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VOLS PARLAR ANGLÈS?

El nostre tracte humà i personalitzat…
…marca la diferència

93 371 64 95
C/ 8 de Març, 54



Pere Bovés  
i Bosch
President de  
la Colla dels 
Tres Tombs 

A Esplugues, els dies 7 i 8 de març, 
celebrarem la XXIV Festa dels 
Tres Tombs. El dissabte farem un 

recorregut pels carrers del poble per anar 
a buscar el cos de bandera. Enguany, 
aquest fa homenatge a la Colla de 
Bastoners d’Esplugues, que celebra els 
seus 35 anys.
El cos de bandera està format pel 
banderer, Armengol Villaró, les 
cordonistes Paula Brau i Mireia Garcia i la 
capitana, Meritxell Raja. 
Tot seguit, farem el pregó al Casal de 
Cultura Robert Brillas, amb el pregoner 
Toni Fontova i les actuacions de 
Som·night de les Corals Musicorums i els 
Bastoners d’Esplugues.
El diumenge, celebrarem la Festa. 
Començarem amb l’esmorzar 
d’escalfament, que està obert a tothom, i 
tot seguit farem la cercavila pels carrers 
del nostre poble, on podreu gaudir dels 
carros de la Colla: carro del Sant Antoni, 
carro de rajoles de la fàbrica Pujol i 

Bausis, carro de garrins, carro de sacs i 
arengades i carro de boga. Als nostres 
carros se’ls afegiran tots els que vindran 
d’arreu de Catalunya.
Tota la colla hem estat treballant perquè 
aquesta festa sigui del gust de tothom i la 
pugueu gaudir tant com nosaltres.
Des d’aquí, volem convidar i animar totes 
les persones a les quals els agradin els 
Tres Tombs a participar i formar part de la 
nostra colla. Totes les persones 
interessades us podeu posar en contacte 
amb nosaltres a través del nostre correu 
electrònic trestombsesplugues@gmail.com 
o us podeu acostar qualsevol dimarts al 
nostre local de la plaça Santa Magdalena, 
número 9, a partir de les 21 hores.
Us convido que sortiu al carrer a gaudir de 
la Festa. Sense vosaltres no seria possible!

Visca els Tres Tombs 
d'esplugues! ! !

SAlutAció del preSident
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Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

‘Per Sant Antoni Abat, s’allarga el dia 
mitja hora per cap’

temps era temps, per Esplugues 
corria gent de pagès, marxants, 
mules, carretes i bastaixos de 

capçana. Les jornades al camp eren 
llargues i feixugues, però la festa dels 
Tres Tombs marcava els últims dies de 
fred i la proximitat de la primavera. 
“Per Sant Antoni Abad, s’allarga el dia 
mitja hora per cap”. 
Esplugues ha canviat moltíssim, però 
la festa ens recorda d’on venim i qui 
vam ser. Per als més grans, és un 
retrobament amb els records. Per als 
infants, una oportunitat de tenir con-
tacte amb la natura i els animals. Per a 
les persones que ens visiten, és una 
manera de conèixer la nostra ciutat 
d’una manera distinta.  

La Colla dels Tres Tombs, que va recu-
perar la festa ara fa 24 anys, aprofita la 
cita per retre homenatge a persones o 
entitats destacades, sovint vinculades 
a la memòria del municipi. Era gairebé 
obligat lliurar la bandera d’aquesta 
edició als Bastoners d’Esplugues, que 
aquest 2020 celebren el seu 35è ani-
versari i el coronen portant a la nostra 
ciutat, el proper 18 d’abril, la IV 
Trobada Infantil de Bastoners de 
Catalunya.
Diu la llegenda que el primer tomb era 
per demanar protecció, el segon tomb 
era per demanar una bona collita i el 
tercer feia fugir els dimonis. No hi ha 
base científica, però sortiu al carrer 
per gaudir de l’espectacle i no us en 
penedireu.

SAlutAció de l'AlcAldeSSA
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l'entreviStA Al bAnderer

Armengol, com a representant de la 
Colla de Bastoners d’Esplugues, què 
representa per a Esplugues la Colla de 
Bastoners?

