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Vi ne i ga ud ei x de l Tor te
de ls T re s Tom bs !

(10 i 11 de març)

C/ Dr. Manuel Riera, 42 • ESPLUGUES

☎ 93 371 10 92
VOLS PARLAR ANGLÈS?
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El nostre tracte humà i personalitzat…
…marca la diferència

93 371 64 95
C. Dr. Manuel Riera, 54

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Pere Bovés
i Bosch
President de
la Colla dels
Tres Tombs

H

ola a tota la gent d´Esplugues!

La Colla ja té preparada la
XXII Festa dels Tres Tombs que
celebrarem els dies 10 i 11 de març.
Enguany estem molt agraïts del Cos de
Bandera, format per, Julià Aceituno,
Cristina Estévez, Imma Vergara i Jordi
Marin, membres de la Fundació Privada
Casal d’Avis. Una entitat molt important
per a nosaltres i per a tothom, ja que
cuiden i donen una millor qualitat de
vida a totes aquelles persones que no es
poden valer per si mateixes. Ells sempre
han col·laborat amb nosaltres fent un
mos a mig camí del recorregut de la
festa.
Dissabte farem la recollida de
banderers i el pregó al Casal de Cultura
Robert Brillas.

I diumenge, la Festa, que començarà
amb un bon esmorzar de Traginer, i
acabarà amb la cercavila. Enguany
comptarà amb més de 30 carros
provinents de pobles d’arreu de
Catalunya. Tots els carros estaran ben
carregats, acompanyats per uns cavalls
ben guarnits i uns traginers de primera.
Us animem a tots, grans i petits, a que
sortiu als carrers a gaudir d’aquesta
Festa que ens és tan pròpia i que ens
recorda les nostres tradicions.

US HI ESPEREM!!!!!

VISCA ELS TRES TOMBS
D'ESPLUGUES!!!
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cuibany

Forn del barri
- Pastisseria Jamones, Quesos y Embutidos

EXPOSICIÓ RENOVADA ●
Reforma completa
Pressupost sense compromís

Mestre Joan Corrales, 64
Tel. 93 371 57 99
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

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

EL 2017 HEM TORNAT A DONAR PREMIS!
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Elements decoratius
CUINA I BANY

1.000.000 €
ÚNIC ENCERTANT DE
L'EUROMILLONES

A UN

SEGUIM EN RATXA!
Al costat del Pont d'Esplugues
C/ Mestre Joaquim Rosal, 6
Tel. 933 720 953
lasuerteviajera@gmail.com

●

SALUTACIÓ DE L'ALCALDESSA

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

Els Tres Tombs d’Esplugues, una festa
col·lectiva!

U

na activitat que arriba als 22
anys de vida amb la bona salut
que ho fa la Festa dels Tres
Tombs d’Esplugues mereix adreçar un
especial agraïment a l’entitat organitzadora. La Colla dels Tres Tombs de la nostra ciutat s’esforça cada any per portar
als nostres carrers una tradició que ens
entronca amb el nostre passat agrícola.
La resposta ciutadana evidencia que
aquesta és una festa molt esperada, que a
Esplugues celebrem al març, un mes molt
apropiat per sortir al carrer i gaudir d’un
espectacle de cavalls i carruatges arribats
d’arreu de Catalunya que ens retrotreu a
uns temps no tan antics en què la convivència de l’ésser humà amb els animals i
amb la terra era un fet quotidià.

Però el gran mèrit de la Festa dels Tres
Tombs d’Esplugues és que ha aconseguit
fer partícip d’aquesta activitat el conjunt
de la ciutat. I no només pel públic que
cada any hi va, sinó també per la participació activa d’altres entitats i de representants de la societat civil espluguina.
Enguany, per exemple, la Fundació Casal
dels Avis, que gestiona les residències
Fèlix Llobet i La Mallola, tindrà un gran
protagonisme en el Pregó i en el Cos de
Bandera.
Això significa que és una festa que tothom, i l’Ajuntament el primer, ens la
sentim nostra. I estic convençuda que la
22a Festa dels Tres Tombs, que viurem
l’11 de març, tornarà a ser una gran
festa col·lectiva.

