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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!

(11 i 12 de març)



3

Pere Bovés 
i Bosch

President de 
la Colla dels 
Tres Tombs 

H
ola gent d’Esplugues!

Un any més us convidem a la XXI 
Festa dels Tres Tombs, que es durà a 

terme els dies 11 i 12 de març. 

Enguany sóc el nou president de la Colla i 
desitjo que sigui una festa ben lluïda. Estem 
treballant perquè així sigui, de manera que 
aquest any hi haurà una novetat: carregarem 
un carro de caixes de fruita.

Com sempre, el nostre recorregut anirà 
presidit pel cos de bandera, que farà 
homenatge al carrer de l’Església. El nostre 

banderer serà el Lluís Tarrés, que anirà 
acompanyat per la capitana de bandera, 
Sílvia Ràmia, per les cordonistes, Sílvia Udina 
i Marta Grau, i pel carro del Sant.

Espero amb gran il·lusió que espluguins i 
espluguines, grans i petits, sortiu al carrer 
per gaudir d’aquesta festa amb nosaltres.

SALUT PER A TOTHOM! ! !!! 

VISCA ELS TRES TOMBS! ! !

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

A participar a la Festa dels Tres Tombs 
d’Esplugues!

A
rriba la celebració de la Festa dels Tres 
Tombs a Esplugues! Un any més, i ja 
van 21, la Colla dels Tres Tombs 

d’Esplugues manté viva una tradició catalana 
dels nostres avantpassats, que Esplugues ha 
sabut preservar gràcies a la dedicació i la 
il·lusió d’un grup de persones que fa anys es 
van animar a recuperar.

Agraeixo a la Colla la seva estimació a 
aquesta tradició vinculada al passat agrícola 
de les nostres terres i per continuar 
compartint amb tota la ciutadania la Festa 
dels Tres Tombs. Us agraeixo la vostra 
contribució a fer cultura, a fer ciutat, a fer 
Esplugues.

Com a novetat, enguany l’Escola Municipal 
de Música se suma a la celebració dels Tres 
Tombs. D’una banda, el  dissabte 11 de 
març, la Big Band Jove actuarà a l’acte de 
canvi de banderer i, d’altra banda, el 
diumenge 12, la Gran Banda de la nostra 
escola estarà present a la cercavila que 
recorrerà els carrers de la ciutat.

Us convido a tots i a totes a sortir al carrer, 
participar i gaudir veient els carros i les colles 
federades dels Tres Tombs d’altres municipis 
d’arreu de Catalunya que el proper 12 de 
març vindran a Esplugues.

VISCA ELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES!
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Et va sorprendre que se't proposés ser el 
banderer?
Sí, força. Sempre he vist els Tres Tombs com a 
ciutadà i amb la càmera de fotos a la mà. Mai 
havia pensat que em podrien donar aquest 
honor de presidir la comitiva d’aquest any. 

Lluís, què et representa el fet de ser banderer 
de la festa d’enguany?
Bé, enguany els Tres Tombs es fan en 
homenatge al carrer Església i jo hi he viscut 
més de 30 anys. Potser sí, que sóc una 
persona una mica “mogudeta” i sempre 
organitzo alguna activitat o una altra a la 
població, però crec que al carrer hi ha 
persones que s’ho mereixen més que jo. Dit 
això, representa per mi una alegria molt gran. 

Què n’esperes de la festa?
Primer de tot que faci un gran dia assolellat, 
perquè els espluguins i espluguines puguin 
sortir al carrer a celebrar aquesta festivitat, i 
després que tot el cos de bandera estigui a 
l’alçada d'aquest esdeveniment tan important 
per a Esplugues.

Vols dir alguna cosa a la població i als socis de 
la Colla?
A la població els convido a sortit a passejar i 
gaudir d’aquesta nostra tradició catalana on els 
animals són els principals protagonistes. A la 
Colla, que gràcies per l’esforç i dedicació per 
mantenir  aquesta activitat a la nostra població 
i que per molts anys “Visca els Tres Tombs”.

