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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



Albert Ejarque i Mestres
President de la Colla dels Tres Tombs 

E        ncara no m'ho crec, ja fa més de 26 
anys que un amic, el Víctor de Cal 
Nebot, em convencia per formar part 

d'un projecte per recuperar a Esplugues la 
festa dels Tres Tombs.
Sí, a mi i a uns quants amics i coneguts ens 
va il·lusionar amb aquest projecte, i el somni 
es va fer una realitat.
L'any 1997 tornàvem a celebrar, després de 
38 anys d'absència, la primera cercavila de la 
nova Colla amb carros i cavalls, pels carrers 
de la nostra vila.
Enguany tenim l'orgull de poder dir que 
hem recuperat els Tres Tombs i celebrem 
la 25a Festa a Esplugues.
Us voldria comentar que ha estat un camí 

molt agradable, on he conegut a molta gent i 
he fet un grapat d'amics, cosa que espero, 
que segueixi així.
També voldria tenir unes paraules d'agraïment 
a tots els participants que han passat per la 
Colla i a les Tomberes, que sempre ens han 
acompanyat.
També tenim molt present a tots els que ens 
han deixat durant el transcurs d'aquest camí.
Estem molt contents d'haver assolit el nostre 
propòsit i us convidem a participar enguany a 
la nostra Festa per poder celebrar-la molts 
anys més. 

Visca Els TrEs Tombs d'EspluguEs! ! !
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Forn del barri
- Pastisseria -

Jamones, Quesos y Embutidos

Mestre Joan Corrales, 64
Tel. 93 371 57 99

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT



Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues

Un quart de segle de Tres Tombs 

a
quest 2022, Esplugues recupera la 
Festa dels Tres Tombs i ho fa celebrant 
el 25è aniversari de la recuperació 

d’aquesta tradició tan arrelada al nostre 
municipi. El programa que teniu a les mans 
inclou tota la informació per gaudir de ple 
d’aquest esdeveniment que tant esperàvem. 
La Festa dels Tres Tombs es va celebrar 
ininterrompudament fins a l’inici de la Guerra 
Civil. Quan bona part d’Esplugues vivia encara 
del camp i la ramaderia, la Festa dels Tres 

Tombs augurava que la primavera era a tocar. 
Aviat, els dies s’anirien fent més llargs i el 
fred s’acabava. 

Aquesta sensació estava tan ficada a la pell 
d’Esplugues que la Festa dels Tres Tombs es 
va recuperar ràpidament, el 1942, començant 
la postguerra. Els carros i carruatges van 
continuar rodant fins al 1959, quan la cita es 
va interrompre per diverses raons.
Tot i això, no hi ha dos sense tres i la tercera 
etapa arriba ja al quart de segle. La fita és 
una mostra de consolidació i, també, el 
resultat de la bona feina realitzada per tota la 
família de la colla dels Tres Tombs, en 

col·laboració amb l’Ajuntament. Gràcies per 
fer-ho possible!

'saluTac io dE l alcaldEssa
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Enric, perquè vau promocionar la creació de la 
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues? 
Es tractava de recuperar una festa molt arrelada a 
Esplugues, que s’havia perdut amb els anys degut 
al pas d’una societat rural a industrial, i a la 
substitució del sòl agrícola per sòl urbà i la 
mecanització del transport, cosa que va fer que 
després d’un temps de convivència, finalment 
desaparegués del calendari. El que sí que podem 
assegurar és que aquesta era una de les festes 
més tradicionals i importants de la ciutat.

Com has vist el seu recorregut, durant aquests 
anys? Ha estat el que n’esperaves?
A la façana del Casal de Cultura hi ha un rellotge 
amb una inscripció que diu: “Transit hora, manent 
opera“ (El temps passa, les obres queden).  Amb 
l’experiència i el pas del temps, la Colla ha anat 

superant-se any rere any. Ha fet una feina 
extraordinària en la restauració de carros que ben 
segur s’haguessin perdut. Ha participat en 
l’organització de les nombroses activitats i 
esdeveniments de caràcter local. Ha estat present 
en les diferents diades que es celebren arreu, i ha 
deixat en molt bon lloc el nom d’Esplugues, de tal 
manera que podem dir que som un referent entre 
les colles de Catalunya. Tenim el gran mèrit d’haver 
recorregut vells camins i n'hem encetat de nous, i 
això quedarà per sempre.

