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C/ 8 de Març, 42 • ESPLUGUES

☎ 93 371 10 92

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

(9 i 10 de març)
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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



Pere Bovés 
i Bosch
President de 
la Colla dels 
Tres Tombs 

Benvinguts a la XXIII Festa dels 
Tres Tombs d’Esplugues, que 
celebrarem els dies 9 i 10 de març. 

Un any més, ens hem estat preparant i 
treballant perquè sigui una festa molt 
participativa i el més lluïda possible.

Enguany, és un honor comptar amb 
una entitat com és la Crònica de la Vida 
d’Esplugues, que aquest 2019 celebra el 
seu 70è aniversari, recollint i publicant 
la història, la vida i els fets dels nostres 
veïns i del nostre poble. Ells mateixos, 
han escollit els membres que formaran 
el Cos de Bandera:

La banderera serà la Maria Lluïsa Morera 
i Ramos, els cordonistes en Joan Torras i 
Ferret i en Miquel Casellas i Piquet, la 
capitana de bandera, la Maria Jordan i 
Garcia. El Carro del Sant serà portat per 
l’Enriqueta Llavinés i Vallbona, l’Eva 
Valldeperas i Binefa i la Montse Pi i Riera.

Dissabte, farem un tomb per anar a 
buscar el Cos de Bandera i, 
seguidament, al Casal Robert Brillas, es 
farà el pregó d’inici de la Festa, que 
anirà a càrrec de la Maria Teresa 
Carbonell i Castillo.

Diumenge,començarem amb un bon 
esmorzar d’escalfament i, tot seguit la 
cercavila, pels carrers del nostre poble, 
en la qual reunirem un bon grapat de 
carros i cavalls, ben llustrats per 
celebrar la nostra festa.

Esperem que tots els espluguins, 
espluguines i veïnat en general pugueu 
gaudir d’una jornada inoblidable!

VISCA ELS TRES TOMBS 
D'ESPLUGUES! ! !

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

lasuerteviajera@gmail.com

Al costat del Pont d'Esplugues

HEM TORNAT A REPARTIR 
PREMIS PER VALOR 

DE MÉS

 D'1.000.000€

SEGUIM EN RATXA!

Forn del barri
- Pastisseria -

Jamones, Quesos y Embutidos

Mestre Joan Corrales, 64
Tel. 93 371 57 99

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

Els Tres Tombs d’Esplugues, un cant a les 
tradicions del camp

S’apropa la data en què Esplugues 
es prepara per viure una de les fes-
tes més peculiars de l’any, la dels 

Tres Tombs. Una festa que ens entronca 
amb el nostre passat vinculat al camp, a 
les terres de conreu, a la gent de pagès i, 
sobretot, als animals, quan eren la força 
motriu de la maquinària agrícola.

I té mèrit que una ciutat com Esplugues, 
tan integrada i cohesionada a la realitat 
metropolitana d’avui i tan preocupada 
per introduir els avenços tecnològics en 
la millora de la qualitat de vida de la ciu-
tadania, hagi fet de la Festa dels Tres 
Tombs una diada molt esperada i molt 
participativa.

Des de la recuperació de la festa, ara fa 
23 anys, la Colla dels Tres Tombs d’Es-

plugues ha sabut implicar la ciutadania, 
les entitats i la societat civil d’Esplugues 
–enguany, l’entitat homenatjada serà la 
Crònica de la Vida d’Esplugues– en la 
celebració d’un esdeveniment que atreu 
moltíssimes persones perquè desperta un 
punt de nostàlgia entre les més grans i 
de curiositat entre les no tan grans. Però 
també pel que significa d’estima per la 
terra, per l’ecologia i pels animals.

Esplugues és una ciutat sensibilitzada en 
aquest sentit, com ho demostra també la 
gran acollida que està tenint el Mercat de 
Pagès que es fa cada divendres a la tarda 
al carrer Església. Per això, estic conven-
çuda que aquest cant a les tradicions del 
camp que és la Festa dels Tres Tombs 
tornarà a ser un gran èxit. Visca els Tres 
Tombs!