VISCA ELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES!
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L'ENTREVISTA AL BANDERER
JULIÀ ACEITUNO GONZÀLEZ
La Fundació privada Casal dels Avis, és l’entitat escollida per formar el Cos de Bandera per la Colla dels
Tres Tombs d’Esplugues, en homenatge i gratitud a la
seva predisposició i col·laboració durant tots els anys
de Tres Tombs a Esplugues, fent partícips els avis
residents, cuidadors, cuidadores i personal de direcció
de la Festa. La Fundació disposa de dos centres residencials i dos centres de dia a Esplugues, en els quals els avis residents són atesos amb amor i simpatia. Una Fundació que compta amb cent quaranta treballadors i que ha seleccionat per a la festa com a banderer a Julià Aceituno i Gonzàlez,
com a persona involucrada en el projecte de les residències des dels primers
moments, exercint les tasques de manteniment dels centres. La resta del Cos de
Bandera ha estat seleccionat pels mateixos treballadors, representant a les residències Fèlix Llobet i La Mallola, i als centres de dia El Xiprer i Can Vidalet.
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Com a representant de la Fundació
Privada Casal dels Avis, et va sorprendre que se't proposés ser el banderer?
Sí, molt. Som molts treballadors a la
Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues i que m’hagin seleccionat com a
banderer, em crea una gran satisfacció i
m’omple d’orgull. Estic molt emocionat i
és una responsabilitat que accepto amb
gran il·lusió.
Què et representa el ser banderer de la
festa d’enguany?
Durant molts anys he col·laborat a la Festa
del Tres Tombs quan passaven pel davant
de la Residència Fèlix Llobet, conjuntament
amb els residents i cuidadores. Ens encarregàvem de donar un petit refrigeri als participants, i ara seré jo el banderer d’una
festa amb tanta tradició al nostre poble.
Per a mi és un honor.

Què n’esperes de la festa?
Desitjo que tothom gaudeixi d’aquesta
festa, la visqui amb alegria, que coneguin
l’esforç de totes les persones que treballen
a la Colla per mantenir viva aquesta tradició. I sobre tot n’espero poder fer partícip
tothom del goig que jo sentiré en aquest
moment.
Com creus que viuran la festa els avis
de la Fundació?
Aquest any més que mai, sentiran la festa
com a seva, ho viuran amb molta intensitat. Amb tota seguretat puc dir que el
saber que la Fundació Privada Casal dels
Avis d’Esplugues ha estat escollida, i que
jo seré el banderer, formant el Cos de
Bandera juntament amb altres companys
de la feina, els farà especial il·lusió. Els
avis, a més, ho viuran i gaudiran especialment, ja que participaran fent treballs
específics i manualitats per decorar el carro
que portarà el Sant a la festa.

Vols dir alguna cosa a la població i als
socis de la Colla?
A la població, que tenim la sort de poder
gaudir d’una festa amb tanta tradició com
és la dels Tres Tombs, propera i única, i
que hem de fer-la més que mai. Als socis
de la Colla donar-los les gràcies en nom
meu i de la Fundació per aquesta oportunitat i per la confiança dipositada en nosaltres. Us demano que continueu amb l’esforç, les ganes i la il·lusió que demostreu
any rere any, per portar a bon fi aquesta
festivitat i no perdre la seva essència.
Gràcies novament.

Vols afegir alguna cosa més?
Desitjo de tot cor, que sigui una festa molt
especial per tots vosaltres, per a mi ho serà
especial i inoblidable. Un record que
m’acompanyarà sempre.

VISCA ESPLUGUES!
VISCA ELS TRES TOMBS!!

