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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!

(12 i 13 de març)

C. Laureà Miró, 242, local 2 - ESPLUGUES

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia

T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com
www.m2interiorisme.com

PROJECTES 
D’INTERIORISME 

INTEGRAL 

CELEBREM 20 ANYS !!!
 Els hem fet gràcies a la vostra confi ança, 

i esperem poder estar molts 
més anys al vostre  servei

reformes integrals i parcials • cuines • banys • salons • terrasses • 

dormitoris • estudis • portes • mobiliari a mida • instal·lacions • guix • 

il·luminació • feines de paleta • pintura • electrodomèstics • mobiliari 

de cuina • sanitaris • accessoris de bany • mobles de bany •  

armaris i vestidors • cortines i entapissats • parquet • fusteria 

d’alumini • Projectes de interiorisme • i molt més ... 
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20
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Albert  Ejarque
i Mestres

President de 
la Colla dels 
Tres Tombs 

A
mics i amigues, ara fa vint anys que 
una colla d’amics i coneguts 
d’Esplugues, engrescats per en Víctor 

Ibáñez vam pensar a recuperar la Festa 
dels Tres Tombs. Molts li preguntàvem què 
era aquesta festa i ell s’esforçava a contar-
nos que antigament es treien els animals al 
carrer el dia de Sant Antoni Abat i eren 
beneïts pel capellà . Nosaltres no ho vèiem 
gens clar i ell insistia a recuperar uns 
carros i treure a passejar cavalls pels 
nostres carrers. Nosaltres li dèiem que el 
que ell volia era portar els cavalls a 
Esplugues per després vendre’ls a la seva 
carnisseria. Però no, ell ja no és carnisser i 
la nostra festa enguany compleix vint anys. 

Crec que el fet de celebrar el vintè 
aniversari vol dir que ho hem aconseguit.  I 
ho hem fet gràcies a tota la gent que hi hem 
posat il·lusió i ganes per fer dels Tres Tombs 
d’Esplugues una festa esperada cada any 
pels nostres veïns i veïnes. Aquest any la 
volem fer més gran i lluïda amb motiu 
d’aquesta celebració i voldríem que tothom 
ens hi acompanyi tot participant en els actes 

que hem programat. Tots aquests anys els 
hem gaudit i compartit amb moltes persones 
d’Esplugues i de Catalunya, i tan sols puc 
dir-vos que per nosaltres ha estat un plaer 
passejar els carros i el nom del nostre poble 
arreu del país, i aconseguir que la nostra 
festa dels Tres Tombs esdevingui una de les 
millors que es fan.

Aprofitant aquestes quatre ratlles vull fer 
un agraïment a totes les persones que fem 
possible la festa dels Tres Tombs i a totes 
les que han passat per la Colla en un 
moment o altre, i tenir un record molt 
especial per a totes les que ens han deixat.

Només em queda convidar-vos a gaudir 
d’aquesta festa tan bonica i recordar-vos 
que sense vosaltres no seria possible 
celebrar aquest vintè aniversari.

PER MOLTS ANYS TRES TOMBS! ! !!! 

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

20
anys
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Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

20 anys de la Festa dels Tres Tombs!

J
a fa 20 anys que a Esplugues vam 
recuperar la Festa dels Tres Tombs. Des 
de llavors, la ciutadania espera amb 

expectació que arribi el dia en què els 
nostres carrers retrocedeixen en el temps per 
endinsar-se en una època en què el transport 
es feia amb tracció animal.

I això és mèrit de la Colla dels Tres Tombs 
que, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
treballen durant mesos per fer realitat 
aquesta diada, que reflecteix la memòria 
històrica de la nostra ciutat i del nostre país 
pel que fa al transport de passatgers i 
mercaderies, i a la conservació d’oficis com 
el ferrer, el carreter o el baster. Tot un museu 
vivent i itinerant que contribueix, a més, a la 
recuperació del patrimoni històric de 
carruatges, guarniments i feines del camp, 
que és també un homenatge a la vida al 
camp i a la natura.