Jo no sé què representa la Colla per 
Esplugues, el que sí que us puc dir, és 
que nosaltres ens sentim molt orgullosos 
de representar la ciutat d’Esplugues per 
tot Catalunya i, fins i tot, a l’estranger. 
Nosaltres continuarem portant la nostra 
dansa allà on puguem i esperem tenir 
més suport per part de les autoritats, com 
per exemple un nou local.  
 
Et va sorprendre que se us proposés com 
a entitat seleccionada per a la festa dels 
Tres Tombs?

La veritat és que em va sorprendre molt 

gratament. Esperàvem ser-ho algun dia i la 
possibilitat de poder participar de la festa 
em va fer molta il·lusió. És un gran privilegi 
per a tots nosaltres.  

Què et simbolitza ser el banderer de la 
Festa?

Això sí que va ser una gran sorpresa! 
Personalment, d’una banda em sento molt 
orgullós per haver estat escollit. D’altra 
banda, una mica preocupat per si podré rea-
litzar bé la tasca que se m’ha encarregat. 

Què n’esperes, de la festa?

Nosaltres som una colla que ens agrada 
molt gaudir de la festa i la xerinola. Tots i 
totes esperem passar-ho molt i molt bé. 

 

ARmEngol VillARó Solé
Enguany, la Colla dels Bastoners d’Esplugues és l’en-

titat escollida per la Colla dels Tres Tombs d’Esplu-
gues per formar el Cos de Bandera. Aquesta elecció es 
fa com a homenatge a tots els seus membres, balla-
dors i músics, que han gaudit i han fet gaudir amb les 
seves actuacions i ballades de bastons, durant aquests 
trenta-cinc anys, des de la seva fundació l’any 1985, i 
han portat el nom d’Esplugues arreu on actuen.

La Colla de Bastoners ha donat a conèixer a la pobla-
ció d’Esplugues els balls de bastons, recuperant dan-
ses i també creant-ne de noves. L’any 1985, diverses 

persones espluguines, entre elles en Jaume Torras, van engrescar-se tot pensant que, a 
Esplugues també hi podria haver una colla de bastoners que fessin dringar els casca-
vells i picar els bastons, tot ballant i dansant. Aviat s’hi apuntaren una colla de nenes, 
que formaren el primer grup inicial. Més tard, també s’hi afegiren nens, i la Colla, de 
mica en mica, es va anar definint i formant. Les seves ballades són admirades i, actual-
ment, és impensable no veure l’actuació dels bastoners a la Festa Major, amb el seu uni-
forme de color lila que els defineix.
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Com creus que viuran la Festa els balla-
dors, socis i membres de la Colla?

Tots i totes som molt participatius i estic 
segur que viuran la Festa amb molta ale-
gria i molta participació. La viurem al 
màxim i carregats d’il·lusió.  
 
Vols dir alguna cosa a la població i als 
socis de la Colla dels Tres Tombs?

A la població, l’animaria a apuntar-se a les 
diferents entitats del poble, ja que és molt 
important mantenir les tradicions, i per fer-
ho, necessitem gent, sobretot, gent jove 

que comenci a agafar el relleu de la gent 
gran, com jo. 

Pel que fa a la Colla dels Tres Tombs, 
només els puc expressar agraïment. És un 
honor ser-ne el banderer i espero que 
puguem seguir col·laborant sempre que 
sigui necessari perquè sou genials.

Visca els Tres Tombs!
!i Visca els basToners!