22a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 11 de març de 2018
Julià Aceituno Gonzàlez
CORDONISTES: Cristina Estévez i Imma Vergara.
CAPITÀ DE BANDERA: Jordi Marín
BANDERER:

EL CARRO DEL SANT EL PORTARÀ:

Representants dels Centres de dia i Residències d’avis
* Vegeu l'històric del cos de bandera a www.trestombs.com
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LA FUNDACIÓ CASAL DELS AVIS
`` per Magda Gómez i Faura, presidenta de la Fundació Casal dels Avis

L

a Fundació Casal dels Avis va néixer
com a hereva de la gran feina feta
per gent tossuda d’aquest el nostre
poble, que junt amb l’inestimable ajut de la
Fundació Fèlix Llobet, han lluitat per donar
una vida millor als nostres avis i àvies. En
tot aquest camí, on han treballat i col·laborat
moltíssima gent implicada en el projecte,
avui la Fundació Casal dels Avis gestiona
les Residencies Fèlix Llobet (1984) i La
Mallola (2010), així com els centres de dia
Can Vidalet (1995) i El Xiper (1991).
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L’ideari fonamental de la nostra feina és
aconseguir el benestar dels nostres
residents i usuaris, com repte principal i
prioritari, i per això hem aconseguit la
complicitat de les treballadores i
treballadors, des dels llocs de direcció i
des dels llocs de treball que cadascú
ocupa. Acompanyem a les persones grans
i a les seves famílies en el procés
d’envelliment; ens preocupem molt per
donar una atenció personalitzada, de
qualitat basada en els valors humans i on
les famílies hi poden participar per fer
millor la vida de la seva gent gran. Estem
compromesos amb les necessitats socials
de les persones grans i preservem una
gestió que es basa el respecte a la
persona, per sobre de tot.
El Patronat de la Fundació Casal dels Avis
vetlla per mantenir aquest ideari i generar
nous projectes on tothom s’implica, en el
seu dia a dia, ja que entre tots formem una
gran família.
Enguany la Colla dels Tres Tombs
d’Esplugues vol dedicar-nos la festa per
haver estat, al llarg dels anys, uns
seguidors entusiastes i haver-hi col·laborat,
amb la nostra humil participació, a fer la
festa dels Tres Tombs una festa important
a la nostra Vila.

Cada any, a la Residència Fèlix Llobet els
treballadors, familiars i residents, han
muntat “la paradeta” perquè els nostres
traginers i els que venen d’arreu, puguin fer
una aturada per menjar i beure. Any rere
any, la nostra gent ha rebut amb alegria i
admiració als homes i dones que ens han
fet reviure una tradició tant nostra i que
molts dels nostres residents havien pogut
viure en la seva infantesa o joventut.
La Fundació i el Patronat ens sentim
molt agraïts de formar part del Cos de
Bandera i el Banderer, orgullosos de portar
el carro de Sant Antoni i de poder fer el
Pregó de la Festa. Pregó que el farà qui
havia de ser la persona escollida, la
persona que, des dels inicis dels temps de
la nostra història, ha lluitat per per
aconseguir el que som avui, la Maria Rosa
Campreciós. Ella i molta altra gent
tossuda, treballadora i imaginativa són el
nostre exemple i són qui han aconseguit
que la Fundació Casals dels Avis sigui un
referent a la nostra vila i fora d’ella.
Moltes gràcies “tomberos i tomberes”,
ens tindreu sempre dintre del nostre cor,
ens vàreu captivar des del primer dia i així
serà per sempre.
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EL CONCURS FOTOGRÀFIC
BASES 20è CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO
01.- TEMA: TRES TOMBS 2018 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
2n : 100 euros
3r : 70 euros
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: si la fotografia ho requereix, anirà
muntada en cartró, cartolina o paspartú. En cas de
dubte també s'indicarà la verticalitat o l'horitzontalitat
de la imatge.
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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 i l'adreça de correu electrònic
(e-mail), només per a comunicacions del concurs.
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 10 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 13 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 publicarles 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 presentarse, excepte si són referits al veredicte del Jurat, que
serà inapel·lable.
L'ORGANITZA:

HI COL·LABORA:

EL PATROCINA: TALLERS ELECTROAUTO

FOTOS PREMIADES CONCURS 2017
1r PREMI: IIIT
Joaquim Alcón Pi

2n PREMI: PLATERO
Jesús Rodríguez Morchón
3r PREMI: ESGUARD
Raquel Garcia Casanova