Com persona multidisciplinar que ets .... 
Animo a tothom a participar activament a alguna 
de les entitats/associacions que hi ha a la nostra 
població, perquè fent CULTURA ens dotem de 
valors i ens fa tenir uns lligams afectius envers el 
nostre entorn i la nostra societat.

La selecció del membres del cos de bandera?
He pensat en les diferents famílies que viuen 
al carrer Església i al final ha quedat conformat 
de la següent manera: Sílvia Ràmia com a 
capitana de bandera i Sílvia Udina i Marta 
Grau com a cordonistes.

Vols afegir-hi alguna cosa més?
Vull agrair a l’Escola Municipal de Música 
d’Esplugues la seva participació en els diferents 
actes que s’organitzen. Al Jordi Udina, per 
acceptar ser-ne el pregoner d’engany. A les 
botigues del carrer Església que hi han 
col·laborat. I com no, a tota la Colla del Tres 
Tombs per haver pensat en nosaltres.

VISCA ESPLUGUES!
VISCA ELS TRES TOMBS!!

Lluís Tarrés i Girbau

21a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 12 de març de 2017 

BANDERER: Lluís Tarrés i Girbau
CORDONISTES:  Sílvia Udina i Marta Grau
CAPITANA DE BANDERA: Sílvia Ràmia
EL CARRO DEL SANT EL PORTARÀ: Comerciants carrer de l'Església 

* Podeu veure el recull històric del cos de bandera a 

www.trestombs.com 
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 per Josep Casellas Vilà, president d’honor 
    de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

Vaig assistir a la missa que fan els dissabtes 

a la parròquia, expressament la del dia 

14 de gener d’enguany, en la qual 

celebraven la festivitat de Sant Antoni Abat. Al 

finalitzar, la benedicció als devots i a la imatge 

de Sant Antoni, junt amb els panellets i els 

porrons de moscatell, amb els què s’obsequià, 

a la sortida de l’església, els assistents a la 

missa.

Al sortir vaig pensar, “com ha canviat aquesta 

festa!“. La festa de l’església, era de màxima 

esplendor, la missa l’oficiaven tres capellans i 

sis escolans, normalment era cantada per uns 

bons cantors, recordo el quartet Orpheus, no 

hi faltava el predicador, que explicava les 

temptacions que havia superat el sant, els 

miracles cada any, segons el predicador, eren 

uns o uns altres i a l’hora del  comiat, ens 

plovien aquestes paraules “El carreter català 

es coneix pel renegar”. Això et feia pensar, 

potser que fos veritat que, per conduir un 

carruatge i arriar a cinc o sis matxos, es 

necessitava fer més d’un crit, i segur que a 

voltes sortia de la boca alguna blasfèmia, més 

que tot, per avivar als animals, no crec que hi 

hagués cap mala intenció a ofendre a ningú. 

Tots hem canviat. El poc que surto de casa, no 

en sento de males ni grolleres paraules; és 

veritat que tampoc no es veuen carros ni 

carreters pel carrer, si no és el dia de la festa 

dels Tres Tombs, i alguns dels xofers que 

porten cotxes, tenen més educació, que els 

carreters de fa vuitanta anys, encara que, he 

sentit a dir a més d’un, quan veuen una dona 

conduint “en lloc de conduir vés a rentar 

plats”, o sigui que continuen havent-hi mal 

educats, i no són carreters.

Torno a la festa. No té comparació amb la 

que fèiem a la dècada dels 40- 50, tot i que 

posàvem tot l’entusiasme, il·lusió, treball i 

molt de sacrifici, com la que es fa ara, 

disposàvem tan sols de 3.000 pessetes, per a 

tota la festa, i pagat tot, algun any encara ens 

van sobrar 28’35 pessetes. Però érem feliços, 

era com un altre miracle de Sant Antoni.