Creus que la Festa dels Tres Tombs ha entrat 
en el circuit de cultura popular a Esplugues?
La Festa dels Tres Tombs, té un valor important 
com a eina de recuperació del patrimoni vinculat a 
antics oficis que han patit una transformació 
radical.  El carros de trabuc, les tartanes,  les 

l E nTrEV isTa al bandErEr'

ENRIC GINER RODRÍGUEZ

l a Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, en la seva XXV 
Festa, ha reconegut Enric Giner Rodríguez com a banderer 
de la Festa dels Tres Tombs d’aquest any 2022, per la 

seva tasca de promoció de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues i de les activitats que organitza.
L’any 1996, l’Enric Giner, juntament amb en Tomàs Blanco i en 
Víctor Ibáñez, van participar a la Festa dels Tres Tombs de 
Sant Joan Despí. El sentiment de la tradició viscut a la Festa 
els va engrescar i empènyer a fundar una entitat que celebrés 
Els Tres Tombs, igualment a Esplugues, per recordar i mantenir 
la tradició agrícola, que havia tingut la nostra població.

El mateix any 1996 ja es crea i sorgeix “La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues”, i són al març 
del 1997 els primers Tres Tombs de La Colla. 
La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues és una de les vuit entitats que creen la Federació 
Catalana dels Tres Tombs. 
L’Enric Giner, també ha participat a les Festes, i en va ser el pregoner de la XX Festa de l’any 2016.
En aquests vint-i-cinc anys d’activitats, la Colla dels Tres Tombs ha crescut i s’ha popularitzat 
la seva Festa dels Tres Tombs, amb molts desitjos d’assistència i participació, per part d’altres 
entitats i poblacions. Ha estat reconeguda a d’altres poblacions d’arrel més típica i costumista 
de Tres Tombs, on la Colla hi ha participat amb tots els seus carros.
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galeres… han estat substituïts per camions, cotxes 
i autobusos per exemple, i la tracció de sang a 
l’agricultura per tractors. És curiós, però, que 
l’essència dels oficis és la mateixa.
La festa, que com hem comentat, tenia un gran 
impacte a la nostra població, també té un 
indiscutible valor identitari, i ens porta al temps en 
què els nostres avis feien activitats que ara es fan 
d’una altra manera, i aquest és un mèrit 
indiscutible de la Colla dels Tres Tombs i, 
efectivament, des d’aquest punt de vista la seva 
recuperació ha fet que hagi entrat de nou en el 
circuit de cultura popular d’Esplugues. 
Hi ha una qüestió que voldria remarcar i és que la 
festa  va anar desapareixent i de fet ha 
desaparegut, en molts llocs on el món agrícola  ha 
anat perdent pes. A més, tenia altres components 
entorn a la figura del Sant, que encara es 
conserven en algunes comarques com la del 
Matarranya, entre Tarragona, Terol i Castelló. 
El repte és que, més enllà de la desfilada de 
carros recordant el món dels traginers o la 
benedicció dels animals, caldria plantejar-se la 
recuperació de les fogueres, les danses,  les 
representacions populars de la vida de Sant Antoni 
o els diables.

Què simbolitza ésser el banderer en aquesta 
XXV Festa dels Tres Tombs?
Han passat ja 25 anys !!! És un honor que, 
francament, mai hagués pensat que em pogués 
pertocar i ho agraeixo sincerament i de tot cor a la 
colla. Em situa, personalment, en un punt de 
connexió entre el passat i el present.
El romans, que tenien l’habilitat estratègica 
d’incorporar als seus Déus els dels pobles que 
anaven conquerint, en tenien un, Janus, exclusiu i 
genuí d’ells al qual, entre altres coses, li atribuïen 

la invenció de l’agricultura. Janus tenia dues cares, 
una que mirava davant i una altra que mirava 
enrere i jo sempre li havia donat el significat que 
per encarar el futur i per saber on anem, cal saber 
d’on venim i això té a veure amb la recuperació i 
també la celebració de les nostres tradicions, que 
no hem d’oblidar. Per cert, segons els romans, 
aquest Déu assegura sempre bons finals.