L'Hotel delle!
nostre pob
C. Ignasi Iglesias, 83
08950 - Esplugues de Llobregat
(Al costat de la Policia Local)

Esplugues
www.hotelesplugues.com

Esplugues

Tels: +34 934 733 035
Fax: +34 934 732 353
reservas@hotelesplugues.com
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EL PROGRAMA DE LA XXII FESTA
Dissabte, 10 de març
XDe 10 a 14 i de 17 a 19 h
PL. VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

8a FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL
X17.30 h

PASSEJADA A CAVALL PER LA VILA
I RECOLLIDA DE LA BANDERA I
DEL COS DE BANDERA

· Recorregut: sortida del c. Andreu Amat, Raval
de Sant Mateu (recollida del banderer i cos de
bandera), c. de l’Església, c. Laureà Miró, c. Nou,
c. Àngel Guimerà, av. Isidre Martí, c. Francesc
Llunell, c. Mestre Joan Corrales, av. Cornellà,
c. Mn. Cinto Verdaguer, c. Àngel Guimerà, fins al
Casal de Cultura Robert Brillas.

X18.30 h
CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

CERIMÒNIA D’ENTREGA DE LA
BANDERA I PRESENTACIÓ DE LA
FESTA

12
12
12

· Pregó de la XXII Festa dels Tres
Tombs a càrrec de Maria Rosa
Campreciós i Garcia, promotora i
iniciadora de la Fundació Privada
Casal dels Avis..
· Cerimònia d'entrega de la bandera, per
part del banderer de 2017, Lluís Tarrés
Girbau, al banderer de 2018, Julià
Aceituno Gonzàlez.
· Parlaments
· Actuació de la Coral Centenària
La Coloma
· Petit refrigeri

EL PROGRAMA DE LA XXII FESTA
Diumenge, 11 de març
XDE 8 A 11 h
CARRER ANDREU AMAT (LA MALLOLA)

CONCENTRACIÓ DE CARRUATGES
I CAVALLS
· Recepció i esmorzar de 'traginer' per als
socis i sòcies, simpatitzants, participants i
veïns i veïnes.
El preu de l’esmorzar de 'traginer', és de 5€.
Els socis i sòcies amb carnet disposen de
dos esmorzars gratuïts.

X11.45 h • PLAÇA DE LES MORERES

SORTIDA DELS TRES TOMBS PELS
CARRERS D’ESPLUGUES
En homenatge i reconeixement a la
Fundació Privada Casal dels Avis.
· Benedicció dels animals

X15 h
L'AVENÇ CENTRE CULTURAL

DINAR DE GERMANOR I BALL
DE TRES TOMBS Preu: [25€]
Taula d’embotits i Paella mixta.
Aigua, vi i cava. Postres, cafè i licors
Ball amb l’actuació del DJ Raga i barra
lliure de begudes
XDE 10 A 14 h
PL.VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

8a FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL

(Per fer les reserves, fins al dimarts 6 de març,
us podeu adreçar al Mercat de la Plana, a les
parades Tocineria-Xarcuteria Mila (93 473 13 52)
i a Pesca Salada Júlia (93 473 76 80)

EL RECORREGUT DE LA FESTA
Diumenge, 12 de març
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Carrers per on passaran els Tres Tombs
C. Andreu Amat, c. de l'Església, c. Laureà Miró, av. de Cornellà, av. Isidre Martí,
c. Josep Rodoreda, c. Doctor Turró, c. Àngel Guimerà, c. Eduard Toldrà, c. Vicenç
Bou, av. Isidre Martí (enllaç amb els Tres Tombs).
Tornada pel c. Nou, c. Laureà Miró i c. Nord, fins a l’arribada al punt de
concentració, al c. Andreu Amat.

CAN CERVERA

`` per Josep Florenza i Brillas

Ubicació:

al final del barri de Can
Clota. Zona deshabitada.

