 
Tombs per la magnífica tasca que fan.

Visca els Tres Tombs i Visca l’Esbart !!!!

Antoni Haro Boada
President de l'Esbart Vila d'Esplugues

19a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 8 de març de 2015 

BANDERER: Antoni Haro Boada
CORDONISTES:  Sergi Castro Font i Josep Laiseca Sivill
CAPITÀ DE BANDERA: Núria Ardite Tartera
EL CARRO DEL SANT EL PORTARÀ: 
Rosa i Pilar Casellas Ruescas i Mònica Artola 

* Podeu veure el recull històric del cos de bandera a 

http://trestombs.entitats.esplugues.cat 
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8 CAN XIC D’EN VALLS
Ubicació. Can Xic d’en Valls era una 

masia de pagesos i ramaders de gran 

importància al nostre municipi. Fou ubicada al 

passatge Joan Brillas, 45-47, avui dia sota 

l’autopista. La casa era situada arran del 

Torrent de la Fontsanta, colgat avui en dia al 

nostre municipi.

La família. En Pere Riera Pagès, fill petit 

dels masovers de Can Valls, a la Plana actual, 

comprà el 1926 una finca a tocar del Torrent 

de la Fontsanta, de 2.680 m2, a Fèlix Brillas 

Jorba, per fer-hi la seva casa pairal. Aquesta 

casa era emmurallada i tingué una extensió de 

800 m2. El 1934 compren més terres veïnes a 

Isidre Martí Gubern. A poc a poc, anaren 

comprant més terres, tant a Esplugues com 

fora del municipi. El 1967 els expropien la 

casa i les terres per fer l’autopista i abandonen 

l’activitat agrícola i ramadera, dedicant-se els 

fills a la fusteria i al comerç de proximitat. 

S’acaba així una fructífera activitat productiva 

agrícola i ramadera, estroncada sobtadament.

En Pere Riera Pagès (Esplugues de 

Llobregat 1893-1978) es va casar amb 

Margarida Rovira Alsina (Esplugues 1899-

1981) tingueren sis fills, dels quals quatre 

arribaren a edat adulta: Isidre, Salvador, 

Rafael i Joan Riera Rovira. Els seus fills 

treballaren activament amb els seus pares. 

 per Josep Florenza i Brillas

 Vista de la part del davant de la 

casa, la façana que donava al passatge 

Joan Brillas. Aquesta fotografia és feta a 

finals de la dècada dels 50, quan s’havia 

pujat un pis a la casa i s’havia construït 

la casa per als fills casats. Després del 

barri, el mur que tancava la finca i 

finalitzant venia el torrent. El carrer 

s’acabava aquí. El barri és l’entrada a la 

finca agrícola, per on entraven els carros, 

el bestiar, les mercaderies i per on 

s’accedia a la gran masia que era.

El primer pis eren les antigues golfes, 

que es feien servir de magatzem per a la 

fruita i verdura. Més endavant es construeix 

una planta més, i es trasllada el magatzem 

a un altre lloc de la finca.
Continua a la pàgina 15
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MONTSE SEGURA

CLÍNICA VETERINÀRIA
PERRUQUERIA CANINA i FELINA

HOMEOPATIA

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

● 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



10 BASES CONVOCATÒRIA DEL 17è CONCURS FOTOGRÀFIC

01.-  TEMA: TRES TOMBS 2015 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 al 7 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 9 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 al 17 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:

17è CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO 



11FOTOGRAFIES PREMIADES DEL CONCURS 2014

1r PREMI: XILA
Juan Calderón Orozco

2n PREMI: ESPEJISMOS
Jesús Fernández Pérez

Joaquim Alcón Pi
3r PREMI: QUIMERC

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



EL PROGRAMA DE LA XIX FESTA12

De 9 a 20 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

V FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL 

18 h 
PASSEJADA A CAVALL PER LA    

 VILA I RECOLLIDA DE LA BANDERA I   
 DEL COS DE BANDERA

·   Recorregut: sortida del parc de la Solidaritat, 
c/ Jocs Florals, c/ Molí, c/ Pau i Ribes, c/ Sant Josep 
(xamfrà amb Lleialtat), recollida banderer, 
c/ Lleialtat, plaça Sant Lluís Gonzaga, c/ Josep 
Anselm Clavé, c/ Laureà Miró, av. Cornellà, 
c/ Mossèn Cinto Verdaguer, c/ Àngel Guimerà 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 XIX Festa dels Tres Tombs a 
càrrec de Sergi Castro i Font. 