I, com tots els museus i tot el que va 
associat a la recuperació de les tradicions 
dels nostres avantpassats, la Festa dels Tres 
Tombs compleix una tasca pedagògica de 
primer nivell per als infants i adolescents 
d’avui, perquè coneguin de forma atractiva i 
lúdica la comunió entre l’èsser humà, els 
animals i els productes de la natura.

Per això, vint anys després de la seva 
recuperació, continua sent necessària 
aquesta festivitat dels Tres Tombs, perquè les 
noves generacions d’infants, les que creixen 
amb dispositius tàctils a la mà, no oblidin 
d’on venim.

FELICITATS PELS 20 ANYS DE LA FESTA 
DELS TRES TOMBS! 
VISCA ELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES!
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Et va sorprendre que se't proposés ser el 
banderer?
Sí, crec que hi ha altres persones que ho 
poden ser per altres motius. 

Tomás, què et representa el ser banderer de la 
festa d’enguany?
Un honor, perquè hi vaig com a abanderat en 
representació de la Colla i de tots aquells que 
ja no hi són, que van ajudar a recuperar la 
Festa.

Què n’esperes de la festa?
Que Esplugues la gaudeixi, els visitants la 
visquin intensament, amb un bon esmorzar i el 
bon temps que ens acompanyi.

Vols dir alguna cosa a la població i als socis de 
la Colla?
Tots hem de sortir al carrer a participar de la 
Festa

La selecció del membres del cos de bandera?
Ho tenia molt clar des del primer moment, 
l’Enric i en Víctor com a iniciadors de la Festa, 
l’Aina en representació de la seva mare Lali 
Pons, que en el segon any va motivar els seus 
alumnes de l’Escola Can Vidalet a conèixer i 
participar de la Festa.

Vols afegir-hi alguna cosa més?

VISCA ESPLUGUES!
VISCA ELS TRES TOMBS!!

Tomàs Blanco i Melero

20a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 13 de març de 2016 

BANDERER: Tomàs Blanco i Melero
CORDONISTES:  Víctor Ibáñez i Nebot i Aina Amigó i Pons
CAPITÀ DE BANDERA: Enric Giner i Rodríguez
EL CARRO DEL SANT EL PORTARÀ: 
Dolors Feliubadaló Ripoll i Antoni Andreu Soteras 

* Podeu veure el recull històric del cos de bandera a 

http://trestombs.entitats.esplugues.cat 

20
anys
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● 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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 per Miquel Casellas i Piquet

Per a la celebració enguany del vintè 

aniversari de la Colla dels Tres Tombs 

d’Esplugues, la Junta va pensar an 

convidar a participar-hi una col·lecció de 

carros relacionats amb el món de la vinya, la 

verema i el cava.

Per aquest motiu vindran carros carregats 

d’elements que els distingeixen: carro carregat 

amb portadores, amb una premsa, carros amb 

1, 2, 3 i fins a 4 bocois i també carros 

carregats de bots, d’ampolles i de sarments.

En altres temps, la vinya va ser prou extensa 

a la nostra ciutat, com ens explica l’escrit 

signat per Joseph Ramoneda, el 24 de 

setembre de 1789, responent al qüestionari 

de Francisco Zamora, assegurant a la 

pregunta núm 6, que Esplugues “No tiene 

leña a causa de ser la mayor parte biñas” i a 

la 33 que “Las tierras, que ya se ha dicho ser 

la mayor parte de biñas, se hallan distribuidas 

entre los vecinos del pueblo, unas por 

posesión propia, otras por establecimiento o 

enfhiteusis y otras por arriendo o parcería”. La 

resposta a la pregunta 53 diu, “Los sarmientos 

se haprovechan para leña”.