SALUTACIÓ DE L'ALCALDESSA
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L'ENTREVISTA A LA BANDERERA

Maria Lluïsa, com a directora de la 
Crònica de la Vida d’Esplugues, et va 
sorprendre que se us proposés com a 
entitat seleccionada per la festa dels 
Tres Tombs?

Sí, a mi i a tot l’equip, nosaltres mai ens 
haguéssim pensat ser els protagonistes 
del Tres Tombs.

Què et representa el fet de ser la 

banderera de la festa d’enguany?

És una gran oportunitat que ens brindeu la 
Colla dels Tres Tombs a tot l’equip, per 
agrair al nostre poble les seves col-
laboracions i aportacions, la seva fidelitat i 
estima. 

Què n’esperes de la festa?

Gaudir-ne molt, i al mateix temps homenat-
jar i fer partícip d’aquest fet extraordinari a 
tots els subscriptors.

DIRECTORA DE LA CRÒNICA DE LA VIDA D’ESPLUGUES

MARIA LLUÏSA MORERA I RAMOSMARIA LLUÏSA MORERA I RAMOSMARIA LLUÏSA MORERA I RAMOS

La Crònica de la Vida d’Esplugues, és l’entitat escolli-
da per la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, com a 
homenatge als setanta anys de la seva publicació inin-
terrompuda, tot donant a conèixer a la població durant 
tots aquests anys, els fets, la història, el pensament i la 
vida dels nostres ciutadans i de les associacions esplu-
guines, ja siguin culturals, veïnals o polítiques. És una 
revista que, durant tots aquests setanta anys, ha estat 
confeccionada i dirigida per persones, amants del 

poble, d’una manera voluntària i sense cap ànim de lucre.
Ja al primer número, publicat el quinze de gener del 1950, s’esmenta la Festa dels Tres 

Tombs de l’any 1949, dient que havia estat una festa “brillante”, i a partir d’aquí, cada 
any, els mesos de gener o febrer, es publica un article de la Festa dels Tres Tombs a 
Esplugues, que llavors se celebrava el 17 de gener. A partir de la creació de la Colla dels 
Tres Tombs d’Esplugues, l’any 1997, novament els Tres Tombs i les activitats de la Colla 
estan reflectides a les seves pàgines.

La Crònica de la Vida d’Esplugues és un recull de la història local d’aquests últims 
setanta anys, objecte d’estudiosos, investigadors i historiadors del nostre poble. Els 661 
primers números, del 1950 fins al 2009, estan digitalitzats, gràcies a un Pla d’ocupació  
especial, i van ser presentats públicament a l’Arxiu Municipal, el 9 de juny del 2011.

El Consell de Redacció de la Vida d’Esplugues ha seleccionat com a banderera, per a la 
Festa dels Tres Tombs del 2019, a la seva directora, Maria Lluïsa Morera i Ramos, persona 
molt involucrada en la continuació i manteniment de la revista, tot agraint als subscrip-
tors la seva col·laboració i interès per la publicació.
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Com creus que viuran la festa els subs-
criptors i lectors de la Crònica?

Participant aquest any d’una manera espe-
cial a tots els actes que organitza la Colla 
dels Tres Tombs, i així retrobar-nos.

Vols dir alguna cosa a la població i als 
socis de la Colla?

A la població que hi participi, que col-
labori, que vetlli per les nostres tradicions, 
que ens donen identitat.

Als socis de la Colla, us encoratgem per 
seguir la tasca tan important que feu. 

Donar-vos les gràcies per haver pensat en 
nosaltres.

Vols afegir alguna cosa més?

Creiem que aquest reconeixement, que feu 
a la Crònica de la Vida d’Esplugues, és 
també per a totes aquelles persones, subs-
criptors, lectors, col·laboradors i entitats, 
que d’una manera o altra la fan possible.

VISCA ESPLUGUES!
VISCA ELS TRES TOMBS!!