Què n’esperes de la Festa d’enguany?
La Covid-19, un enemic invisible que fa una deu 
mil·lèsima part de mil·límetre, ens ha agafat amb 
el pas canviat i ha afectat les nostres vides, els 
nostres projectes, les activitats institucionals i ha 
provocat por i desconcert i en certa manera és 
com si hagués deixat la nostra vida en standby. 
Desconnectats, a l’espera de recomençar de nou. 
Esperem que sigui aquest any l’inici de nous i 
millors temps.
Tant de bo no ens veiem obligats a suspendre o 
limitar la celebració de la Festa i espero que sigui el 
pròleg d’altres Tres Tombs molt millors en el futur.

Vols afegir res més?
Doncs aprofitar per recordar especialment a totes 
aquelles persones que ens han deixat que tant es 
van implicar en la recuperació i l’organització dels 
Tres Tombs: 
En Carles Garcia, en  Lluís Martínez (de la pesca 
salada), l’Antonio i el José Ejarque, en Ricardo 
Zapater, en Josep Casellas (Pepet de Can 
Cortada), la Dolors i la Sara (de Cal Nebot)…
A totes les  persones que van creure i que tant van 
treballar per la celebració de la Festa dels Tres 
Tombs, un emotiu record i un profund agraïment…

Gràcies per les teves amables i sinceres 
paraules i Visca els Tres Tombs!!!

BANDERER: Enric Giner Rodríguez

CORDONISTES: Júlia Giner Gràcia i Gerard Giner Gràcia

CAPITÀ DE BANDERA: Tomàs Blanco Melero

EL CARRO DEL SANT EL PORTARAN: Família Casellas - Just

PREgONER: Eduard Castelló i Pujol

25a Festa dels Tres Tombs d'Esplugues
Diumenge 13 de març de 2022

* Vegeu l'històric del cos de bandera a www.3tombs.cat



aquest any celebrem els vint-i-cinc anys 
de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues i nosaltres com a Colla 

Pessigolla fa molts anys que hi hem estat 
col·laborant i voldríem continuar fent-ho 
durant molts anys.

La Colla Pessigolla és un grup d'amics que 
fa més de quaranta anys que ens coneixem i 
des de sempre hem sortit plegats, celebrant 
revetlles, aniversaris, caps d'any, naixements 
dels nostres fills. També la vida ens ha portat 
a haver d’acomiadar a alguns dels membres 
de la nostra Colla, que s'han quedat pel camí 
massa aviat, durant tots aquests anys.

La nostra col·laboració amb els Tres Tombs va 
començar gràcies al fet que alguns membres 
de la Colla viuen a Esplugues i ens van 
implicar en la col·laboració amb la Colla dels 
Tres Tombs, entre els quals la família 
Casellas, el Josep, el Miquel i el Ramon i 
també en Carles garcia.

El Carles i el Ramon ens van invitar, des d'un 
bon principi, a col·laborar als Tres Tombs. 
Anem gairebé sempre al gener, al sopar de 
Sant Antoni Abat, que és l’inici per la 
preparació de la Festa i la cavalcada.

Nosaltres, des de bon principi, sempre hem 
portar el Carro de les Rajoles, segurament 
perquè representaven l´ofici del Carles. Aquests 

últims anys, també hi ha participat portant el 
carro de les rajoles, el Josep garcia.

Durant aquest anys, el dia gran de la Festa, ens 
trobàvem amb tots els companys dels Tres 
Tombs, i fèiem el pertinent esmorzar de traginer. 
Entre una bona botifarra, una mica de 
cansalada, quatre mongetes i un bon trago de 
vi, la fèiem petar entre les dues colles i 
parlàvem de la vida, de l'amistat i del que 
representa cada any, recuperar aquesta tradició 
centenària, que ens fa recordar els nostres 
orígens, de quan els nostres avis i besavis vivien 
del camp i els cavalls i els carros eren l'única 
forma de transport, i perquè aquesta tradició 
ens fa arrelar a la nostra terra, als nostres 
orígens i a la nostra identitat, com a poble i 
com a societat.

