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VOLS PARLAR ANGLÈS?

El nostre tracte humà i personalitzat…
…marca la diferència

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



3Carta del president

H
ola, enguany volem convidar-vos a 
celebrar amb tots nosaltres la 17a 
Festa dels Tres Tombs d'Esplugues

 Aquest any, amb motiu del 50è aniversari 
de l’Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi, 
ens volem unir a la seva celebració. Així 
doncs, la gent més jove del cau formarà el 
cos de bandera, alhora que els fundadors de 
l’agrupament duran el carro de Sant Antoni.

 Aquest 2013 el dediquem a donar a 
conèixer el nostre carro de "La Rajoleta", el 
qual ha portat diverses càrregues. La 
primera de les seves tasques va ser la de 

portar el Sant. Per aquest motiu us 
adjuntem un nou retallable, el tercer de la 
col·lecció de carros retallables de la colla, el 
qual correspon a aquest carro.

 També publiquem una auca sobre les 
rajoles elaborades a la fàbrica de ceràmica 
Pujol i Bausis,"La Rajoleta” d'Esplugues.

 Aprofito aquestes quatre ratlles per 
convidar-vos a gaudir de tots els actes que 
la colla us hem preparat per als propers 
dies 9 i 10 de març.

Visca els Tres Tombs!

Albert 
Ejarque i 
Mestres
PRESIDENT 
DE LA COLLA 
DELS 
TRES TOMBS 



4 CENTRE DEL DESCANS
MATALASSERIA i  COMPLEMENTS

Tenim cura del 
seu descans… 

 de la seva salut.

• LLITS MOTOR

• MATALÀS MOLLES

• MATALÀS VISCO

• CANAPÈS ABATIBLES

• COIXINS

C. Doctor Manuel Riera, 8
ESPLUGUES
✆ 93 372 80 53

PROVISIONAL



5Salutació de l'alcaldessa

Pilar Díaz Romero
ALCALDESSA D’ESPLUGUES

Una festa que atrau públics diversos

Q
uan els carrers d'Esplugues 
eren de terra i, on ara hi ha 
barris residencials, s'estenien 

els camps, els carros i els cavalls eren 
dos ferms suports que permetien als 
homes i les dones traure endavant les 
seves cases i llaurar, a poc a poc, la 
prosperitat de què ara gaudim. La Festa 
dels Tres Tombs reviu, des de 
l'admiració i l'agraïment, aquells temps 
ja llunyans, però que encara molts avis i 
àvies recorden amb certa enyorança i 
un munt d'anècdotes molt vives al cap.

La Colla dels Tres Tombs desperta 
cada any, en arribar el mes de març, 
aquella antiga Esplugues de carros i 
carretes, cavalls i ases, de tribut al sol i 
a la pluja que beneïen les terres. I la 
ciutadania gaudeix amb l'espectacle 
amb què Esplugues rep una incipient 
primavera.

Enguany aquesta festa compleix 17 
anys. A punt d'assolir la majoria d'edat, 
crec que podem afirmar que els Tres 
Tombs s'han consolidat al calendari 
festiu d'Esplugues entre les 
celebracions més esperades. El 
desplegament de carruatges i animals, 
especialment abillats per a l'ocasió, i la 
tradició que l'explica es combinen per 
atraure públics diversos, alguns, 
sopresos i atrets per un festa colorista i 
alegre; uns altres, enyorats d'una època 
d'infantesa o joventut.

Per això, vull agrair la gran tasca de la 
Colla dels Tres Tombs d'Esplugues, una 
colla de persones entusiastes que 
sempre es mostren disposades a 
col·laborar en qualsevol cita festiva de 
la ciutat. 

Visca els Tres Tombs d’Esplugues!