24a Festa dels Tres Tombs
Diumenge 8 de març de 2020 

BANDERER: Armengol Villaró Solé
CORDONISTES: Paula Brau Parra i Mireia Garcia Delgado
CAPITANA DE BANDERA: Meritxell Raja Serra
EL CARRO DEL SANT EL PORTARAN: Dolors Serra i Pepi Viciana
PREgONER: Toni Fontova i Expósito
* Vegeu l'històric del cos de bandera a www.trestombs.com 

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
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Durant els anys 80, un grup de 
persones interessades en la 
cultura popular es va dedicar a 

recuperar danses i crear-ne de noves. 
El ball de bastons va ser una de les 
danses que els va cridar l’atenció i van 
buscar la manera de posar-se en 
contacte amb colles de bastoners. En 
Marcel Casellas els va posar en contacte 
amb el músic terrassenc Isidor Vázquez. 
Gràcies a aquest 
primer contacte, la 
futura colla va 
començar a 
agafar nocions 
de la dansa. En 
Marc Galí i la 
Teresa Adells es 
van encarregar 
de formar aquells 
futurs bastoners.

El setembre 
1985, a la 
Festa Major 
d’Esplugues, 
data d’inici, van fer el seu debut en un 
improvisat cercavila bastoner i 
batejats per la Colla de Bastoners de 
Terrassa. L’any 1986, van anar a la 
seva primera Trobada Nacional a 
Vallgorguina.

Ja consolidats i segurs del que feien, 
van decidir fer-se una vestimenta 
adequada. Van pensar en vestir-se de 
lila, ja que és el color de la dona i la 
gran majoria de membres de la colla 
eren dones. Així es van convertir en la 

primera colla bastonera a triar aquest 
color.

Fins als anys 90, van ser uns anys de 
molta creació de balls i molta activitat 
bastonera arreu del país. Els anys 
1989 i 1990, els van marcar la 
preparació de l’intercanvi a Gaihac 
(Occitània) i la bona acollida que va 
tenir el ball de bastons als països 
càtars.

Els bastoners van 
decidir donar-se un 
marge de temps per 

assimilar totes les 
vivències d’aquells 
anys i preparar-se 

per a un futur ple 
d’activitats. I 
l’any 1995, la 
Colla va tornar a 
emprendre la 

seva activitat 
gràcies al Sr. 
Jaume Torras, 

que es va 
encarregar d’engrescar joves vinculats 
a la dansa i antics balladors.

La Colla, dirigida per Jordi Gosálvez, 
va tornar al panorama bastoner i va 
anar a ballar a la Festa dels Súpers o 
a la Tamborinada (Parc de la 
Ciutadella, Barcelona). La Colla es va 
consolidar fermament durant aquests 
anys, i va aconseguir un local 
municipal compartit amb l’Esbart Vila 
d’Esplugues. Es va realitzar 
l’intercanvi amb el grup Goruntz 

cOllA de bAStOnerS d’eSpluGueS
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Dantza Aldea (Gabiria, País Basc). 
Durant el 1999 vam transformar-nos en 
actors produint i interpretant 
l’espectacle musical “El dimoni 
Escuat”, que vam estrenar per la Fira 
de Nadal.

L’any 2001, la Colla va organitzar la 
XXVI Trobada Nacional Bastonera a 
Esplugues i va organitzar xerrades i 
exposicions sobre el ball de bastons. 
Vint indrets escollits per tot Esplugues 
i un coet llançat des de cada punt van 
donar el tret de sortida. D’aquesta 
manera tota la població es va omplir de 
bastoners. Van participar-hi 49 colles 
amb uns 2.500 bastoners, que van 
acabar a la plaça Catalunya, on van 
ballar a l’uníson “Salt del Pi” creada 
per en Marcel Casellas. Vàrem tenir un 
ressò mediàtic molt fort, sortint a 
nombrosos diaris i al programa de TV3 
La Columna, amb actuació al Mercat 
de les Flors de Barcelona. Els 
Bastoners d’Esplugues vam col·laborar 
amb la Coordinadora de Ball de 
Bastons, a la gravació del CD Músiques 
de Ball de Bastons, amb el Ball dels 
Joves, composat pel ballador Manel 
Martí, i del “Valset d’Esplugues”, 
composat per Isidor Vázquez. 

La Colla va ser escollida per 
acompanyar, en viatge institucional, a 
l’Ajuntament d’Esplugues a 
Ahrensburg (Alemanya) a l’acte 
d’agermanament i també com 
representant espanyol al Festival 
Internacional de L’Air (Frejús, França).