La nostra Colla va ser la convidada l'any 2008  
a formar el Cos de Bandera, el Banderer,  el 
Capità de bandera, els Cordonistes, i també 
els portadors del Carro del Sant.

la colla pEssigolla }} a càrrec de Pere Figueras

8



9

Tot això, a causa que el nostre company i 
president de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues, en Carles Garcia, feia poc temps 
que desgraciadament ens havia deixat, sense 
que ningú s'ho esperés, i com a homenatge 
vam tenir l´honor de presidir la Festa.

Per aquest motiu nosaltres continuem, sempre 
que puguem i que la “pandèmia”  ens ho 
permeti col·laborarem amb els Tres Tombs 
d'Esplugues. Esperem que durant molts anys, 
seguir portant el Carro de les Rajoles, per 
conservar les nostres tradicions i recordar el 
nostre amic Carles.

LLARGA VIDA ALS TRES TOMBS!

LLARGA VIDA A LES NOSTRES TRADICIONS!

LLARGA VIDA A LES COLLES!

LLARGA VIDA A LA TERRA!

I NO OBLIDEM MAI D´ON VENIM PER SABER 
A ON ANEM.

FELIÇ 25 ANIVERSARI ALS TRES TOMBS 
D’ESPLUGUES!

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



01.-  TEMA: TRES TOMBS 2022 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 a l'1 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 5 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 8 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 23è concurS fotogràfic MEMoriAL cArLES gArciA i roYo 
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Et farem 

 sentir com 
a casa!

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



n DE 10 A 14 i DE 17 A 19 H
PL. VERMELLA DEL PARC POU D'EN FèLIX
11a FIRA D’ALIMENTACIó ARTESANAL 

n 17 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. Santiago Rusiñol (recollida del 
banderer i del Cos de Bandera), c. Sant Francesc 
Xavier, c. 8 de Març, c. Francesc Llunell, c. Mestre 
Joan Corrales, av. Cornellà, c. Mn. Cinto Verdaguer, 
i s’acaba a L’Avenç.

Dissabte, 12 de març

E l p rograma dE la XXV FEsTa
n 18 H
L'AVENÇ CENTRE CULTURAL
CERIMÒNIA D’ENTREgA DE LA 
BANDERA I PRESENTACIó DE LA FESTA

·   Pregó de la XXV Festa 
dels Tres Tombs 
d’Esplugues, a càrrec 
d’Eduard Castelló i 
Pujol, editor de la 
revista dels Tres 
Tombs. 

· Cerimònia d'entrega de 
la bandera, per part del 
banderer de 2020,  
Colla de Bastoners 
d’Esplugues, al banderer 
de 2022, Enric giner Rodríguez.

· Parlaments

· Actuació musical: veu i piano Carla Jover. 

· Presentació del llibre "Il·lusió per la 
tradició", que edita la Colla dels Tres Tombs 
d'Esplugues amb motiu del 25è aniversari.

· Petit refrigeri 



Diumenge, 13 de març
n 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 5e. 
Els socis i sòcies amb carnet disposen de dos 
esmorzars gratuïts. 

n DE 10 A 14 H
PL. VERMELLA DEL PARC POU D'EN FèLIX
11a FIRA D’ALIMENTACIó ARTESANAL 

E l p rograma dE la XXV FEsTa
n 11.45 h • PLAÇA DE LES MORERES
SORTIDA DELS TRES TOMBS PELS 
CARRERS D’ESPLuguES

En homenatge i reconeixement als promotors 
de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, 
en el seu XXV aniversari.

· Benedicció dels animals

n 15 h • RESTAURANT LA FÀBRICA
DINAR DE gERMANOR I BALL  
amb al músic Marc Oriol 

Preu: [25e]
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De dilluns a dissabte l’equip del Ninus  
cuinem per a tu, un menú saludable  
mediterrani i de proximitat.

C. Severo Ochoa, 12 - ESPLUGUES • Tels. 93 371 60 12 - 652 931 725

Comandes al      652 931 725 
Takeaway i Deliveri 4€ viatge

Pagament amb Targeta o Bizum 

Menú de dilluns a divendres 13,75€

Menú dissabte 22€



Diumenge, 13 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.