6 L'entrevista a la banderera

Què representa l'Agrupament Escolta i Guies 
Sant Jordi per a Esplugues? 
Formem part del poble, aquest any celebrem 
el nostre 50è aniversari i portem 50 anys 
oferint una proposta pedagògica i metodològica 
de l'escoltisme i el guiatge. Esperem que els 
infants i joves d'Esplugues que formen part de 
l'Agrupament coneguin el seu entorn, el poble 
i els seus costums, detectin les necessitats 
existents i descobreixin com contribuir a 
cobrir-les en la mesura que els sigui possible.

Et va sorprendre que se't proposés ser la 
banderera? 
Com a entitat ens va fer molta il·lusió ser els 
banderers de la Festa del Tres Tombs. A més 
aquest és un any especial per a nosaltres i és 
una molt bona manera de començar a celebrar 
el 50è aniversari. Personalment també estic molt 
contenta de representar l'entitat en aquesta 
festa, juntament amb el Xavi Pi, l'Edu Muñoz i la 
Carol Ruiz membres de l’Agrupament.

Com viurà l'Agrupament la Festa del Tres 
Tombs? Serà un dia de trobada per a tots i 
totes, estarem orgullosos de ser els banderers. 
Sortirem plegats del cau fent tots junts els Tres 
Tombs pel nostre poble.

Que n'esperes de la festa? Que faci molt bon 
dia, que ens ho passem molt bé tots i gaudim 
de la festa dels Tres Tombs, que els carrers del 
poble estiguin plens de gent i que sigui un èxit.

Vols afegir alguna cosa? M'agradaria donar les 
gràcies a la Colla dels Tres Tombs per haver 
pensat en l'Agrupament Escolta i Guies Sant 
Jordi, i aprofito també per agrair a tots els 
membres que han format part de 
l'Agrupament per haver fet possible que, any 
rere any, el cau hagi obert les seves portes al 
jovent del poble.•

17a Festa dels Tres Tombs  •  Diumenge 10 de març de 2013 
BANDERERA: Tània González Silvestre

CORDONISTES:  Xavier Pi Rigola i Eduard Muñoz Rivero

CAPITANA DE BANDERA: Carolina Ruiz Batista
* Històric del cos de bandera: accedir a http://trestombs.entitats.esplugues.cat 

Tània González
 
És l’actual cap de l’Agrupament Escolta i Guies 
Sant Jordi, entitat que enguany celebra el 
cinquantè aniversari de la seva fundació i de la 
qual han format part molts joves i veïns 
d’Esplugues. Amb aquest motiu d'aquesta 
commemoració la Colla dels Tres Tombs ha volgut 
reconèixer la tasca educativa de l’Agrupament 
portada a terme durant tots aquests anys i els ha 
demanat que formin el cos de bandera d’enguany 
a la festa dels Tres Tombs.

EL CARRO DEL SANT: Josep Prats Picó i 

Ma. Lluïsa Sanz Estopiñan, 

fundadors de l’Agrupament.
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Mestre Joaquim Rosal, 14

Tel. 93 371 21 05 · Fax 93 511 31 33

08950 Esplugues de Llobregat

e-mail: mbonic@iservicesmail.com

● 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



8 Banderer i cos de bandera 2012  

E
l darrer any la junta de la Colla 
dels Tres Tombs d’Esplugues, 
davant de la proposta i com a 

reconeixement incondicional als nostres 
socis, va acceptar que el banderer fos 
en Manel Terol i Marco, soci de la colla.

El cos de bandera es va completar 
amb els socis Alonso Nievas i Gómez i 
Toni Fontova i Badesa com a 

cordonistes i com a capitana de 
bandera, Alba Moreno i Terol, néta 
del banderer.