23a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 10 de març de 2019 

BANDERER: Maria Lluïsa Morera i Ramos
CORDONISTES: Joan Torras i Ferret i Miquel Casellas i Piquet.
CAPITANA DE BANDERA: Maria Jordan i Garcia
EL CARRO DEL SANT EL PORTARAN: Enriqueta Llavinés i Vallbona, 
Montse Pi i Riera, Eva Fenes i Binefa.
* Vegeu l'històric del cos de bandera a www.trestombs.com 
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La Crònica de la Vida d’Esplugues és 
una revista de dinamització cultural, 
que va néixer a Esplugues el 15 de 

gener del 1950. Podem assegurar que és la 
revista més antiga de la província de 
Barcelona, que s’ha publicat de forma 
ininterrompuda i amb persones 
voluntàries.

Enguany i amb el número 703, entrem als 
70 anys de la seva publicació, gràcies a les 
aportacions del subscriptors i de la 
subvenció municipal, amb un tiratge de 600 
revistes. Les seves pàgines són la crònica, 
la vida, el testimoni i el ressò del poble, que 
ha anat evolucionant, des d’una vida 
pagesívola a una ciutat moderna i industrial, 
reflectint tots els canvis, problemàtiques, 
conflictes i adequacions que això comporta, 
l’augment desmesurat de la població, les 
seves necessitats laborals, socials, 
comercials i de serveis. La Crònica de la 
Vida d’Esplugues recull la història, les 
vivències, la reflexió i la vida associativa 
de les entitats culturals, populars i 
tradicionals, polítiques, esportives i de tota 
mena, que hi ha al nostre municipi, i és un 
referent per la història i l’estudi del nostre 
poble. La revista reflecteix també a les 
seves pàgines les diferents realitats del 
municipi, i d’altres que potser no tenen 
cabuda a les publicacions municipals i 
oficials, és l'altaveu dels grans moments 
polítics del país i reivindica els drets 
inherents a les llibertats dels pobles i les 
persones.

Amb 70 anys, la Crònica de la Vida 
d’Esplugues, ha sofert una completa 
transformació. Va néixer als anys 50, en 
època franquista i lògicament en castellà, 
encara que sempre hi havia una poesia o 
un petit text que deixava l’empremta del 
català. Tan aviat com va ser possible es va 

passar totalment a la llengua catalana, que 
era i és la llengua de la majoria dels 
subscriptors.

El primer consell de redacció, el formaven 
Mn. Bartomeu Barceló, Joan Brillas, Luís 
Lorenzo, Enric Guardiola, Pasqual Juan i 
Josep Català com a director. Amb el pas 
dels anys, moltes més persones s’hi han 
anat involucrant amb la revista, Manuel 
Garcia, Natàlia Hernández, Jordi Bonet, 
Francesc Anglí, Ramon Clota, Josep Clivillé, 
Ricard Culebras, Llucià Serres, Leonor 
Castillo, Francesc Piquet, Joan Puiggròs, 
Esteve Mirabete, Eduard Pagès, Joan 
Torras, Ma José Queijas, Montse Puiggròs, 
Antoni Rodríguez, Ramon Cervera, Jordi 
Riba, Esteve Pi, Lluïsa Morera, Enriqueta 
Llavinés, Josep Prats, Ma Rosa Vergés, Ma 
Teresa Carbonell, Neus Oró, Montse Pi, 
Magda Gómez, Rita Girbau, Sergi Castro, 
Eva Valldeperas, Miquel Casellas, Iscle 
Pladellorens, Jordi Raventós, Josep Lluís 
Barrasa, Lídia Martínez, ... i tants d’altres 
escriptors amateurs, col·laboradors i 
amics.

Quan va ser-ne director en Pasqual Juan i 
Lloret, la Crònica de la Vida d’Esplugues, 
va rebre la medalla d’Or de la Ciutat, com 
a reconeixement públic de la tasca de 
crònica de la ciutat, i l’any 1984 el guardó 
de la Generalitat de Catalunya com a 
periòdic local més antic del Baix 
Llobregat.