E l rEcorrEguT dE la FEsTa
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El moviment sindical agrari d’Esplugues visqué 
cinc fases històriques ben diferenciades. Però 
dins d’aquestes fases històriques es va seguir 
celebrant la festivitat dels Tres Tombs. Les 
primeres notícies que tenim de la realització 
d’aquesta festa correspon a l’època de la 
germandat Agrícola de Sant Antoni Abat. 

1r gERMANDAT AgRÀRIA DE SANT ANTONI 
ABAT

Abans de la II República va existir un 
associacionisme agrari de tipus gremial, hereu 
d’una tradició molt antiga. Aquest es va 
organitzar al voltant de la Germandat de Sant 
Antoni Abat. Evidentment era una organització 
amb una caire gremial on es buscava l’ajut 
entre associats, tots pagesos. 

La “Hermandad Agraria de San Antonio 
Abad” durant els anys 20 del S.XX, tenia una 
organització ben estructurada i reglamentada. 
Se sap que ja existia anteriorment i que a 
finals del Segle XiX tenia una seu. Era una 
cooperativa d’associats ubicada al carrer de 
l’Església, on posteriorment hi hagué Can 
Brunet. L’any 1870 figurava dins el registre 

d’entitats que disposa la governació de la 
Diputació com “La Hermandad”. Només hi 
podien entrar persones entre 14 i 40 anys, 
amb plenes condicions físiques i mentals. No 
s’hi poden inscriure ni abans ni després. No 
deixaven l’entitat fins que ho desitjaven o es 
feien vells. Aquests estatuts deien que els 
associats vetllaven per la salut dels seus 
membres, havent-los de donar atenció 
mèdica en cas de necessitat. No sabem gaire 
més d’aquesta entitat, però el fet de tenir 
una seu social i uns estatuts ens indica que 
la seva influència i abast social eren 
importants. 

}} Fitxa de subscripció d'Àngeles Brillas 
    i de José Vila

Però aquest tipus d’associacionisme entrà en 
declivi. Durant la ii República es constituí el 
Sindicat Agrícola d’Esplugues i la 
“Germandat” desaparegué. Es creà així una 
organització de tipus professional, social, laic 
i cooperatiu dins del món de la pagesia que 
no havia existit anteriorment. Nasqué amb 
l’esperit social i polític de principis del segle 
XX de trobar formes organitzatives d’ajut i 
col·laboració entre la gent de la pagesia i la 
ramaderia per tal d’afavorir una millora 
tècnica, un ajut social i la rendibilitat 

}} per Josep Florenza i Brillas

E l moV i mE nT sindical agricola 
a Esp luguEs

}} 1923. Portada del 
llibre amb els Estatuts 
de la Germandat de 
Sant Antoni Abat 

}} 1923. Noms i 
càrrecs de la Junta 
de la Germandat de 
Sant Antoni Abat
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econòmica de la seva activitat productiva.  
Comprar i vendre els seus productes, les 
seves llavors i planters, els seus adobs i 
farratges, aconseguir assessorament tècnic i 
difusió de les innovacions, gestionar les 
relacions entre propietaris, arrendataris i 
treballadors del camp. Tot un munt d’aspectes 
diferents que anirien sorgint i evolucionant en 
aquesta fase final de l’agricultura del nostre 
municipi fins a la seva desaparició.

2n SINDICAT AgRíCOLA D’ESPLuguES 
(SAE)

El 1932 es van fer les primeres reunions per 
a crear-lo i el febrer del 1934 s’aprovaren els 
seus estatuts, legalitzant-lo. Però és probable 
que abans d’aquest any hagués una activitat 
social per crear-lo. Fou precisament en 
aquestes dates que es constituí  legalment. 

inicialment eren membres de la Federació 
de Sindicats Agrícoles de Catalunya. Els 
seus associats ho eren perquè hi aportaren 
una participació inicial de 25 pessetes i 
compraven accions de 50 pessetes. Al final 

}} 1934. Títol d’aportació per a la constitució 
del Sindicat



de l’any es feia un balanç econòmic i es 
decidia si es repartien beneficis. Si algun 
membre volia donar-se de baixa o retirar part 
de les seves accions, se li retornaven el valor 
de les accions inicials.

Es constituí l’entitat amb 30 socis el més de 
febrer del 1934. El 1936 eren censats 70 
membres. A mida que passà el temps, alguns 
dels seus membres foren dels pobles veïns.