Hem participat, i seguim participant, 

amb balls a totes les festes 
d’Esplugues, a nombroses poblacions 
catalanes i a l’estranger, i som una de 

les colles bastoneres amb més activitat 
i reconeixement dins el món bastoner. 
La Colla ha apadrinat la Colla de 
Bastoners de la Palma de Cervelló.

La Junta actual de la Colla de 
Bastoners d’Esplugues, està formada 
per: president, Joan Vázquez. Vice-
presidenta, Mireia Garcia. Secretària, 
Paula Brau. Tresorera, Kirian Villaró. 
Cap de Colla, Meritxell Raja. Cap de 
Colla Petits, Mireia Garcia. Vocals, 
Isaac Garriga, Àlex Sancho, Toni 
Fontova i Laura Montoya.
El nostre lloc d’assaig és al local del Parc 
de la Concòrdia, al carrer de 
Sant Gabriel, i tenim 
balladors i balladores a 
partir dels sis anys, 
organitzats en diversos 
grups.



el cOncurS FOtOGrÀFic
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01.-  TEMA: TRES TOMBS 2020 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 8 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 15 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 24 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 22è ConCuRS foTogRàfiC mEmoRiAl CARlES gARCiA i RoYo 
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3r Premi: EQUUS 19
Francesc Soler Marin

FOtOS premiAdeS cOncurS 2019

1r Premi: Preparant la Festa
Josep Manuel Sabaté

2n Premi: Q-19
Joaquim Alcon Pi

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

Et farem 

 sentir com 
a casa!
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uDe 10 a 14 i de 17 a 19 h
PL. VERMELLA DEL PARC Pou D'EN FèLIX

10a FIRA D’ALIMENTACIó ARTESANAL 

u17.30 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, av. 
Isidre Martí, c. Juli Garreta, c. Milà i Pi, c. Bruc, c. 
Sant Albert Magne, c. Sant Gabriel (davant del Parc 
de la Concòrdia, recollida banderer i Cos de 
Bandera), av. Cornellà, c. Francesc Llunell, c. Mestre 
Joan Corrales, c. Narcís Monturiol, av. Cornellà, c. 
Mn. Cinto Verdaguer, c. Àngel Guimerà, fins al Casal 
de Cultura Robert Brillas.

u18.30 h 
 CASAL DE CuLTuRA RoBERT BRILLAS

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

Dissabte, 7 de març

el prOGrAmA de lA XXiv FeStA

· Actuació de la Coral Musicorum.

·   Pregó de la XXIV Festa dels Tres 
Tombs d’Esplugues, a càrrec de Toni 
Fontova i Expòsito, membre de la Colla 
de Bastoners d’Esplugues. 

· Cerimònia d'entrega de la bandera, per 
part del banderer de 2019, Maria Lluïsa 
Morera i Ramos, al banderer del 2020, 
Armengol Villaró i Solé.. 

· Parlaments

· Actuació de la Colla de Bastoners 
d’Esplugues.

· Petit refrigeri 



Diumenge, 8 de març
uDE 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 5e. 
Els socis i sòcies amb carnet disposen de 
dos esmorzars gratuïts. 

uDE 10 A 14 h
PL.VERMELLA DEL PARC Pou D'EN FèLIX
10a FIRA D’ALIMENTACIó ARTESANAL 

el prOGrAmA de lA XXiv FeStA
u11.45 h • Plaça de les Moreres
SoRTIDA DELS TRES ToMBS PELS 
CARRERS D’ESPLuGuES
En homenatge i reconeixement a la 
Colla de Bastoners d’Esplugues,amb motiu 
del trenta-cinquè aniversari de la seva 
fundació.
· Benedicció dels animals

u15 h • CASAL DE CuLTuRA RoBERT BRILLAS
DINAR DE GERMANoR   
DE TRES ToMBS Preu: [25e]
Fideuà. Jarret de Vedella.
Aigua, vi i cava.
Postres, cafè i licors.
BALL amb DJ Sergi Milà

(Per fer les reserves, fins al dimarts 3 de març, 
us podeu adreçar al Mercat de la Plana, a la 
parada Tocineria-Xarcuteria Mila (93 473 13 52). 13
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Diumenge, 8 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, 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.

el recOrreGut de lA FeStA



ubicació: Carrer de l’Església 

observacions: Abans del segle XVII s’ano-
menava Can Matheu. Tenia dos cups, prem-
sa de vi i celler. Una de les grans masies amb 
major importància dins del municipi.