Observacions: Ubicada a la zona
anomenada El Camp Gran fins del Segle XIX.
Es troba a la zona nord de l’extensa propietat
que té els seus conreus de secà principalment
a L’Hospitalet. Disposaven de mina i pou
d’aigua, així com d’una bassa.

82.

Evolució de la propietat: Propietat
el 1953 de Domènec Cervera, de la masia
Can Vicenç Ferrer del Barri de les Corts de
Barcelona, darrere d’El Corte Inglés. També
era propietari de la fàbrica tèxtil de Cornellà
de Can Beltran. L’any 1982 és comprada per
la Corporació Metropolitana de Barcelona, ja

1953. HSLE:

Josep Prat Bujons, vidu
d’Enriqueta Peris amb fills i criats (12
persones). Fills: Josep, Joan, Montserrat,
Miquel, Enriqueta, Dolors i
Mercè

Cultius. 1851: a Esplugues
tenen 4,2 Ha de secà, situats al
Camp Gran, La Gleva, Mas La
Casas, al Torrent i al Mas Cunill.
8 parcel·les i una casa.(32 Ha
entre Esplugues i L’Hospitalet).
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1953. HSLE: Cultiven 1 Ha

que resulta afectada pel traçat del metro de
Barcelona, destinant-se allà inicialment
serveis urbans.

Masovers.

A finals del segle XIX fou
la família Riera. L’últim masover d’aquesta
masia fou Baldiri Riera Faura que amb els
seus estalvis comprà una partida a
Esplugues, a Les Cremades, i deixaren la
masoveria. Després de la Guerra Civil
trobem com a masovers a la família Prat.

de regadiu de verdures al torrent
de Can Clota, 1 Ha de vinya i 29
Ha d’arbres fruiters i de
garrofers principalment, quasi
tots al municipi de l’Hospitalet. Com que
tenien una gran horta i molts fruiters, a la
casa s’hi duia una gran activitat agrícola.

Bestiar. 1953 HSLE: 1 cavall, 1
mula, 1 ase, 5 vaques, 20 gallines, 8 cabres
i 10 porcs. Però de fet tenien més de 15
vaques i forces més porcs. La vaqueria
venia la llet a L’Hospitalet.\
Continua a la pàgina 18 `
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CAN CERVERA (2)
Ubicació:

Carrer Santiago Rusiñol,
entre Mossèn Cinto Verdaguer i carrer
Sant Francesc Xavier.

Observacions:

El seu nom ve per
l’afecte que tingueren els seus propietaris a
la masia de Can Cervera on havien fet de
masovers anteriorment, des de mitjans del
segle XIX fins a principi del segle XX.

Evolució de la propietat:

Pere
Riera Escala, fill de Can Valls, de mitjans del
segle XIX feu de masover de Can Cervera,
amb una gran extensió de secà al municipi de
L’Hospitalet. Tingué tres fills, Quimeta que
morí de jove, Baldiri que va seguir de masover
i Pere que es dedicà a altres tasques.

`` Façana principal de la masia. Planta
baixa i un pis. Una casa senzilla amb
poques dependències. A banda i banda hi
havia les dependències agrícoles.

l’actual barri de La Plana.
Aquestes finques que es van anar
sumant eren propietat del Sr. Vicenç
Ferrer, industrial tèxtil de Sant Feliu de
Llobregat. Però els Censos Emfitèutics es
pagaven al Baró de Maldà de Can Cortada.
No es varen redimir fins l’any 1970.
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`` Can Cervera l’any 1990. S’hi pot veure
la casa i l’hort, el pou d’aigua amb la bomba
que envia l’aigua als dipòsits d’aigua.