Els seus associats eren pagesos propietaris, 
masovers, arrendataris o treballadors del 
camp. El mes de maig del 1934 es va 
comprar el solar del carrer Joan Brillas per 
edificar la seva seu. En aquesta seu es 
realitzaren les principals tasques professionals 
i socials. El sindicat contractava una 
assegurança per als seus membres on es 
donava cobertura mèdica i econòmica en cas 
de malaltia o accident. 

El sindicat comprava principalment a l’engròs 
carregaments variats de farratges  (alfals, 
palla i garrofes), adobs químics (sofre, nitrats 
i sulfats), cereals (blat, blat de moro, ordi, 
civada, arròs, veces i farina), llavors i planter 
(patates i llegum) i vi, que els seus membres 
compren per alimentar els seu bestiar, plantar 
o bé fer un ús domèstic o comercial. 

3r JuNTA MuNICIPAL AgRÀRIA I 
COL·LECTIVITzACIó DE LES TERRES.  
1936-1939

La realització d’aquest apartat ha estat 
redactat gràcies als testimonis orals existents, 
ja que queda molt poca documentació que 
ens pugui orientar sobre l’organització social i 
política d’aquest període històric.

Tota la documentació (llibres de comptes, 
actes de la col·lectivitat, etc) es guardaven 
centralitzats a la masia de Can Clota.  
L’Ajuntament va fer cremar, en un solar 
existent prop Cal Isidre Martí, tota la 
documentació de la Col·lectivització i de 
l’Ajuntament que es considerava 
comprometedora. El que en sabem és per 
transmissió oral. Però del setembre del 1937, 
disposem d’un document on s’exposa els 

membres que constituïen la Junta Municipal 
Agrària. 

Quan esclatà el conflicte civil i bèl·lic, es va 
produir una radicalització dels postulats 
polítics dins del món sindical en tots els 
àmbits, també en la pagesia. S’arribà a 
l’expropiació del sòl agrari estructurant 
una organització nova, on es va 
col·lectivitzar tots els bens agrícoles: sòl, 
eines, producció i comercialització. El Sindicat 
Agrícola passà a ser un membre més de la 
Junta Municipal Agrària i aquesta inicià la 
col·lectivització de l’agricultura. Centralitzava 
tots els productes que es recollien i des d’allà 
es comercialitzaven i repartien les rendes. 

El 26 de novembre del 1936 es van convocar 
a tots els pagesos (propietaris, arrendataris o 
jornalers del camp) a una reunió a L’Avenç 
per a comunicar-los com es duria a terme la 
col·lectivització de les terres. Aquesta reunió 
no es va fer de manera pacífica. El comissari 
polític tenia la pistola sobre la taula com a fet 
intimidatori. Els pagesos es limitaren a obeir. 
Tothom sabia que “la palla anava cara”.

inicialment tots els pagesos anaven a 
treballar on se’ls indicava, obeint les 
consignes del gestors de la col·lectivitat. Pocs 
mesos després, la generalitat de 
Catalunya, publicà un decret d’organització 
de les col·lectivitzacions. Els pagesos van 
passar a disposar d’un mesura de terra que 
es considerava que podien treballar 
individualment. És per això que tothom se li 
va adjudicar entre una hectàrea o una i mitja 
de terres, mesura que es considerava que un 
pagès podia dur sense haver de tenir cap 
treballador al seu càrrec. 

El municipi era dividit en cinc grans zones 
agràries, on hi havia una masia o casa pagès 
que feia la funció de direcció territorial. Hi 
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havia un magatzem general que era ubicat a 
la seu del SAE, al Carrer Joan Brillas, des 
d’on es feia la distribució general. Cada zona 
tenia una masia/magatzem de referència i dos 
tècnics responsables. El seu pagès o masover 
era el responsable d’organitzar a tots els 
pagesos d’aquella zona, indicant quina feina 
feia cadascú. 

}} Avui: edifici del sindicat. Ptge. Joan Brillas

Els grans propietaris havien emigrat, fugint a 
“zona nacional” o bé a l’estranger. Als més 
petits els tocà adaptar-se a la nova situació, 
cedint les seves terres i acceptant la parcel·la 
que se’ls va adjudicar. Molts jornalers del 

camp passaren a posseir una parcel·la que 
mai havien tingut. D’aquesta manera es 
concretava el principi polític “La terra per a 
qui la treballa”.