Evolució de la propietat: Segons mossèn 
Esteve Carbonell, aquesta masia ja existia al 
segle XV. Segons les seves recerques, 
Monografia Històrica – pàg 138 a 141-, al 
segle XVI apareix la família Matheu com a 
propietaris.

Consultant el Llibre de Censos del Castell 
de Picalqués, trobem:

1572. Joan Matheu. Compra una peça de 
terra a la zona anomenada Les Galceranes. 

1598. El seu fill i hereu, Jeroni Matheu, 
nascut l’any 1573, fou jurat del municipi 
aquest any. 

1628. N’Antoni Matheu de Plassanova la 
ven a Pau Sala, marmessor de Jaume 
Cortada i Sala. 

1645. La compra Jaume Cortada i Sala al 
seu tiet, Pau Sala, en subhasta pública. En 
fou el millor postor. Segons les recerques 
d’Emili Giralt Reventós (Família, afers i 

patrimoni de Jaume Cortada Mercader i 
Baró de Maldà) i fetes sobre la figura de 
Jaume Cortada i Sala, ell va construir un 

gran patrimoni, i en cal destacar aquesta 
masia. Aquesta masia en rebé el seu nom. 
Quan la va comprar, la finca era la casa i 
una finca que la vorejava de poc més de 
mitja hectàrea. Però dins del municipi hi 
tenia dotze finques agrícoles més, fent un 
total de 12 ha, de les quals la meitat eren 
bosquines. Hi cultivava bàsicament vinya i 
cereals. Des del moment de la compra, va 
anar augmentant el seu patrimoni agrícola, 
dins i fora del municipi. A més de la compra 
de la Torre d’Esplugues (Can Cortada), va 
comprar als municipis veïns, la Torre de 
L’Hospitalet (Casa del Virrei), l’any 1660 i la 
Torre del Prat. Aquestes finques les anà 
ampliant afegint-hi més i més propietats. 
Però fou a la primera on establí la seva resi-
dència d’estiu i des d’on va dirigir els seus 
negocis. Quan va morir, l’any 1679, a 
Esplugues tenia 34 ha en propietats, i entre 
el Prat i L’Hospitalet un patrimoni agrícola 
de 96 ha.

Jaume Cortada fou un gran mercader, 
negociant i prestador (“prestamista”) que 
invertí els seus beneficis per construir un 
gran patrimoni rural i agrícola prop de la 
gran ciutat de Barcelona. D’aquestes finques 

Continua a la pàgina 18 }

cAn cOrtAdA }} per Josep Florenza i Brillas

}} 29 de juliol del 1911. Vista de Can Cortada 
des de la plaça de l’Església. A primer pla es 
poden veure els galliners i el parral, les finestres 
i la terrassa, des d’on el baró, podia veure 
l’extensió de la seves propietats, que s’estenien 
pels pobles d’El Prat, l’Hospitalet i Esplugues.

}} Any 1943. Can Cortada.
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Forn del barri
- Pastisseria -

Jamones, Quesos y Embutidos
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agràries en tragué un gran rèdit econòmic, 
refent-les i portant a terme una intensa acti-
vitat productiva. L’any 1662 va comprar la 
Baronia de Maldà, tot adquirint el títol i fent 
noble la seva família. 

L’any 1646 la casa de Can Cortada, s’am-
plià per primer cop i els anys 1671-73, es 
remodelà àmpliament.

El fill que heretà la casa fou Rafel Cortada 
Coromines.