En Baldiri Riera Faura, masover de Can
Cervera, comprà l’any 1898 a la partida de
Les Cremades una peça de terra on es va
construir la seva masia i s’hi traslladà.
Els germans Baldiri i Pere Riera Faura
compraren tres parcel·les més força extenses
a la mateixa zona el 1907. Així augmentaren
el seu patrimoni agrícola que anava des de
casa seva, arribant al Salt del Pi i entrant per

Però al 1903, quan es va traçar la
carretera de Cornellà, tota la finca va
quedar tallada per la meitat. En Pere
Riera Faura no es dedicava a l’agricultura.
Tingué tres fills: Casimir, Manuel –el
metge- i Maria Riera Piera. Però en Baldiri
i la seva nissaga seguiren fent de pagesos
fins ben entrat el segle XX.
• Pere Riera Escala (Esplugues
31/11/1835): Quimeta, Baldiri i Pere Riera
Faura.
•
Baldiri Riera Faura + Maria Creus
Barallat: Esteve, Baldiri (mort als 17 anys) i
Antoni (mort als 17 anys a la Guerra Civil).
•
Esteve Riera Creus (1897-1973 amb
74 anys)+Madrona Flavià Rovira (1888-1962
amb 73 anys): Carme (morta de ben petita)
Maria i Montserrat Riera Flavià.

Maria Riera Flavià+Josep Pi Rosell i
Montserrat Riera Flavià +Josep Batllori San
Nicolàs, abandonaren definitivament l’activitat
agrícola cap a la dècada dels 60 del segle XX

Cultius.

1934. SAE. Baldiri Riera

Faura.
1953. HSLE. Esteve Riera Creus. ½ Ha
de vinya, ¾ d’Ha de blat, ½ Ha d’ordi, ¾
d’Hade varis. Total: 2,5 Ha.

Des del segle XIX fins que van deixar de
treballar la terra, anaren reduint les
propietats, que s’anaren convertint en sòl
urbà i edificat, restant al final la casa
pairal i uns petits horts.
Als seus camps es plantava tota mena
d’hortalisses, cereals o fruiters (pruners,
cirerers, albercoquers, presseguers i algun
caqui).. Les verdures que es collien es
rentaven al safareig i es portaven a vendre
l’endemà.
A la casa hi tenien dos pous
i dos safareig, un dels quals
era d’ús públic i la gent hi
anava a rentar roba.
A la casa hi tenien cup, la
premsa feien servir la de Cal
Cargol, sitja de cereals (blat
i ordi). L’era la tenien al Salt
del Pi.
Venien les verdures i fruites
al Mercat de Sants. Els
ceballots els duien a vendre
directament al Born.

• A La Plana hi tenien tres parcel·les,
una de propietat –a la Vinya Gran- i dos
d’arrendades –al carrer St. Gabriel- amb
cereal. Hi tenien pruneres, cereals i
ceballots.
• A Sant Feliu, a tocar de Torreblanca i la
riera de St. Just, hi tenien una vinya
arrendada.
• A Cornellà hi tenien un camp de
propietat molt fèrtil i productiu, que la
riada del 1963 se’ls va endur tot el que hi
havia. Aquest camp els donava quatre
collites a l’any.

Bestiar. 1953 HSLE: 1 mula o matxo,
1 cavall –anomenat Romeu-, 1 aca –cavall
petit-, 52 gallines, 35 conills, 20 ànecs, 2
oques i 2 porcs*.
*A la cort hi tenien més porcs. Aquesta
estava dividida en dues parts, una pels
garrins i l’altra pels porcs i les truges.
Tenien dos galliners, un d’exterior i un
d’interior, on es quedaven les ponedores.
Hi tenien tres carros, dos del trabuc i una
tartana.Quan havien de matar el porc
venia en Quico Malhivern i la mocadera de
Cal Tit, la Magdalena.\
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CONSELLS PER GAUDIR PLENAMENT
DE LA FESTA DELS TRES TOMBS

Per al públic:
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A la zona de concentració, La Mallola, i
durant tot el recorregut, cal mantenir una
distància prudent respecte dels animals i
carros.
Cal demanar permís per tocar i acariciar
els animals.
És recomanable controlar els infants
durant la passada.
Per als participants:
Seguiu i respecteu les indicacions de
l’organització.
Tingueu un comportament responsable,
amable i festiu, tant amb el públic com
amb els animals que maneu.