En general, el fort del conreu de la vinya va 

ser entre els anys 1850 i 1880, anys en què la 

plaga de la fil·loxera, va provocar la ruïna de la 

vinya francesa. Llavors el consegüent augment 

del preu del vi a escala internacional afavorí 

els productors vitivinícoles catalans. Però, 

l’any 1887, traspassant els Pirineus, que 

tothom creia que  havien de ser una muralla 

natural, la fil·loxera  va arribar a les nostres 

contrades, i va provocar la ruïna dels nostres 

pagesos, sobretot dels que tenien els camps 

llogats, amb la clàusula habitual de l’època de 

la “Rabassa Morta”. Els propietaris van haver 

d’arrencar les vinyes, plantant al seu lloc 

ametllers i oliveres, o cereals com l’ordi i el 

blat. Anys més tard, alguns propietaris van 

replantar la vinya amb peus de ceps 

americans, innocus a l’insecte. 

Continua a la pàgina 15 

20
anys
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99999999

ESTANC 
BATLLORI Núm.1

Cava de puros
Articles de fumador

Laureà Miró, 213 • Tel. 93 371 25 42
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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01.-  TEMA: TRES TOMBS 2016 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 4 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 6 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 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 18è CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO 
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1r PREMI: CONTEXTOS
Jesús Fernández Pérez

2n PREMI: CAMINS
Llorenç Gómez Cánovas

Juan Carlos Andreu Campoy
3r PREMI: LA ESPERA

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

6a FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL 

De 17 a 18.30 h 
 CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

FESTA INFANTIL DE TRES TOMBS, 
 AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’ESBART   
 VILA D’ESPLUGUES.

18 h 
PASSEJADA A CAVALL PER LA   

 VILA I RECOLLIDA DE LA BANDERA I   
 DEL COS DE BANDERA

·   Recorregut: sortida del c/ Nord , continua pels 
carrers Nou, Àngel Guimerà, Sant Francesc Xavier, 
Doctor Manuel Riera, Sant Albert Magne, Mestre 
Joan Corrales, Av. Cornellà, Mossèn Cinto Verdaguer, 
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 XX Festa dels Tres Tombs a 
càrrec d'Enric Giner i Rodríguez. 

· Cerimònia d'entrega de la bandera, per part 
del banderer de 2015, Antoni Haro i Boada, 
president de l'Esbart Vila d'Esplugues al 
banderer de 2016, Tomàs Blanco i Melero, 
impulsor de la festa. 

· Parlaments

· Petit refrigeri 

Dissabte, 12 de març Diumenge, 13 de març

20
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De 9 a 14 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

6a 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 I BALL
DE FI DE FESTA Preu: [25€]
(Per fer les reserves, fins al dimarts 8 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)
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Diumenge, 13 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
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A Esplugues, moltes famílies tenien una 

vinya, més petita que gran i algunes cases 

disposaven de celler i cup, però només les 

més grans disposaven de premsa , que 

llogaven. El preu que es demanava l’any 1922, 

per a cada premsada que es feia, era d’una 

pesseta amb cinquanta cèntims. La verema 

era totalment manual, hi intervenia tota la 

família i, a les vinyes més importants, s’hi 

llogava algú. Amb els falçons i les tisores de 

veremar, s’anava passant pels ceps, tallant el 

raïm i dipositant-los a la llauna i d’aquí a la 

portadora, i aquestes al carro, que es 

traslladava fins al cup, per trepitjar-lo tot 

seguit, amb els peus nus. Hi havia qui 

treballava a altres llocs i en d’altres oficis, però 

el diumenge feien de pagès, cultivant i cuidant 

de la seva vinya. Aquests cridaven els més 

entesos i els deixaven tastar el vi del porró, el 

vi que ells mateixos havien produït, per saber 

l’opinió de com havia sortit el seu vi.