El seu rebesnét, Rafael d’Amat i Cortada, 
fou el primer Baró de Maldà, llegendari per-
què va escriure, en català, les seves vivènci-
es diàries i les tradicions i costums de l’èpo-
ca en un dietari-llibre, conegut com a Calaix 
de Sastre.

Les famílies nobles acostumaven a tenir 
diversos títols, que hereditàriament anaven 
passant de pares a fills, així com les propie-
tats. Així ens trobem que, en morir la 
Baronessa de Maldà, Maria Dolors de 
Càrcer i de Ros, aquesta gran masia l’hereta 
el segon fill, Joaquim Vilallonga i de 
Càrcer, que obté el títol de Comte de Sant 
Miquel de Castellar.

Durant el segle XVIII, Can Cortada era 
situada al lloc conegut com Les Galceranes, 
però el mateix indret, durant el segle XIX 
era anomenat Cau de Corps.

La gran masia de Can Cortada tenia al seu 
darrere una gran finca agrària, que fou 
escapçada el 1968 quan la tallà per la meitat 
el traçat de l’autopista. D’aquesta manera la 
seva activitat agrícola s’anà reduint progres-
sivament fins a la desaparició d’aquesta 
activitat l’any 2007.

Masovers.  Durant tot el segle XIX i el pri-
mer terç del segle XX foren la família Faura 
els masovers d’aquesta gran masia.

Baldiri Faura Campreciós = Josefina 
Galtés: Gaietà, Raimundo (Esplugues 1875, 
fou masover a Ca n’Oliveras) i Miquel Faura 
Galtés. 

Gaietà Faura Galtés (Esplugues 1861) = 
Caterina Rodon: Assumpció, Baldiri i Gaietà 
Faura Rodon. El primer fill continuà com a 
masover i el segon s’instal·la pel seu compte 
a Cal Tanet. La filla, quan es casà, va mar-
xar a Barcelona, al barri de Sants.

1934. SAE: Baldiri Faura Rodon (Esplugues 
1895-Gràcia 1950) = Nativitat Vilellas Janau 
(Barcelona 1902) foren masovers fins al 1939. 
Aquest any deixaren la masoveria després de 
la Guerra Civil –per destacar-se com a mili-
tant republicà. Llavors, hi va anar a viure la 
família Casellas-Vilà de Can Miquelet. Ell fou 
el representant de la CNT al Consell Agrícola 
d’Esplugues que féu la col·lectivització de les 
terres durant aquell període de tres anys. 
També era conegut pel sobrenom d’”Esque-
na Cremada”. En Baldiri Faura Rodon va 
estar exiliat durant deu anys, moment que va 
retornar instal·lant-se al barri de Gràcia de 
Barcelona de manera discreta. 

La família Casellas-Vilà hi entrà a viure el 
28 de juny del 1939. 

1953. HSLE: Miquel Casellas Brillas= 
Rosa Vilà Roldan:

• Maria Casellas Vilà = Miquel Camps Pons.
• Carme Casellas Vilà = Salvador Oller Riera.
Magdalena Casellas Vilà = Cristòfol 

Santacana Poll.
• Josep Casellas Vilà, que segueix amb la 

masoveria.

1953. HSLE: Josep Casellas Vilà= Antònia 
Piquet Casellas. 

• Miquel Casellas Piquet
• Ramon Casellas Piquet
• Josep Casellas Piquet
Masovers fins que la masia deixà de tenir 

terres. Cap dels seus fills segueix amb l’acti-
vitat agrícola.

cAn cOrtAdA (2)

}} La família Casellas-Vilà, amb els seus quatre 
fills, Carme, Miquel (pare), Maria, Josep, Rosa 
(mare) i Magdalena. Anys trenta del segle XX.



Cultius. 1851:8’9 ha (16 mujades) a Les 
Galceranes/Cau dels Corps, al Turó de la 
Torre, a la Gleva i a St. Pere Màrtir. Vinya i 
cereals: 8 ha.