En Manel Terol i la seva gent, tots 
molt coneguts per la participació i 
animació en la nostra festa des de fa 
molts anys, es van encarregar del 
carro de Sant Antoni, el nostre patró, 
engalanant-lo degudament.•

loteriapilar2@yahoo.es
Mestre Joaquim Rosal, 6

Tel. 93 372 09 53

Al costat del Pont d'Esplugues

Pilar Hecho Barrabés



9Carro de Sant Antoni 2012 



10 Bases convocatòria del 15è concurs fotogràfic

01.-  TEMA: TRES TOMBS 2013 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 2 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 4 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 12 de 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:

15è CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO 



11Fotografies premiades del concurs 2012

1r PREMI: ARMONIA
Juan Calderón Orozco

2n PREMI: JOIA FESTIVA 
Franco Barabucci

I RECORDEU que podeu gaudir del nostre servei 
de carta al Raconet de Can Palou, amb capacitat 

per a 32 persones. Tot un plaer!
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Dissabtes, Diumenges i Festius Dissabtes, Diumenges i Festius 

Nou Bufet LliureNou Bufet Lliure
de Calçotsde Calçots
i tota la resta…i tota la resta…

a partir de
**14,14,9595euroseuros

Carme Sanpera
3r PREMI: UN DARRERA L'ALTRE
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17.45 h 
PASSEJADA A CAVALL PER LA VILA I 
RECOLLIDA DE LA BANDERA I DEL COS 
DE BANDERA

·   Recorregut: carrer Nou, Àngel Guimerà, parada 
al cau de l'Agrupament Escolta Sant Jordi, a la pista 
municipal de L'Avenç, recollida de la banderera, 
Tània González, es segueix per Àngel Guimerà, 
Josep Campreciós, Emili Juncadella, parada per 
recollir els fundadors de l'Agrupament, Josep Prats i 
Ma. Lluïsa Sanz, avinguda Cornellà, Mossèn Jacint 
Verdaguer, Santiago Rusiñol, Sant Francesc Xavier, 
Dr. Manuel Riera, Sant Antoni Ma. Claret, rambla del 
Carme, avinguda Isidre Martí, 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 XVII Festa dels Tres Tombs a 
càrrec de Dolors Feliubadaló. 

· Cerimonia d'entrega de la bandera, per part 
del banderer de 2012, Manel Terol, a la 
banderera de 2013, Tània González, cap de 
l’Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi, que 
enguany celebra el 50è aniversari de la seva 
fundació. 

· Parlaments

·  Actuació musical per part del grup de 

l’Agrupament “Foc de Camp”.

· Petit refrigeri 

DE 9 A 14 h
PLAÇA VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

III FIRA D’ALIMENTACIÓ 
TRADICIONAL I D'ARTESANIA 

I VINE A FER UNA VOLTA EN PONI. Preu: [3€]

DE 9 A 14 h
A LA MALLOLA I AL PARC POU D’EN FÈLIX

VENDA DE TORTELLS DE 
SANT ANTONI ABAT

DE 8 A 11 h 
CARRER ANDREU AMAT (LA MALLOLA)

CONCENTRACIÓ DE CARRUATGES 
I CAVALLS
·   R  ecepció i esmorzar d’escalfament per als 
participants, socis i sòcies, veïns i veïnes 
d’Esplugues. 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 VEÏN Preu: [25€]
  (Inscripcions 609 670 718)
· Ball de fi de festa  

Dissabte, 9 de març Diumenge, 10 de març

VOLS PARLAR ANGLÈS?

El nostre tracte humà i personalitzat…
…marca la diferència

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

El programa de la XVII Festa
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Diumenge, 10 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.

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 recorregut de la Festa





15

A     Mataró, capital de la comarca del 

Maresme, on el proper 5 de maig hi 

celebrarem la XVI Trobada de la 

Federació Catalana dels Tres Tombs, s’hi inicià 

el passat dia 7 de gener la temporada de Tres 

Tombs 2013. El pregoner va ser en Joan Pera, 

mataroní de soca-rel, el qual va fer un pregó 

basat en la importància de l’associacionisme a 

Catalunya, de la transcendència de la vida 

sociocultural, fonamental per mantenir-nos 

ferms en el que som i en el que volem ser. Tot 

això esquitxat amb paròdies i acudits 

relacionats amb el tema i amb l’actualitat més 

vigent, com no pot ser d’altra manera en un 

personatge com el Joan Pera.