L’actual Consell de Redacció se sent agraït i 
afalagat pel nomenament que ens ha fet la 
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues. Estem 
orgullosos de formar part del Cos de Bandera, 
de fer el pregó de la festa i de portar el Carro 
del sant, d’aquesta XXIII Festa dels Tres 
Tombs d’Esplugues, i honorats pel 
reconeixement, que amb aquesta distinció 
se’ns fa, per la tasca que realitzem.

 pel Consell de Redacció

70 ANYS DE LA CRÒNICA DE 
LA VIDA D'ESPLUGUES
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EL CONCURS FOTOGRÀFIC
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01.-  TEMA: TRES TOMBS 2019 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. 
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.

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 29 de març, 
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 2 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 9 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 21è CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL CARLES GARCIA i ROYO 
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1r PREMI: Q-3
Joaquim Alcon Pi

2n PREMI: YERIN
Andrea Alcon Masip

3r PREMI: AMIC DELS ANIMALS 
Josep Maria Bonjoch Trilla

FOTOS PREMIADES CONCURS 2018

Esplugues

L'Hotel del 

nostre poble!

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



121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222212

De 10 a 14 i de 17 a 19 h
PL. VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX

9a FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL 

17.15 h 
PASSEJADA A CAVALL PER LA VILA 
I RECOLLIDA DE LA BANDERERA I   

 DEL COS DE BANDERA

·   Recorregut: sortida del carrer Andreu Amat, c. 
Nord, c. Laureà Miró, c Nou, c. Àngel Guimerà, 
(davant L’Avenç recollida banderer i Cos de 
Bandera), c. Josep Campreciós, av. Cornellà, 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

Dissabte, 9 de març

EL PROGRAMA DE LA XXIII FESTA

·   Pregó de la XXIII Festa dels Tres 
Tombs a càrrec de Maria Teresa 
Carbonell i Castillo, secretària de la 
Crònica de la Vila d’Esplugues. 

· Cerimònia d'entrega de la bandera, per 
part del banderer de 2018, Julià 
Aceituno Gonzàlez, a la banderera de 
2019, Maria Lluïsa Morera i Ramos. 

· Parlaments

· Actuació de l'Esbart Vila 
d’Esplugues.

· Petit refrigeri 



Diumenge, 10 de març
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 i sòcies amb carnet disposen de 
dos esmorzars gratuïts. 

DE 10 A 14 h
PL.VERMELLA DEL PARC POU D'EN FÈLIX
9a FIRA D’ALIMENTACIÓ ARTESANAL 

EL PROGRAMA DE LA XXIII FESTA
11.45 h • PLAÇA DE LES MORERES

SORTIDA DELS TRES TOMBS PELS 
CARRERS D’ESPLUGUES
En homenatge i reconeixement a la 
Crònica de la Vida d’Esplugues, amb
motiu dels setanta anys de la seva 
publicació ininterrompuda..
· Benedicció dels animals

15 h • RESTAURANT LA MALLOLA
DINAR DE GERMANOR  
DE TRES TOMBS Preu: [25€]
Amanida amb formatge de cabra.
Rodó de vedella o bacallà La Mallola.
Aigua, vi i cava. Postres, cafè i licors.

(Per fer les reserves, fins al dimarts 5 de març, 
us podeu adreçar al Mercat de la Plana, a la 
parada Tocineria-Xarcuteria Mila (93 473 13 52).
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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, (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.

• Enguany està previst que hi hagi un 
nou punt d'avituallament i refrigeri 
per a les persones participants a la 
caravana dels Tres Tombs.
Aquest punt anirà a càrrec de Telepizza 
de l'avinguda de Cornellà i estarà 
ubicada just al davant del seu restaurant.

EL RECORREGUT DE LA FESTA



Ubicació: Carrer de l’Església / Plaça 
de l’Església.

Observacions: Era la masia més 
important d’Esplugues quant a activitat 
agrícola i producció. Tenia cups, premsa de 
vi, celler i sitges de cereals, així com estables, 
corrals i corts. A l’exterior hi havia l’era i les 
pallisses. 