L’última vinya d’Esplugues, podríem dir que 

va ser la vinya situada a l’actual parc Pou d’en 

Fèlix. Actualment, i plantats en un racó del 

parc, hi ha plantades com a mostra, unes 

petites fileres de ceps, cultivades i cuidades 

pel servei de jardineria municipal, com a 

senyal de record i memòria de la importància 

de la vinya i del passat agrícola d’Esplugues. I 

en Joan Campreciós Riera, com a l’últim a fer 

la verema, al cup del carrer de l’Església, 

trepitjant el raïm veremat de la vinya de Can 

Ramoneda. Al setembre, els vianants 

s’aturaven davant la porta d’on venia el carbó, 

mirant bocabadats, com trepitjava el raïm, tot i 

descalçant-se més d’un per ajudar-lo a gaudir 

de l’experiència.

Durant tres generacions una de les famílies 

més importants que es dedicaven a 

l’elaboració del vi i la seva distribució arreu, va 

ser la família Brillas. L’any 1923, la quarta 

generació, formada per en Josep Brillas i 

Socias, que havia passat algunes temporades 

a França, va saber innovar i ampliar el negoci. 

Amb els coneixements obtinguts i l’ajuda d’un 

tècnic procedent de Sant Sadurní, va 

començar a elaborar xampany, com es deia 

llavors. Amb la marca “Marguery”, una 

etiqueta i un cartell modernista que el 

promocionava. Aviat començà la seva 

distribució i venda,  va tenir força èxit i va 

portar el nom d’Esplugues arreu. El seu fill 

Robert Brillas Juncosa continuà la producció, 

fins a la dècada dels 1960, en què la 

competència de les grans produccions de 

Sant Sadurní, l’obligà a tancar. 

 Ve de la pàgina 8
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 per Josep Florenza i Brillas20
anys

 A dalt a l’esquerra es veu la façana principal de la 
casa edificada l’any 1914. Al centre es veu l’edifici 
construït on hi havia antigament “El corral”.

 La vídua Maria Roldan 
amb els seus tres fills: 
Magdalena, Josep i Rosa Vilà 
Roldan. 

Ubicació. carrer de Mossèn Cinto 
Verdaguer baixant a mà dreta. Núm. 37. La 
casa. núm 43 “El corral”. També anomenada 
Cal Quico. Fundador i primer  president del 
Sindicat Agrícola d’Esplugues.

La família. la casa va ser construïda 
l’any 1914 per Maria Roldan Santacana, 
casada amb Francesc Vilà Martí. D’aquest 
matrimoni neixen tres fills: Josep, Rosa i 
Magdalena Vilà Roldan. En Francesc Vilà va 
morir d’accident, esclafat per un carro que es 
va bolcar mentre treballava.
Josep Vilà Roldan (Esplugues 1888) casat 
amb Teresa Enrich Canudas (Sant Pau de la 
Guàrdia 1889): Maria (Esplugues 1915) i 
Macià (Esplugues 1924) Vilà Enrich. Van 
tenir més fills, però sols en van sobreviure 
aquests dos. Maria Vilà Enrich es va casar 
amb el pagès Valentí Farrés Rof del Prat de 
Llobregat i marxà a viure allà.
Macià Vilà Enrich, casat amb Antònia Canut 
Xatart: Josefina i Teresa Vilà Canut.
Macià Vilà Enrich segueix amb el treball 
agrícola familiar. La seva esposa Antònia 
posa una botiga de fruites i verdures a 
l’entrada de casa. Les dues filles ajuden al 
mercat i al camp, però és la filla gran qui 

segueix amb el negoci familiar.  La Pepita 
Vilà Canut hi treballa fins a l’any 1978, 
moment en què el seu pare, Macià, mor. Es 
deixen els camps arrendats, les parades del 
mercat i arrenden l’única propietat agrícola 
pròpia al municipi de Sant Boi. 

Així s’acaba la història agrícola de la 
família d’un dels pagesos més importants 
d’Esplugues. Van conviure en aquesta casa 
durant el segle XX tres generacions de la 
mateixa família. Els avis, pares i fills van 
viure i treballar sempre junts a casa, a la 
terra i al mercat. Aquest ha estat durant 
segles el model familiar tradicional.