Ara gràcies a uns joves, que ja són pares de 

família, fa més de vint anys que es va recuperar 

la festa. L’èxit els ha acompanyat, i és una 

festa de la qual en gaudeix tot el poble. Haig 

de dir que ho fan molt bé, tot i que costa molt 

fer content a tothom. També reconec que 

quan em van parlar de fer ressuscitar la festa, 

vaig pensar i dir que aquesta festa havia mort. 

Per sort, em vaig equivocar.

VISCA ELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES!
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01.-  TEMA: TRES TOMBS 2017 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 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 2 de maig, 
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 de maig 
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 12 de maig.

  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:

BASES 19è CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO 



1r PREMI: MOMENTS

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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1r PRE

2n PREMI: QUIMÈRIC
Joaquim Alcón Pi

3r PREMI: K POP
Andreu Alcón Masip

Franco Barabucci
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De 10 a 14 i de 17 a 19 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

7a FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL 

17.30 h 
PASSEJADA A CAVALL PER LA    

 VILA I RECOLLIDA DE LA BANDERA I   
 DEL COS DE BANDERA

·   Recorregut: sortida del c. Andreu Amat, c. de 
l’Església (recollida del banderer), c. Laureà Miró, 
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

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

·   Pregó de la XXI Festa dels Tres Tombs a 
càrrec de Jordi Udina Tormo. 

· Cerimònia d'entrega de la bandera, per part 
del banderer de 2016, Tomàs Blanco Melero, 
al banderer de 2017, Lluís Tarrés Girbau. 

· Parlaments

· Actuació de l’Escola Municipal de Música 
d'Esplugues

· Petit refrigeri 

Dissabte, 11 de març Diumenge, 12 de març

ndera, per part 
Blanco Melero, 
és Girbau. 

pal de Músicaaa 

De 8 a 11 h
CARRER ANDREU AMAT (LA MALLOLA)
CONCENTRACIÓ DE CARRUATGES 
I CAVALLS
·   R  ecepció 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 amb carnet disposen de dos esmorzars gratuïts. 

De 10 a 14 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

7a FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL 

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

15 h 
L'AVENÇ CENTRE CULTURAL
DINAR DE GERMANOR I BALL 
DE TRES TOMBS Preu: [25€]
(Per fer les reserves, fins al dimecres 8 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)
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Diumenge, 12 de març

Carrers per on passaran els Tres Tombs     
C. Andreu Amat, c. de l'Església, c. Laureà Miró, av. de Cornellà, (enllaç amb els Tres Tombs), 

av. Isidre Martí, c. Josep Rodoreda, c. Doctor Turró, c. Àngel Guimerà, c. Sant Francesc Xavier. 
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





Ubicació: cruïlla entre els carrers Laureà 
Miró i Puig i Cadafalch.

Observacions: abans s’anomenava Can 
Cunill. Construcció del segle XIX. Membres del 
SAE (Sindicat Agrícola d’Esplugues) el 1932. 
Als amillaraments de l’Ajuntament del segle XIX 
i XX sempre es parla del Mas Cunill, tot fent 
referència a una gran extensió de terres.

Evolució de la propietat: 1934. 
SAE. Josep Cunill Riera: Els últims 
membres d’aquesta família Cunill-Riera eren 
dos germans que, en fer-se grans, van marxar 
a la dècada dels 40 a viure a la població 
d’Alella. La seva casa passà a llogar-se.

Al s.XIX era una casa força gran, amb dues 
entrades, una per a cavallerisses i l’altra com a 
magatzems. Els pisos superiors eren destinats 
a habitatges. Però a mitjan segle XX es varen 
dividir i es van fer quatre habitatges. La casa 
tenia dos cups de vi, premsa i estable. Fou una 
casa important. 