També ens va proposar de fer tres tombs 

repartits d’aquesta manera: el primer dedicat 

a l’economia per estar com està, sense saber 

ben bé per què. O potser sí?. El segon per a la 

política, que Sant Antoni ens lliuri dels polítics 

que no estan al servei del poble, o dels llestos 

que es dediquen a la política. I un tercer tomb 

per la cultura, que és l’expressió d’un poble 

que deia el poeta, i si aquest poble demostra 

que vol i necessita la cultura no ens la poden 

negar.

Va cloure el pregó llegint uns goigs a Sant 

Antoni Abat, que es venera a la parròquia de 

Sant Josep de Mataró, escrits pel seu germà 

Albert

Abans havien obert l’acte el regidor de 

cultura, senyor Joaquim Fernandez ressaltant 

que gràcies al esforç de molta gent, enguany 

podem gaudir de la capitalitat del moviment 

La Trobada de la Federació
Mataró és la capital dels Tres Tombs 
durant aquest any
Pregó d'inici de temporada Tres Tombs 2013 a Mataró

Continua a la pàgina 18
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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

Tel. 93 102 02 43 
Mov. 660 65 79 19

Rambla Catalunya, 38 8è 
08007 Barcelona

b.gomez@begocar.es • www.begocar.com
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18 La Trobada de la Federació (2)

associatiu dels Tres Tombs, que aplega un 

centenar de pobles a tot Catalunya.

També intervingué la senyora Tània Guasch, 

presidenta de la Federació Catalana dels Tres 

Tombs, que va demanar lluitar i treballar per 

aquesta festa, fent pinya tots plegats per 

superar temps difícils, perquè difícilment 

trobarem un esdeveniment com aquest en 

què una festa es converteix en un museu 

itinerant i en moviment que passa per davant 

nostre en cada passada.

L’alcalde Sr. Joan Mora va tancar l’acte 

agraint la col·laboració del prestigiós actor i 

donant les gràcies a mossèn Brufau, com la 

persona que va recuperar la festa dels Tres 

Tombs a Mataró un cop s’havia perdut. Va dir 

que” sovint ens adonem de la importància de 

les coses un cop les hem perdut” i també va 

recordar que ell venia de pagès i tot aquest 

ambient li era molt proper.

El 5 de maig s’hi reuniran més de 120 carros i prop de 
200 cavalls d’arreu del país

L’any passat Reus va ser la capital catalana dels Tres Tombs
Com cada any la Colla va participar en la Trobada a Reus amb la nova càrrega de feixos de boga.

Ve de la pàgina 15: Pregó d'inici de temporada Tres Tombs 2013 a Mataró

D     e manera excepcional, Mataró no 

celebrarà els Tres Tombs al gener, 

per Sant Antoni, sinó al mes maig. 

El motiu és que la capital del Maresme és la 

capital dels Tres Tombs durant aquest any i, 

per tant, acollirà la Trobada dels Tres Tombs 

de Catalunya, que arriba a la 16a edició i que 

es farà el 5 de maig.

La Trobada és la festa que oficialment tanca 

el calendari dels Tres Tombs arreu del país. 

S’ha dissenyat un ampli recorregut per on 

desfilaran més de 

120 carruatges i 

més de 200 

cavalls d’arreu del 

país.

La comitiva 

passarà per carrers de diferents barris, en un 

recorregut ampliat respecte a l’habitual i que 

surt del Nou Parc Central. I durant tot el cap 

de setmana es faran activitats paral·leles 

relacionades amb la festivitat. 
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Si t’agrada el món 
dels cavalls, dels 
carruatges i vols 
participar amb la 

“Colla”

FES-T’EN SOCI!
adreçat a la Plaça Santa Magdalena, núm.9, 

els dimarts a les 9 del vespre



20 Col.lecció de carros retallables

E nguany la Colla dels Tres Tombs 

continua la col·lecció de retallables. 