· Cerimònia d'entrega de la bandera, per part 
del banderer de 2014, Sr. Josep Casellas i 
Vilà, soci d’honor, al banderer de 2015, 
Antoni Haro i Boada, president de l'Esbart 
Vila d'Esplugues.

· Parlaments

· Petit refrigeri 

De 9 a 14 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

V FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL 

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 3 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 Jordi 

Dissabte, 7 de març Diumenge, 8 de març



13EL RECORREGUT DE LA FESTA 13

Diumenge, 8 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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Conreus. A Esplugues hi tenien diversos 

camps de conreu: 

• ½ ha de vinya a la Torre dels Lleons. 

• A la zona anomenada la Vinya Gran i la 

Vinya llarga, al voltant de l’actual plaça de la 

Sardana, hi tenien conreus de verdures de 

secà en camps arrendats. 

• A la zona de la Vinya Gran, a l’actual barri 

de la Montesa, hi tenien 1,5 ha de conreu de 

secà de verdures, propietat de Can 

Ramoneda.

• També tenien a l’hort de casa ¼ d’ha de 

conreu de verdures.

Fora d’Esplugues tenien:

• Quatre camps de cultiu de propietat i un 

d’arrendat a Sant Feliu de Llobregat, on tenien 

fruiters, presseguers, pomeres, pereres, etc.

• A Sant Joan Despí tenien ½ ha de vinya i 

1’5 ha de presseguers de secà.

Fins a la Guerra Civil es dedicaren a cultivar 

principalment verdures, però un cop acabada, 

es dedicaren prioritàriament al cultiu de 

fruiters. Però no es pot dir que es dediquessin 

a un sol cultiu. L’estructura de la casa indica 

una gran varietat de conreus al llarg de la seva 

curta i intensa història. 

Eren uns grans productors d’hortalisses: tota 

mena de verdures, fruita i cereal, que 

portaven a vendre directament al Born de 

Barcelona. Ells venien als majoristes, però 

també al veïnat. Hi anaven tres cops per 

setmana: dilluns, dimecres i divendres. A les 

dues de la matinada, un mosso de la casa, 

baixava amb el carro a descarregar la 

mercaderia. A la matinada, el matrimoni Riera 

Continua a la pàgina següent

CAN XIC D’EN VALLS Ve de la pàgina 8

 El matrimoni Margarida Rovira 

Alsina i Pere Riera Pagès quan ja 

tenien vuitanta anys, a la dècada dels 

70 del segle XX.

 A sota a l’esquerra, amb el tractor, 

Rafael Riera Rovira llaurant la terra a 

l’actual avinguda de la Generalitat, al 

límit entre Esplugues i St. Joan Despí. 
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baixava amb la tartana a negociar amb els 

comissionistes, que compraven i posaven preu 

als productes que ells venien. Els dissabtes al 

matí anaven a cobrar dels comissionistes la 

factura dels productes venuts. 

Disposaven de quatre carros, amb la tartana 

inclosa. Més endavant adquiriren un camió 

per anar al Born de Barcelona.

Tenien cup de vi i un important celler amb 

set bótes de vi de vuit càrregues cadascuna 

(1.200 litres x 8).  Disposaven de premsa de 

vi. El celler es trobava sota l’estable, mirant el 

Torrent de la Fontsanta. El vi que feien al 

celler el venien principalment al veïnat i el 

feien servir per al consum propi.