1953. HLSH: Regadiu 2 Ha: ¼ d’Ha de 
patates, ½ ha de verdures, ¼ d’ha de vinya, 
½ ha de blat i½  ha d’ordi. 

A l’assumir la masoveria de Can Cortada, 
la família Casellas va dur una gran tasca 
agrícola a terme. Disposaven de bones ter-
res de regadiu i secà que calia tirar enda-
vant. Tot es feia amb l’ajuda del bestiar, 
però a partir del 1956 disposà del primer 
tractor del municipi:

• Camp del darrere la casa, 2 ha.
• Camp de La Coma i La Masia (1 ha 

arrendades).
• Camp al barri de Montesa (arrendat).
• Tenien un camp de regadiu de propietat 

a St. Feliu de Llobregat. Se’n van despren-
dre l’any 1992. 

• També tenien dues vinyes arrendades a 
La Miranda d’on es treia vi i vinagre per al 
consum propi. Se’n van desprendre a la 
dècada dels 40 quan s’urbanitzà aquella 
zona del poble.

• L’any 1968, quan es féu l’autopista, es 
perdé el camp de La Coma -2 ha- i el de La 
Masia -1 ha-, a més de restar escapçada la 
finca principal. 

Cada dia al vespre deixaven preparat el 
carro amb les verdures per dur-les al mercat. 
A partir dels anys 60 substituïren el carro 
per un camió gran de segona mà de l’exèr-
cit. Cal dir que en Josep Casellas era un 
home amb una gran capacitat d’organització 
i innovació. Portava un inventari exhaustiu 

de totes les collites, així com del lloc i dia que 
es plantaven, del temps que feia, etc. De cada 
espècie que es plantava, n'anotava la varietat, 
així com el lloc de procedència del planter, la 
majoria de la vall del Tordera. Tot un treball 
minuciós que durant trenta anys anotà en un 
quadern de camp.

Anaven sis dies a la setmana a vendre al 
mercat:

• Dilluns, dimecres i divendres al mercat del 
Ninot de Barcelona. 

• Dimarts, dijous i dissabte (anteriorment 
diumenges) al mercat de Sants de Barcelona.

• Més endavant anaren a vendre al Born de 
Barcelona. 

• Des del 1968, quan es morí l’àvia Rosa Vilà 
Roldan, deixaren de vendre a Sants

Per la gran quantitat de feina que hi havia, 
calia contractar sovint dos o tres treballadors. 
Aquests pagesos venien quasi sempre del 
“pueblo” i s’acomiadaven aviat per anar a tre-
ballar a una fàbrica. Això implicava que sovint canvi-
aven de personal agrícola. 

Cap a l’any 2000 aproximadament, vengue-
ren tot l’enrenou de la casa (estris del camp) i 
es quedaren sols amb un petit hort d’ús 
domèstic, deixant de fer de masovers i passant 
a ser porters de la casa.

Bestiar.  1953. HSLE: 2 cavalls, 1 ase, 80 
gallines, 15 conills, 2 porc i 5 oques.

Criaven dos porcs cada any, un per consum 
propi i un altre per vendre i pagar les despeses.

Fons fotogràfic de la família Casellas-Piquet 
i de l’AF del CEC.
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}} Any 1950. Croquis de la casa.

}} Any 2018. Façana de Can Cortada.
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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 2019
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participació a la Cavalcada de Reis amb el carro carbonera repartint caramels.
19 de gener, celebració de la festivitat de Sant Antoni Abat, tot participant a 
la missa i després al sopar – ball de socis i veïns. Presentació dels banderers i 

sorteig del tortell “Roda de Carro”.
Participació a la Festa 
dels Tres Tombs de 
Cerdanyola, Sant Just 
Desvern, Calafell, 
Cabrera de Mar, Sant 
Joan Despí, Molins de 
Rei i a la Trobada de 
Catalunya, a Rubí.
9 i 10 de març, celebració 
dels Tres Tombs a 
Esplugues, i de la fira 
artesanal.
XXI 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.
24 de novembre, organització  del 
Concurs de Manejabilitat amb carro de 
pagès a Esplugues, amb la participació 
de 21 carreters.
Participació a les reunions del Consell de 
Cultura de l’Ajuntament d’Esplugues.
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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