El carro de trabuc és un carro 

propietat de l'Ajuntament d'Esplugues i cedit a 

la Colla dels Tres Tombs per a la seva 

conservació i manteniment. Es tracta d’un 

carro que utilitzava anys enrere la brigada 

municipal i s'utilitzava per al transport de les 

mercaderies que es poguessin descarregar 

bolcant la càrrega, terra, sorra, runes, llenyes, 

etc, ja que traient la barra de les anelles 

situades als braços, la caixa s’acula. 

En els diversos anys de Tres Tombs a 

Esplugues ha sortit amb diverses càrregues. 

Els primers anys s’utilitzava com a carro del 

Sant, després es carregà de carbó, de sorra, 

de grava i de totxanes. És amb motiu de la 

Trobada Nacional de Catalunya, realitzada a 

Esplugues l’any 2006, que es va carregar de 

rajoles de la fàbrica de Pujol i Bausis “La 

Rajoleta”, amb la col·laboració i suport del 

Museu de Can Tinturé.

No és gaire complicada la confecció 

d’aquest retallable i passareu una estona 

agradable i entretinguda.

CARRO DE "LA RAJOLETA". RETALLABLE Núm. 3 
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E
l carro de terrillo o de trabuc era el 

mateix. Aquí a Esplugues gairebé 

tothom l’anomenàvem de trabuc, 

crec perquè sonava més català. La principal 

missió d’aquest carro era la de treure els fems 

de les vaqueries, que normalment eren molt 

humits, i anava molt bé per descarregar-los als 

camps, ja que la caixa del carro no anava 

fixada als braços sinó que tenien a sobre de 

cadascun una argolla de ferro per on es 

passava una barra de ferro o de fusta, que 

anomenàvem matràs. Per tenir el carro en 

condicions per carregar-lo o circular per la 

carretera, i que no s’aculés, havia de tenir 

posat el matràs i el carro es comportava com 

els altres. Una vegada carregat, de fems o 

sorra o del que fos, i transportat on s’havia de 

dur, treies el matràs i la caixa s’aculava cap a 

terra, descarregant automàticament la 

càrrega. Al tirar del cavall el carro quedava en 

posició normal. Sols havies de posar una altra 

vegada el matràs fent-lo passar per dintre de 

les dues argolles i seguir amb la feina. 

Aquestes classes de carros també els feien 

servir els empresaris de la construcció per tal 

de carregar-los de sorra, que anaven a buscar 

al riu i portar-la a les obres, ja que eren molt 

pràctics de descarregar. No tots els pagesos 

en tenien, però moltes vegades se’ls deixaven 

l’un a l’altre.

CARRO DE TERRILLO O TRABUC
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L
es activitats de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues es van iniciar amb el sopar de 
germanor de la Federació el 4 de desembre a 

Reus, on l’entitat Associació Amics de les Comarques 
de Tarragona, Reus va prendre el relleu a Valls.

Com tots sabeu, participem en la Cavalcada de Reis 
on portem el carro de carbó amb la “carbonera”. 

El dia 14 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 del 9è Concurs de Cartells de la 
XVI 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. En el descans es va 
sortejar el gran tortell “Roda de carro”, que la 
guanyadora va repartir entre els assistents.

El 15 de gener vam fer la primera sortida de Tres 
Tombs a Valls. 

El 29 de gener a la festa de Sant Joan Despí, el 5 de 
febrer a Cabrera de Mar i el 4 de març a Molins de Rei. 

Els dies 10 i 11 de març vam celebrar la nostra XVI 
Festa dels Tres Tombs d’Esplugues.

Vam finalitzar les sortides de la Colla el 3 de maig, 
dia en què vam participar en la XV Trobada dels Tres 
Tombs de Catalunya a Reus. 