Tingueu la màxima pulcritud possible amb
els animals i estris que porteu, vestimenta,
carros, càrregues, etc.
Mantingueu una distància prudent entre
cada participant.
Si els animals no tenen un comportament
segur, cal que abandoneu la passada com
més aviat millor.
Si porteu infants, han d’anar acompanyats
d’adults.
La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues no
es fa responsable de cap incident que
puguin patir els participants, entenent com
a participants els integrants de la passada,
que ho fan a títol personal i voluntari.
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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

NOTÍCIES I ACTIVITATS DE LA COLLA 2017

L

es activitats de la Colla dels Tres Tombs de
l’any 2017, es van iniciar amb la participació
a la Cavalcada de Reis. Vàrem portant ses
Majestats, dalt d’un Birlotxo tirat de dos elegants
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cavalls, fins a la plaça de Catalunya. També vàrem
participar a la cavalcada posterior, pels carrers de
la ciutat, amb la Carbonera, i vàrem repartir
caramels i carbó ensucrat a la canalla.
Vàrem celebrar la festivitat del nostre patró Sant
Antoni Abat, amb missa a la parròquia de Santa
Magdalena i benedicció de la imatge del nostre
sant. Es van repartir els típics borregos i del vi dolç
entre la concurrència. Tot seguit, al Casal de
Cultura Robert Brillas, vàrem fer el sopar de
germanor amb socis i simpatitzants. A l’acabar es
donà a conèixer el banderer i cos de bandera 2017
que fou un reconeixement als amics del carrer de
l’Església. Tot seguit vam celebrar el ball i el
sorteig del tortell “Roda de Carro”.
En el transcurs de l’any, hem participat amb els
carros de la Colla als Tres Tombs d’altres poblacio
poblacions
com: Sant Just Desvern, Cerdanyola, Sant Jo
Joan
Despí, Molins de Rei, Calafell, Cabrera de Mar, i a
la XX Trobada de la Federació Catalana a
L’Ampolla.
La festa a Esplugues, comença el dissabte 11 de
març, amb la passejada amb cavalls per ana
anar a
buscar el banderer Lluís Tarrés i la resta del cos de
bandera. Al Casal Robert Brillas, es va fer l’acte de
presentació de la festa, a càrrec del pregoner 20
2017,
Jordi Udina, davant de les autoritats locals i del
president de la Colla. També es va fer l’acte de
traspàs de la bandera al nou banderer.
Diumenge 12 de març, vàrem celebrar la Festa
Fe
dels Tres Tombs, amb la participació de carro
carros i
cavalls provinents d’altres poblacions, com també
tam
dels carros de la Colla. Després de la passeja
passejada
pels carrers de la població la diada finalitzà amb el
tradicional dinar de Tres Tombs.

A la festa petita de Santa Magdalena, vam
participar a l’ofrena floral i a la Festa Major de
Sant Mateu, vam organitzar les activitats de “Vine
a fer una volta amb Poni”, al parc dels Torrents i
“Vine a fer una volta amb Tartana” fins a la fira
d’atraccions. També vam participar a les Nits de
Jazz a Can Tinturé.
Novament, i un any més vàrem participar a la Lliga
de Manejabilitat amb Carro de Pagès, que
organitza la Federació Catalana dels Tres Tombs.

Vàrem organitzar la competició que es programa a
Esplugues, amb bona assistència de públic, i a la
que hi van participar com a carreters locals: Joan
Estapé, Quimo Mañes, Pere Bovés, Joan Bovés i
Miquel Casellas. Va resultar guanyador en Johny
de La Llagosta, amb el cavall Morena.

EL CONCURS DE CARTELLS 2018
Al concurs de cartells 2018, organitzat per la Fundació
Privada Casal dels Avis, s’hi van presentar catorze
obres, de les que en van ser seleccionades les tres
finalistes. Al sopar de la festa de Sant Antoni va
sortir elegida com a guanyadora la presentada per
Sara Quesada, i que il·lustra la portada d’aquesta
revista i els cartells que anuncien la nostra festa.
1r premi autora: Sara Quesada
2n premi autora: Ana Aguirre
3r premi autora: Vanessa Mena

2n premi

3r premi

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 web de la colla:

www.trestombs.com
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