Els pagesos treballaven i portaven els seus 
fruit a aquella masia o magatzem, o bé 
organitzaven la seva producció agrària i 
comercial segons les directrius col·lectives. La 
col·lectivització agrària va anar prenent forma 
a mida que avançava la guerra Civil i les 
postures eren cada cop més radicals. 

Un cop acabat el conflicte de la Guerra Civil 
es constituí una “Comisión de 
Restablecimiento de las Propiedades”, 
restablint ràpidament, i de forma estudiada 
en cada cas, les propietats. Es retornà també 
la seu del Sindicat Agrari d’Esplugues als seus 
promotors, iniciant una nova etapa..

4t. HERMANDAD DE LABRADORES y 
gANADEROS DE ESPLugAS DE LLOBREgAT 
(HSLE)

A l’acabar la Guerra Civil Espanyola l’activitat 
del sindicat continuà, però amb un altre nom 
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La compra i venda de productes al sindicat es 
centrà en uns productes concrets. 
Primerament cal destacar que els principals 
productes eren els farratges: alfals i palla, 
productes bàsics per a la poca ramaderia 
existent. En segon lloc ens trobem amb unes 
partides que es van repetint tots els anys: 
cereals (ordi, blat, civada, sègol, farina, blat 
de moro), vi, patates, arbres (ametllers, 
garrofers, oliveres i fruiters en una mesura 
reduïda) i adobs químics (sofre, nitrats, 
sulfats). Després hi havia tot un seguit de 
productes que generaven un moviment més 
reduït (llegum, veces, etc).  El principal 
bestiar era el destinat a les tasques de 
transport i tir, és a dir cavalls, mules i ases. 
També eren abundants els conills, tota mena 
d’aviram i alguns ramats de bens i cabres.

5è. CAMBRA AgRíCOLA D’ESPLuguES

El 1975 es produí l’inici del procés 
democràtic a l’estat espanyol i a Catalunya. 
Fruit d’això va implicar la liquidació dels 
òrgans de gestió de la dictadura i la 
transformació de molts d’ells en noves 
entitats de caire democràtic. Aquest fou el 
cas de la transformació de les 

i una reconversió forçosa. Es constituí com a 
“Sindicato Agropecuario de Esplugas”. El 
primer president, l’any 1939, va ser n’Emili 
Castells, vaquer. La Falange exigia que el 
president del sindicat fos un membre 
d’aquest partit. Els pagesos es veieren 
obligats, doncs, a permetre que els vaquers 
entressin al sindicat per aquest motiu. 

 Però posteriorment passà a anomenar-se 
“Hermandad de Labradores y ganaderos 
de Esplugas”. Com a tal es constituí el 
1942, essent nou president en Josep 
Santacana galtés i secretari-comptable 
l’Arcadi girbau. En Josep Santacana ja havia 
estat president de la Germandat anteriorment. 
El 1945 ja tenia els nous estatuts, redactats 
pel Ministerio de Agricultura i la Falange 
per a tots els seus locals.  

L’evolució de socis d’aquesta entitat des dels 
seus orígens fins a la seva desaparició fou la 
següent:

Les juntes del sindicat havien d’estar 
representades per un propietari, un 
arrendatari, un masover i un assalariat del 
camp, a més del president i el secretari. Així 
quedava reflectida tota l’organització social 
agrària del municipi dins l’entitat. 

Fruit del rigor estadístic d’aquest període és 
aquesta taula on queda clara l’extensió de 
terra fèrtil llaurada durant aquest període i la 
seva característica, de secà o regadiu.

}} Tres Tombs 1997 amb la bandera del Sindicat



2120

“Hermandades de Labradores y 
ganaderos” en “Cámaras Agrícolas Locales”.  
Així es constitueix la “Cámara Agraria Local 
de Esplugues” el gener del 1980, quan el 
procés de desaparició de l’agricultura ja era 
un fet molt avançat. Presentaren els estatuts 

al “Ministerio de Agricultura” i aquests foren 
aprovats l’any 1981. 