Hi tenien dues sitges de 10.000 kg d’ordi 

cadascuna. Eren recobertes amb ceràmica 

valenciana al seu interior, aconseguint una total 

impermeabilització.  Disposaven de moli de gra.

 Durant la Guerra Civil hi va haver ubicada 

la seu de la Col·lectivització Agrícola del poble. 

Tots els pagesos hi duien els seus productes i 

des d’allí es portaven a vendre, repartint-se els 

beneficis. Durant aquest període històric, el 

Sindicat Agrícola deixà de funcionar, i la 

Col·lectivització va ser l’agent actiu. Un cop 

acabada la Guerra Civil, els fou retornada la 

propietat i el Sindicat tornà a funcionar. 

Bestiar. Criaven gallines, conills, ànecs, 

vedells, però es dedicaven principalment a la 

cria i engreix de garrins, que un cop 

engreixats duien a vendre. Habitualment 

tenien entre 50-60 garrins i dos cavalls. 

Tenien una gran cort de porcs, subdividida en 

quatre compartiments, segons l’edat dels 

garrins. Quan s’acabava la cort hi havia dos 

galliners. 

Continua a la pàgina 18

Ve de la pàgina 15

 Els germans Salvador i Joan Riera 

Rovira rasclant els terrossos amb l’ajut 

del cavall.

 En Salvador Riera Rovira amb el carro 

a St. Feliu de Llobregat on hi duia la 

primera màquina d’ensulfatar mecànica. 

En Salvador tenia setze anys. 
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Cava de puros
Articles de fumador

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



18 CAN XIC D’EN VALLS
A l’estable hi tenien els dos cavalls, els quatre 

carros i vuit o nou vedells. Posteriorment es 

transformà en la fusteria per al fill petit, en Joan

Tota aquesta infraestructura indica el gran 

potencial productiu de la casa, que fou 

estroncada per l’expropiació que es feu l’any 

1968. La desaparició sobtada de la casa 

d’aquesta gran família fou una de tantes que 

patí l’agricultura d’Esplugues. La construcció 

d’aquesta via de comunicació ràpida significà el 

patiment de molta gent pel fet de que els 

prengueren casa seva i la seva forma de 

treballar. Aquest fou un cas molt clar. Després 

d’aquesta expropiació disposaven dels camps de 

fora del municipi, que seguiren mantenint fins a 

finals de la dècada dels 70. 

Els germans Salvador, Rafael  i Joan Riera 

Rovira viuen a Esplugues. Són molt grans, però 

conserven la memòria d’una família de ferms 

treballadors pagesos.•

Ve de la pàgina 16

 Fotografies: fons fotogràfic de la Família Riera-Rovira.

 Isidre Riera Rovira i el seu fill Pere. Isidre Riera Rovira i el seu fill Pere

 Els germans Riera collint peres als camps que tenien a St. Feliu de Llobregat, pels 

volts del 1968. Ja els havien expropiat la casa i ells vivien a Can Clota, però seguien 

cuidant els camps que tenien a St. Feliu, recollint la fruita.  

 La família Riera-Rovira als anys 30La família Riera Rovira als anys 30

a 

ò 
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 Croquis 

corresponent a la 

planta de tota la finca, 

on es recull la casa i 

tots els espais agraris i 

ramaders. Vers els 

anys 60, l’estable es 

transforma en fusteria 

perquè hi treballi el 

fill petit, en Joan.



2020 BANDERER I COS DE BANDERA 2014

E
n l’edició de l’any anterior es va fer un 
retrobament amb l’època dels anys 
quaranta i cinquanta; així doncs el 

Sr. Josep Casellas i Vilà, també amb motiu 
dels seus 90 anys, va participar a la nostra 
festa com a banderer.

El cos de bandera va ser completat per 

Magda Gómez i Faura i Roser Camps i Sutorras 

com a cordonistes, i amb Joan Bovés i Bosch 

com a capità de bandera.