Durant la dècada dels 60,  un cop morts els 
propietaris, es produeix una situació d’indefinició 
de la propietat. Però l’any 1968 és expropiada 
per part de l’Ajuntament per enderrocar-la i 
obrir un nou carrer (Josep Puig i Cadafalch) a 
tocar de l’autopista.

Arrendataris o masovers: els últims 
arrendataris foren la Família Llorens-Vendrell. 
Membres de l’HSLE el 1953

Cultius: tenien vinya, horta i fruiters en els 
diversos camps que tenien arrendats a 
Esplugues i fora del municipi.

Bestiar: 1953. HSLE. 3 cavalls, 1 
porcs, 1 cabra, 6 conills, 8 gallines, 10 ànecs i 
coloms. Tenien tres carros i dos estables.

HISTÒRIA DE CAL CARRATXEC
Redactat per la Sra. Roser Llorens Vendrell, 

filla de Cal Carratxec.

"El començament d’una 
família pagesa i el final d’una 
activitat agrícola".

15

 per Josep Florenza i Brillas

 Infants  jugant al pati de Cal Suès, 
davant L’Avenç. Carles Llorens Vendrell, 
Carmeta i un amic. Dins el carretó, Roser ,
Llorens Vendrell quan tenia dos anys 

 Al davant d’un cirerer a l’hort 
de Can Clota. Carles Llorens 
Vendrell, Josep Llorens Molina i 
uns amics

 La família durant la sega. D’esquerra 
a dreta: la mare Enriqueta Vendrell Sauqué, 
Roser Llorens Vendrell, el pare Josep 
Llorens Molina, Carles Llorens Vendrell i el 
cavall Sastruques.

La família durant la sega D’esquerra
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Els orígens. La Família Llorens-Vendrell, 
composta per Josep Llorens Molina i Enriqueta 
Vendrell Sauqué, juntament amb els seus fills 
Francesc, Carles i Roser, vivia a Sant Just 
Desvern, on treballava en terres arrendades: un 
camp de garrofers a La Miranda, una vinya a 
Can Biosca, un camp d’ametllers i dos camps 
de cultiu a la vall de St. Just. Produïen vi, blat, 
ametllers i hortalisses.  Els hi deien de “Cal 
Carratxec”. Els Vendrell Molina eren arrendataris, 
però feien totes les feines que trobaven fora del 
seu àmbit professional. Calia guanyar-se la vida 
com fos. Tenien un esperit laboriós i comercial 
que els duia a fer molts treballs

El mot ve de l’avi matern, de la família 
Vendrell, treballava  a la masia de Cal Ganxet 
de Sant Feliu de Llobregat, esdevenint Cal 
Carratxec. 

1934. Es traslladen de lloguer a Esplugues 
de Llobregat, a Cal Suès, on tenien l’estable. 
Aquesta casa era situada al xamfrà entre els 
carrers Laureà Miró i Josep Campreciós, on va 
haver-hi l’antic quarter de la Guàrdia Civil.  

Van arrendar un camp al costat de Can Clota, 

Continua a la pàgina 18 

 La família Llorens-Vendrell al costat 
del riu Llobregat, on anaven a recollir sorra 
per traginar-la cap Esplugues.

La família Llorens Vendrell al costat

 Quan es van anar perdent els camps 
d’Esplugues, per a molts pagesos del 
municipi, un recurs que tenien era baixar 
cap al pla del Llobregat i arrendar terres. 

 Els germans Francesc, Roser i Carles 
Llorens Vendrell, al darrere de la seva 
casa, Cal Carratxec.
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Forn del barri
- Pastisseria -

Jamones, Quesos y Embutidos

Mestre Joan Corrales, 64
Tel. 93 371 57 99

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

C/ Mestre Joaquim Rosal, 6 
Tel. 933 720 953 

lasuerteviajera@gmail.com

Al costat del Pont d'Esplugues

EL 2016 HEM REPARTIT MOLTS PREMIS!
1r PREMI LOTERIA NACIONAL 

nº 02169
5è PREMI LOTERIA NADAL

1r PREMI EUROMILLONES

1r PREMI PRIMITIVA…

● 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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i van ocupar l’espai que hi ha avui en dia entre 
els carrers de la Pau, Constància i Sant Josep, 
de la barriada de Can Clota. 