A la Festa Major de Sant Mateu vam participar del 
seguici acompanyant els pregoners amb carruatge fins 
a la plaça Santa Magdalena. I 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. 

Durant tot l’any vam anar fent el manteniment dels 
nostres carros.

Es va celebrar el 9è Concurs de Cartells i el 14è 
Concurs Fotogràfic Memorial Carles Garcia i Royo, amb 
una important participació.

VISCA ELS TRES TOMBS!!! ➤La "Colla" 

E l passat 16 de gener de 2013 la Colla dels Tres Tombs 
va celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat. D’entre 
les diverses activitats, un cop acabat el sopar es va 

donar a conèixer el nom dels finalistes i el guanyador del 10è 
Concurs de cartells de la XVII Festa dels Tres Tombs 
d’Esplugues. 

L’alcaldessa, Sra. Pilar Díaz, va entregar el premi al 
guanyador, Nacho Mataró Sánchez, que s’hi va presentar 
amb el cartell que duia per lema “XVII anys de tradició”, que 
és la portada del programa que teniu a les mans. La resta de 
finalistes són Anna Bovés Gil, amb “Cap de Festa” i Carles 
Riera i Roca, amb “Equus Espluguensis”, que van rebre els 
premis de consolació, de mà del regidor de Cultura, Sr. 
Eduard Sanz, i del president  de la Colla, Albert Ejarque. 
Enguany es van presentar 6 cartells.

El concurs de cartells arriba a la seva desena edició

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

Notícies i activitats de la Colla 2012



23ASSESSORIA i REALITZACIÓ D’IMATGE
i PERRUQUERIA 

i ESTÈTICA
3 LÍNIeS TOTALMENT DIFERENCIADES

GABINET D’ASSESSORIA 
I REALITZACIÓ D’IMATGE

JOSEP PONS IMATGE, creador del 
concepte Assessoria d’Imatge, aplica 
en aquest nou Gabinet, el primer 
d’Espanya d’aquestes 
característiques, l’As  sessoria 
d’Imatge, fent un estudi personalitzat, 
considerant les característiques 
morfològiques, els gustos i 
necessitats de cada persona.

Josep Pons aporta una nova visió 
de la imatge personal, respecte a 
concepte global, atenent tots els 
factors de tipus estètic i personal. 

L’únic centre dedicat exclusivament 
a l’Assessoria d’Imat ge Per sonal, 
amb la més avançada tecnologia i 
tots els mitjans professio-
nals i humans a la disposi-
ció dels nostres clients.

BARCELONA
❙ Loreto-Diagonal
❙ Tel:93.363.44.06

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 ha creat i de sen volupat 
un mètode aca dè mic que garanteix 
totalment la col·locació laboral.

És l’ única empresa del sector que 
ofereix un cicle complet de formació 
(Bàsica, Superior i Alta De finició) que 
culmina en l’Asses soria d’ Imatge.

El reconeixement d’aquesta 
filosofia es tradueix en les diverses 
homologacions, amb titulacions de 
GRAU MIG en PERRUQUERIA I 
ESTÈTICA PERSONAL 
DECORATIVA, I GRAU SUPERIOR d’ 
ASSESSORIA D’IMATGE 
PERSONAL, homologats pel 
DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT. A  aquests 
s’afegeixen altres titulacions com el 
reconegut pel Regne Unit, vàlid per 
treballar a la CEE i Títol del Gremi de 
Perruqueria, que certifiquen la 
garantia d’aquesta filosofia centrada 
totalment en la realitat del sector.

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

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

http: www.joseppons.com • e-mail: info@joseppons.com



ALIMENTS BIOLÒGICS · COMPLEMENTS DIETÈTICS · LLIBRES
HERBES REMEÏERES · BIO-COSMÈTICA · FLORS DE BACH

MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 51 • ESPLUGUES • Tel. 93 372 06 36 • www.dieteticacasellas.com (botiga on-line)

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h • casellas@bioconsum.com