En Miquel Galtés i Castells es va encarregar 

del carro de Sant Antoni, el nostre patró, 

engalanant-lo com cal.

E l passat 17 de gener de 2015 la colla dels Tres 
Tombs va celebrar la festivitat de Sant Antoni 
Abat. Entre d’altres activitats, un cop acabat el 

sopar, com a novetat d’enguany, els assistents varen 
votar d’entre els cartells finalistes el guanyador del 
12è Concurs de Cartells de la XIX Festa dels Tres 
Tombs d’Esplugues. 
L’alcaldessa, Pilar Díaz, va entregar el premi a la 
guanyadora Anna Bovés Gil, que s’hi va presentar 
amb el cartell que duia per lema Força, que és la 
portada del programa de la festa 2015. La resta de 
finalistes són Franco Barabucci amb Amor per la 
Festa i Vladislau Psyaruk amb Trencadís, que 
van rebre els premis de consolació, de mà del 
regidor de Cultura, Eduard Sanz i del president  
de la Colla, Albert Ejarque.
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XII CONCURS DE CARTELLS
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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”.

Es va canviar la càrrega de sacs per la de bidons d’oli.

Abans de Sant Antoni 
vam iniciar les sortides 
dels Tres Tombs, el 12 de 
gener ens vam repartir 
per assistir al mateix 
temps a Sant Just Desvern 
amb el carro de bidons 
d’oli i un tir de 2 cavalls; i 
a Cerdanyola del Vallès, 
amb la càrrega de boga i 
un tir de 3 cavalls.

El dia 18 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 el 
guanyador i finalistes de l'XI concurs de cartells de la XVIII 
Festa dels Tres Tombs d’Esplugues. 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 en el descans es va sortejar el tortell 
'Roda de carro', que la guanyadora va repartir el gran 
tortell entre els assistents.

El 2 de febrer vam fer la sortida de Tres Tombs a la festa 
de Cabrera de Mar amb la càrrega de boga i un tir de 3 
cavalls. El 23 de febrer a Molins de Rei amb els carros de 
boga, garrins i bidons tirats per 3, 2 i 1 cavalls.

La nostra festa va ser els dies 8 i 9 de març. Vam 
celebrar XVIII Festa dels Tres Tombs d’Esplugues, amb els 
5 carros de la colla. Vam estar acompanyats pels nostres 
convidats d’arreu de Catalunya.

El 16 de març vam anar a Castellbisbal amb el carro de 
boga i 3 cavalls.

Finalitzant les sortides de la colla, l’11 de maig es va 
participar a la XVII Trobada de la Federació Catalana a 
Barcelona, on vam assistir amb el carro de boga amb un 
tir de 3 cavalls i el carro d’en Estapé amb 2 cavalls. 

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

Aquesta sortida va impedir que 
participéssim en la Fira 
d’Entitats.

 Per Festa Major, vam 
participar al seguici acompanyant 
el pregoner amb el carruatge 
fins a la plaça Santa Magdalena. 
El cap de setmana, com ja és 
habitual vam fer l’activitat “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 i també vam portar 
el bar al parc dels Torrents.

Paral·lelament a les nostres activitats, vam participar, 
el 23 d’abril, a la Diada de Sant Jordi, a la plaça Santa 
Magdalena, muntant una parada de roses i llibres en 
un carro. El 28 de juny a la festa del 50è aniversari 
d’Esplugas City vam portar el bar que representava el 
“saloon” i un petit bar els 3 divendres de Nits de Jazz 
a Can Tinturé.

Es va celebrar l’XII concurs de cartells i el XVI concurs 
fotogràfic memorial CARLES GARCIA I ROYO, amb una 
participació important.

VISCA ELS TRES TOMBS!!! 
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3 LÍNIES TOTALMENT DIFERENCIADES

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

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

ASSESSORIA i REALITZACIÓ D’IMATGE
i PERRUQUERIA 

i ESTÈTICA