Al poc temps de viure en aquesta casa van 
comprar un cavall a l’escorxador, Sastruques, 
que es pensava sacrificar per ser poc dòcil. 
Però la família el va saber redreçar, malgrat el 
seu caràcter ferreny i el mal estat físic en què 
estava. Va viure 26 anys. 

1939. En acabar la Guerra Civil i venir la 
Guàrdia Civil a Esplugues, l’Ajuntament els va 
fer marxar de Cal Suès, edifici ocupat per 
l’esmentat cos policial, i els van fer anar a Can 
Cunill de lloguer. Can Cunill havia estat dividit 
en quatre habitatges, ja que era molt gran. Ells 
van condicionar la part del darrere de la casa 
amb dos estables. Tenien un porc, una cabra, 
conills, gallines, a més dels cavalls.

 Ve de la pàgina 16 

 En Carles Llorens Vendrell amb en 
Gim, l’últim cavall pagès d’Esplugues, en 
aquesta època els dos germans feien de 
carreters i de pagesos, alternant les dues 
feines.

 En Carles Llorens Vendrell amb el seu 
cavall Sastruques

 De dalt a baix i d’esquerra a dreta, 
Nuri, Roser Llorens, Anna Ma. Pedret, 
Pepita Segura, Mercè Malaret, Miquel 
Segura i Mateu Malaret, a l’hort que hi 
havia, on actualment hi ha el carrer Nou.

 A la porta de la Parròquia de Santa 
Magdalena, Carles Llorens Vendrell, 
Enriqueta Vendrell Sahuqué, Josep Llorens 
Molina i Roser Llorens Vendrell.

A la porta de la Parròquia de Santa



1943, aproximadament. Aquest any es va 
començar a urbanitzar La Miranda, havent de 
deixar el camp de garrofers. Llavors van començar 
a alternar amb l’activitat de transportistes. Varen 
comprar dos cavalls més i van comprar un carro de 
trabuc per donar a l’abast com a transportistes  de 

material  per urbanitzar La Miranda i l’avinguda 
Diagonal de Barcelona.

1948. Arriba la maquinària  agrícola i abandonen 
la terra de conreu arrendada de Can Clota.

1955. Va morir Sastruques, que va ser un 
cavall molt important per la família. En van 
comprar un altre, anomenat Gim. Van deixar 
la vinya i els fills van començar a treballar 
com a jardiners a l’Ajuntament d’Esplugues. 
Però van mantenir en Gim i treballaven el 
camp que tenien arrendat a l’actual Parc Pou 
d’en Fèlix, la pista vermella. 

1968. Fan l’autopista i van enderrocar la 
casa on vivien, havent d’anar-se de lloguer a 
una petita casa al carrer de L’Avenç, amb 
estable. Al poc temps van deixar el camp 
d’ametllers de Sant Just Desvern.

1985. Va morir en Carles, el germà gran, 
a l’edat de 57 anys d’una afecció pulmonar. 
Es van vendre l’últim cavall d’Esplugues, en 
Gim, i van deixar el camp on ara és la pista 
vermella. Van abandonar definitivament 
l’activitat agrícola.

2001. Va morir, a l’edat de 79 anys, en 
Francesc Llorens.

 Els germans Carles i Francesc 
Llorens Vendrell amb el cavall Gim.

 Arbres fruiters i horta a l’últim camp 
conreat per la família, a l’actual pista vermella 
del parc Pou d’en Fèlix.