 Conreus. 1953. ½ mujada de vinya a la 
Miranda, 1 mujada de blat, 2 mujades d’ordi, 
2 ½ mujades de productes diversos, 2 
mujades de fruiters de regadiu. 6 mujades de 
secà i 2 mujades de regadiu en total.

• Tenien arrendats molts camps al centre 
d’Esplugues, propietat d’en Bertran i Serra, 
des del carrer St. Francesc Xavier fins a 
Baronessa de Maldà.

• A la Miranda d’Esplugues tenien arrendada 
una vinya de ½ mujada. 

• A Sant Feliu de Llobregat tenien un camp 
de propietat de ¾ de mujada dedicat a fruita i 

Continua a la pàgina 18 
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verdura. Aquest camp se’l pogueren vendre i, 
amb els diners aconseguits, en van comprar 
un de 4 mujades a Sant Boi. 

• L’esmentat camp de regadiu en propietat 
és a Sant Boi de Llobregat.

• També tenien arrendats camps de regadiu 
a Can Codina de Sant Joan Despí.  

• A el Prat de Llobregat, al costat de la platja 
i de Ca l’Arana, tenien arrendats camps on 
cultivaven melons i síndries.

A la casa hi tenien cup de vi, un molí de gra, 

sitja per algra, un pou d’aigua, celler amb 5-6 
bótes de vi i un gran safareig per netejar les 
verdures.

Bestiar. 1953. 2 cavalls, 70 gallines, 6 
coloms, 50 conills i 12 porcs. 

La casa era molt llarga i estreta, i com que 
no tenien estable, en tenien un de propi al 
costat de Can Miquelet, on podien desar els 
estris, carros i algun animal. En deien “El 
corral”, parcel·la prou gran per tenir els estris 
i animals. Actualment és a l’edifici del mateix 
carrer, número 43.
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 Josep Vilà Roldan 
amb la seva esposa, 
Teresa Enrich Canudas.

 El matrimoni Josep Vilà Roldan i Teresa Enrich 
Canudas, amb els seus fills Maria i Macià Vilà 
Enrich.

 En Josep Vilà Enrich amb la primera segadora mecànica tirada pel cavall. Mes 
de juliol segant el blat.  Com a persona i com a president del Sindicat sempre es va 
mostrar com un home innovador, tenaç i treballador. I aquesta n’és una prova. 

Aquestes quatre fotografies són una mostra d’aquesta capacitat d’innovació. Amb 
la càmera en mà fotografiava l’activitat agrícola.

 L’àvia Maria Roldan, fundadora 
de la nissaga de Cal Quico, al 
mercat de la Boqueria fent palmes 
per a la festa de Rams.

E J Vilà E i h b l i d

 Ve de la pàgina 16



 Els cavalls de la casa menjant.Els cavalls de la casa menjant
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 Els pallers que tenien prop de l’actual ambulatori del carrer Lluís Millet. Enfilats s’hi 
pot veure els germans Ramon i Miquel Casellas amb el seu cosí Josep Casellas Vilà.  
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 en Macià Vilà Enrich i el seu cosí 
Josep Casellas Vilà. 

 D'esquerra a dreta: anys quaranta a la festa dels Tres Tombs, amb membres del 
Sindicat Agrícola: Josep Vilà Roldan, Emili Castells, Eusebi Pi, Galtés, carnisser, Josep 
Mañé Garreta, Martí Fabregat Gimeno i Pasqual Pons. Després el matrimoni Macià Vilà 
Enrich i Antònia Canut Xatart, a l’era de casa. A la dreta i a sota en Macià Vilà Enrich amb 
el cavall i entre les canyes de l’hort.

 Camps i casa 
a l’actual zona 
centre, llaurats 
per la família de 
Cal Quico i que 
eren propietat de 
la família Bertran 
i Serra.
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A     rribant a la primera setmana de 

setembre, és qüestió de posar-nos a la 

feina, els ceps estan plens de raïms de 

color ros com la mel.