Es pot afirmar, però, que aquesta fase final 
del sindicalisme agrari era purament 
testimonial ja que l’activitat productiva 
estava pràcticament extingida. 

En aquesta fase històrica de la Càmara 
Sindical Agrària, en Josep Casellas Vila en 
fou el president i la secretària-comptable 
l’Emília Rosell Bosch. El 15 de maig del 
1994 es produí la dissolució definitiva del 
sindicat amb tan sols 5 membres actius.

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

}} Any 1997. El 
Sr. Josep Casellas, 
expresident del 
Sindicat fent 
entrega de la 
Bandera a Víctor 
Ibáñez, president 
de la Colla dels 
Tres Tombs 
d’Esplugues 
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Actes realitzats durant l’any 2020-2021
Degut a la pandèmia que hem patit, moltes de les activitats previstes per la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues, s’han hagut de suspendre. No obstant això, hem de remarcar que es va poder celebrar la XXIV 
Festa dels Tres Tombs corresponent a l’any 2020, recordem que va ser l’última activitat feta a Esplugues per 
les entitats culturals locals, gairebé durant aquests dos anys. Celebrem que aquest any la puguem celebrar 
novament i que totes les entitats puguin fer les activitats que programem i que tant d’esforç ens costa.
L’any 2020, vam participar a la cavalcada de Reis amb la carrossa carbonera.
18 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 pernil i repartiment de la “Roda de Carro”.
Es va aconseguir, un Carro Estorat, cosa que amplia el patrimoni de la Colla.
Entre d’altres es participà a la Festa dels Tres Tombs de Cerdanyola, Calafell, Cabrera de Mar i 
Molins de Rei. 
Els dies 7 i 8 de març de 2020 es va celebrar la Festa dels Tres Tombs a Esplugues i com sempre es va 
instal·lar la Fira Artesanal.
L’any 2021, es va participar a la cavalcada de Reis estàtica, a La Rajoleta.
A la Festa Major de 2021 vam participar a la Fira Medieval amb dos carros, i es van organitzar les 
activitats “Vine una volta amb poni” i “una volta en tartana”.
El 26 d’octubre es va celebrar Assemblea general Ordinària, tot renovant la Junta Directiva que es va 
constituir de la següent manera:

President: Albert Ejarque Mestres  Vicepresident: Manel Terol Marco
Tresorer: Joan Bovés Bosch   Secretari: Miquel Casellas Piquet
Vocals: Jordi Papió Codina, Pere Bovés Bosch, Núria gil Ribé, Mila Pérez Villalba, Rosa 
Casellas Ruescas, Mercè Brió Febrer, Manel Boza Castaños, Quimo Mañes Brió, Miguel 
Fernández Vázquez i José María zapater Ejarque.

La Junta començà a treballar per organitzar adientment la XXV Festa 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.3tombs.cat

noTic iEs i acTiV iTaTs dE la colla 

El CaRtEll DE la XXV FEsta DEls tREs tOmbs

e l cartell commemoratiu de la Festa d’enguany, ha estat pensat, 
dissenyat i treballat per Antoni Mayola Casañas, membre de la 
Colla Pessigolla que, any rere any, participa als Tres Tombs 

d’Esplugues portant el Carro de Rajoles.
El cartell representa l’ambient de la Festa, com és tradicional a 
Esplugues. Amb uns ninos articulats de joguina, ha interpretat tots els 
elements primordials de la Festa dels Tres Tombs, plasmant fidelment 
la organització, comunicant-se amb els walkie talkies, l’esmorzar de 
traginer, les barbacoes i les taules, els abeuradors amb galledes d’aigua. 

El Cos de Bandera, el Carro del Sant, el brec de passeig, el públic assistent, els participants al 
concurs fotogràfic, el tortell de Sant Antoni i el ball de gala.
Des de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues agraïm la seva col·laboració i aportació a la 
Festa amb aquest cartell tan explícit i representatiu. 
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consE lls pEr gaudir p lE namE nT dE 
la FEsTa dE ls TrEs Tombs

Bruc, 7 • Tel. 609 509 198
08950 ESPLUGUES

MONTSE SEGURA

DIETES ESPECIALITZADES
MEDICINA INTEGRATIVA

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.