Fons fotogràfic: Imatges fetes en la gran 
majoria per l’autor d’aquest llibre.

Fons AF del CEC. I AMEL.

Evolució de la propietat: De la 
família Ramoneda des del segle XV. Eren un 
dels grans propietaris del municipi. Els 
propietaris de la família Ramoneda que hem 
trobat són:

• Jaume Ramoneda. 1576. Mor aquest 
any i ho deixa a la seva filla.

• Elisabet Ramoneda, filla. Hereta les 
següents finques:

o 3 quarteres a Les Cremades.

o 1,5 mujades a La Romagosa.

o ½ mujada a Gratallops. 

o 1 mujada a “Lo Serrasalt”.

o 2 mujades al Mas Joan.

o 1 peça més al mateix lloc.

o 5 quarteres al mateix lloc.

• Francesc Ramoneda al 1662.

• Sivina Ramoneda, vídua de Francesc 
Ramoneda, hereta el 1662.

Segles més tard:

• Josep Ramoneda Monés, que fou 
diputat a les Corts Espanyoles. Va morir 
sense descendència i deixà a la seva germana 
com hereva.

• Manuela Ramoneda Monés. Casada 
amb Gaspar Calvet Mas, mor sense 
descendència el 1938. S’acaba la nissaga 
dels Ramoneda.

El seu nebot, Gaspar Calvet Martí, fou qui 
heretà i va desfer-se de totes les propietats 
agrícoles, venent-les a diferents propietaris. 
Cal destacar les finques de muntanya, 
situades entre el Turó d’En Ramoneda i el 

Continua a la pàgina 18 

CAN RAMONEDA  per Josep Florenza i Brillas

 2. Can Ramoneda l’any 2014. Imatge 
feta per l’autor de l'article.

 1. Can Ramoneda 1915. S’hi pot veure la 
creu d’una estació del Viacrucis i l’escomesa 
elèctrica arribada l’any 1912 a Esplugues. Cal 
observar també que el nivell del carrer és un 
metre més elevat que avui en dia. També cal 
valorar que el carrer de l’Església era més estret 
i amb un traçat quelcom diferent.
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Turó de la Torre, la futura urbanització de 
La Miranda, que foren venudes a Joaquim 
Montoliu Nebot, qui va parcel·lar i urbanitzar 
aquell indret. Però no es desfà de la gran 
casa pairal, que va mantenir en propietat 
fins que la vengué a Can Cortada la dècada 
dels 50 del segle XX.

A la dècada dels setanta, l’empresari 
Ramon Estrada, llogà la casa per fer-hi un 
museu. La va reconstruir i restaurar, tot 
mantenint l’estructura original. 

Masovers i/o arrendataris. 
La família Campreciós foren masovers 
d’aquesta masia des de mitjans del segle 
XIX fins al 1940. Els seus masovers foren:

• Bruno Campreciós Oliver, durant la 2a 
meitat del segle XIX.

• Bruno Campreciós Llobet, l’últim dels 
masovers d’aquesta família. 

Més endavant foren masovers altres 
persones: Als anys 40 (Pepeta de La Conca i 
el seu marit Salvador) i als 50 l’últim masover, 
Antonio Ramos, que ja no hi vivia.

  Cultius. 1851: Disposaven de 21,34 
Ha entre 9 finques rústiques i 2 finques 
urbanes. Tenien terres al Mas Puig, Vinya 
Gran, Vinya Llarga, Vinyeta, Cau dels 
Corbs, al Padró, la Gleva i a la Muntanya. 

Totes aquestes finques les portava el 
masovers o bé eren arrendades a pagesos 
d’Esplugues que les gestionaven. Després 
de la Guerra Civil es ven tot i queda sols la 
casa.

Bestiar. 1953 HSLE: 12 gallines, 2 
galls, 14 conills, 1 porc i 1 cavall.