 27 de febrer de 1999 al Casal 
de Cultura Robert Brillas: Acte 
d’homenatge a Francesc Llorens 
Vendrell, com a últim carreter del 
poble, ofert per la Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues a l’acte de 
presentació de la III Festa dels Tres 
Tombs. D’esquerra a dreta, Josep 
Casellas, president d’honor, Víctor 
Ibàñez, president de la Colla dels 
Tres Tombs, Lorenzo Palacín, alcalde, 
Jordi Mir, regidor de Cultura i 
Francesc Llorens Vendrell.

27 d f b d 1999 l C l
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CONSELLS PER GAUDIR PLENAMENT 
DE LA FESTA DELS TRES TOMBS

Per al públic:

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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C
om cada any les activitats de la Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues s’inicien amb la Cavalcada de 
Reis, portant a ses Majestats en un Birlotxo, fins a la 

plaça Catalunya. I participant a la cavalcada amb la 
Carbonera, repartint caramels i carbó ensucrat.

Celebració de la festivitat de Sant Antoni Abat, amb la 
missa a la parròquia de Santa Magdalena i benedicció 
del nostre sant, i els borregos i el vi dolç, que es van 
repartir entre els assistents. Seguidament, al Casal 
Robert Brillas, sopar de socis i simpatitzants. En acabar 
es donà a conèixer el nom del banderer i del cos de 
bandera que, amb motiu de la celebració del 20è 
aniversari de la Colla, va recaure en els seus impulsors 
i fundadors. Tot seguit el ball de gala, amb el sorteig de 
la “Roda de Carro”.

Durant l’any, s’ha participat amb els carros de la Colla 
a les festes de Tres Tombs de Sant Just Desvern, Molins 
de Rei, Cabrera de Mar, Calafell, Sant Boi de Llobregat, 
Santa Perpètua de Mogoda i a la XIX Trobada de la 
Federació Catalana a Castellbisbal.

La nostra festa s’inicia el 20 de febrer, amb una 
Trobada dels 20 banderers i la presentació d’un vídeo 
recull dels 20 anys. Se’ls féu entrega d’un record de 
reconeixement per la seva participació. I s’inaugura una 
exposició de les fotografies premiades en els concursos 
organitzats per la Colla durant aquests anys.

El dia 12 de març, Festa infantil de Tres Tombs, amb 
la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues. Passejada 
a cavall pels carrers de la nostra població i recollida del 
banderer. Posteriorment la cerimònia d’entrega de la 
bandera al nou banderer.

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

El dia 13: Festa dels Tres Tombs, amb la participació, 
a més dels carros de la Colla i de les poblacions 
convidades, d’una col·lecció de carros relacionats amb 
el mon de la vinya i el vi, carros carregats amb ceps, 
portadores, carro de torn, carros de 2, 3 i 4 bocois, 
carregat amb una premsa i amb bóts. La diada va 
finalitzar amb el dinar tradicional de la Festa dels Tres 
Tombs.

A la Festa Major de Santa Magdalena vam participar 
a l’ofrena, i a la Festa Major de Sant Mateu, tot 
organitzant les activitats de “Vine a fer una volta amb 
Poni” al parc dels Torrents, “Vine a fer una volta amb 

tartana” fins al parc d’atraccions, també portant els 
bars,al concert de la Cobla de Sons Essencials i de les 
nits de Jazz a Can Tinturé i als actes al Parc dels 
Torrents. Es participa en l’elaboració i degustació de 
plats cuinats amb bolets a la “Festa i exposició dels 
Bolets” del Casal de Cultura Robert Brillas.

Finalment, es participa, amb dos carreters, Quimo 
Mañes i Pere Bovés, a la Lliga de manejabilitat amb 
carro de pagès, organitzada per la Federació Catalana, 
a Miravet, Móra la Nova, i també a Esplugues.

El 22 de novembre es convoca Assemblea General de 
Socis, per elegir la nova junta de la Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues, per als propers quatre anys, i és 
escollida la proposta presentada per Pere Bovés, com a 
president, Joaquim Mañes, vicepresident, Joan Bovés, 
tresorer i Miquel Casellas, secretari.
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