Fa uns dies vàrem posar les portadores en 

remull amb aigua, ja que estaven esventades, 

els cercles ballaven fluixos per sobre la fusta, 

les bótes també les tenim a punt, els hem 

donat una estovada; amb una caldera plena 

d’aigua, hi hem posat unes fulles de noguera, 

unes fulles de canya verda, unes branques 

de romaní i un bon grapat de sal, això ha 

bullit una hora i tirant-ho dintre la bota i 

sacsejant-la ha quedat neta i ajustada; hem 

picat els cercles i ha quedat a punt d’omplir-

la del vi novell.

Aquest any la collita ens sembla que serà 

bona, el mes d’agost no ha plogut gaire, però 

el juny la terra va quedar assaonada i la vinya 

fa molt bona cara. Si tenim la sort que 

aquests dies ens faci una ruixada, aprimarà 

la pell i els grans s’ompliran com botifarres; 

de totes maneres el dia 10 ens posarem a 

collir o a veremar com es diu, començarem 

pel Macabeu que és el més madur, i són els 

ceps que en porten més, després anirem 

collint altres classes, primer a la vinya del 

Pep a la Mallola, i acabarem a la de l’oncle 

Bialó; allà sota els pins d’en Baró; amb una 

setmana, si no plou, acabarem.

Cada dia farem dos vols: un al matí i l’altre 

a la tarda, portant 10 portadores cada viatge. 

Anirem al cup de cal Poll a la Plana. En 

arribar els trepitjarem, i a la tarda farem 

l’altre viatge, així durant uns dies i, si tot surt 

com desitgem, per Sant Mateu el vi serà 

dintre les bótes.
Josep Casellas

Setembre del 1942
ESPLUGUES
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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

20
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NOTÍCIES I ACTIVITATS DE LA COLLA 2015
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L
es activitats de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues 
es van iniciar amb la Cavalcada de Reis, on es va 
portar el carro de carbó amb la “carbonera”.

Abans de Sant Antoni 
vam iniciar les sortides 
dels Tres Tombs, l’11 de 
gener vam participar a 
la festa de Sant Just 
Desvern amb el carro 
de bidons d’oli i un tir 
de 2 cavalls. També a 
Cerdanyola del Vallès, 
amb la càrrega de boga 
i un tir de 3 cavalls.

El dia 17 de gener al 
matí vam participar a Vilanova i la Geltrú i a la tarda 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 uns vuitanta comensals, que van seleccionar 
d’entre els tres finalistes el cartell guanyador. Després del 
sopar es donà a conèixer el guanyador i finalistes del 12è 
concurs de cartells de la XIX 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 Marc, 
on els assistents van gaudir de la música i la gresca, i en 
el descans es va sortejar el gran tortell ‘Roda de carro’, 
que la guanyadora va repartir entre els assistents.

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

El 25 de gener vam participar a la festa de Rubí. L’1 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 22 de febrer a Molins de Rei amb diversos 
carros i l’1 de març a Castellbisbal

La nostra festa va ser els dies 7 i 8 de març amb la XIX 
Festa dels Tres Tombs d’Esplugues, amb els 5 carros de 
la Colla, més tots els carros convidats d’arreu de 
Catalunya.

Finalitzant les sortides de la Colla, el 10 de maig vam 
participar a la XVIII Trobada de la Federació Catalana a 
Sant Joan Despí.

 A la nostra Festa Major vam participar al seguici 
acompanyant els pregoners amb el carruatge fins a la 
plaça Santa Magdalena. El cap de setmana vam organitzar 
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. També vam portar el bar al parc dels Torrents 
i a la Nit de Tapes al Mercat Municipal de La Plana.

Es va celebrar el XII concurs de cartells i el XVII concurs 
fotogràfic memorial Carles Garcia i Royo amb una 
participació important.

VISCA ELS TRES TOMBS!!! 
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