CAN RAMONEDA (2)

 3. Croquis de la distribució de la casa.
Per la rampa d’accés s’entrava amb els 

carruatges a la part del darrere i s’accedia a 
l’era i a l’entrada del primer pis on hi havia la 
premsa. Els cups eren sota la premsa, enterrats 
darrere un mur. De fet, la planta baixa és més 
estreta que el primer pis per aquest motiu. A 
l’interior de la casa hi havia una cisterna pluvial. 
Estaven ben definides les estances i habitacions 
de l’habitatge de la part de producció agrícola.

 5. 1924. Podem observar les dependències 
agrícoles ja en desús del davant de la casa, mig 
enderrocades: corrals, estables, etc. També es 
veuen els camps de cereals, vinya i garrofers al 
costat de la casa. S’hi pot distingir, arran de la 
casa, dos pallers força grans.

 4. Croquis de la 
distribució de la finca.



Cal tenir present que Can Ramoneda era 
la finca amb major projecció productiva del 
poble. És per això que la casa és tan gran, 
ben construïda i amb unes dependències 
agrícoles tan ben definides. Les imatges 
interiors de la casa ho deixen palès.

Tota la planta baixa està construïda amb 
unes parets gruixudes obertes amb arcs 
de mig punt que suporten grans bigues de 
fusta. L’ambient de frescor és permanent. 
Aquí hi havia les dependències agrícoles: 
el celler, les sitges, la gruta, el rebost, la 
cuina, etc.

Aquestes són les restes de l’antiga premsa. 
Just al seu costat, i arran de terra, hi havia 
dos cups. Per tant, aquests eren darrere la 
paret que es mostra al costat. El most era 
recollit als barrils que hi havia al celler. Quan 
el vi era fermentat, sortia per la porta del 
davant feta per aquesta funció. 

 6. Aquesta és l’entrada principal. Des 
del carrer, per una porta gruixuda de fusta, 
s’anava a les diferents estances.

 8. El Celler.

 12. La premsa i és el lloc on hi havia 
el cup.

 14. La llar de foc de la planta baixa.

 7. El terra de rajola vermella és tallat per 
un passadís de pedra que arriba fins l’escala.

 15. El forn de pa. Aquí hi havia també, 
per tant, la pastera.
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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.

Els infants que hi participin, han d’anar 
acompanyats d’adults.

Abans de la passada un veterinari/-ària 
revisarà l’estat dels animals participants. 
Durant el recorregut, hi haurà un cotxe 
identificat, amb el veterinari/-ària, que 
controlarà en tot moment l’estat, l’esforç i 
el comportament dels animals. 

La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues no 
es fa responsable de qualsevol 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 2018
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A 
quests són els actes realitzats per la Colla durant l’any 2018
5 de gener: participació a la Cavalcada de Reis amb el carro de la carbonera, 
tot repartint caramels i trossos de carbó ensucrat.

13 de gener: 
celebració de la 
festivitat de Sant 
Antoni Abat, amb la participació a la missa i després al sopar – ball de socis i 
veïns, presentació abanderats i sorteig de la “Roda de Carro”.
Participació a la Festa dels Tres Tombs de Cerdanyola, Sant Just Desvern, 
Calafell, Cabrera de Mar, Molins de Rei, Reus, Móra La Nova i a la Trobada de 
Catalunya a La Bisbal del Penedès.
10 i 11 de març: celebració dels Tres Tombs a Esplugues, i de la fira artesanal.
Xerrada a les residències de La Mallola i Fèlix Llobet.
XX Concurs de fotografia, memorial Carles Garcia.
Participació a l’homenatge de la festivitat de Santa Magdalena, patrona de la ciutat.
Participació a la Festa Major, amb ponis i tartanes, i a les Nits de Jazz.

25 de novembre:
organització del 
Concurs de 
manejabilitat amb 
carro de pagès, a 
Esplugues, amb una 
participació de 15 
carreters.
I finalment la 
participació a les 
reunions i assemblees 
de la Federació 
Catalana dels Tres 
Tombs.

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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