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Apreciats socis i amics de la Societat de Carreters,

Ja som de nou a casa vostra amb el clàssic programa per do-
nar-vos un any més la benvinguda a la nostra 102a edició dels 
Tres Tombs, de Santa Perpètua de Mogoda. 

Engeguem les activitats com sempre el 17 de gener amb 
la missa del Sant Patró, per anar seguint amb el dinar el 28, 
l’ofrena el 3 de febrer i la passada el 4 de febrer.

Vull començar informant, per a qui no va poder assistir a l ‘as-
semblea que es va realitzar el passat 30 de novembre, on es va 
procedir a la renovació parcial de la junta tal i com marquen 
els estatuts cada 5 anys.

En aquesta ocasió han deixat la junta quatre companys els quals han estat importants con-
ductors de la festa durant molts anys fins aquest 2017. Voldria agrair la dedicació i entrega, 
en el compliment de les seves funcions a: Teresa Gispert Serra, Joan Subirà Altayó, Joan 
Olivé Humet i Maria Pous Morral.

Teresa Gispert Serra, secretària activa des dels 20 anys, quan ja col·laborava amb el Pepet, 
el seu pare. De la Teresa, voldria remarcar el fet d’haver estat sens dubte l’ànima de la festa 
durant els darrers anys, amb una gran sensibilitat per les coses de l’entitat, les persones i 
els símbols que la festa de Sant Antoni han suposat per cal Pallard, i que ella ha defensat 
amb total perfecció i seguiment, no només pel que fa a la feina sinó també, per la dedica-
ció i estima cap els components de la junta i voluntaris que ajuden a organitzar la passada. 
Gràcies Teresa esperem poder-ho perllongar tot seguint el teu model.

Joan Subirà Altayó, vocal de junta, que a més ha estat el secretari adjunt a la seva esposa 
Teresa, portant a la pràctica un munt de tasques amb gran eficàcia i agilitat. Per tot això rep 
el nostre agraïment més sincer, en nom dels companys de la junta sinó del meu personal. 

Joan Olivé Humet, el nostre tresorer durant 10 anys, és qui ha portat el control econòmic 
de l’entitat, amb una bona entrega i pulcritud. En temps anteriors, quan  ja  formava part 
de la junta, mai va deixar d’implicar-se amb altres tasques internes de l’entitat.  És d’agrair, 
doncs, el que ha fet i seguirà fent. I amb més motiu encara, perquè hi ha posat un plus: 
sortir de les reunions a les dotze de la nit o mési anar cap a casa a Sabadell. 

Maria Pous Morral, vocal de junta, què en podem dir? La Maria ha estat principal ambaixa-
dora de la Societat de Carreters i de l’Ajuntament a les empreses, per a dirigir-s’hi amb un 
total coneixement de les seves particularitats. Diuen que la millor idea és la realitzada, i a 
la Maria li podem aplicar aquesta dita, perquè la idea de la junta de cercar empreses pa-
trocinadores de carros va ser sens dubte ben realitzada per ella. Aconseguint portar molts 
carros a les passades aquests darrers anys, exemple que hem exportat a altres pobles.

La junta renovada, es compromet a ser activa, imaginativa i innovadora per seguir millo-
rant i enriquint amb canvis la nostra festa per a demostrar que ser una entitat centenària 
no vol dir estancament i decadència, sinó tot al contrari.

Voldria aprofitar també per donar una cordial benvinguda als nous components de la Jun-
ta: Marina Valls Obea (secretària), Joan Morral Altayó (tresorer) i Montse Bayés Rovira i 
Roser Bonàs Esteve (vocals)

Les novetats per al proper 2018 ja les anireu veient, i serà bo que destaquin sense ser 
anunciades. Confiem molt amb el voluntariat, perquè és de gran rellevància per a la con-
tinuïtat d’aquesta festa. 

BENVINGUTS A LA 102a FESTA DE SANT ANTONI ABAT
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Els abanderats de 2018 seran les famílies Bayés/Rovira-Bayès/Valls i Miranda/Bayés. A més 
alguns dels abanderats  s’estrenaran tambè com a membres de la nova junta, és el cas de 
la Marina i la Montse. 

Les Ferradures de plata en aquesta ocasió són per a Joan Soley Vila, Jaume Vinyals Rovira 
i Serafí Cifuentes Ybarra, tots ells  molt vinculats a la nostra festa, membres d’altres esta-
ments del nostre municipi, públics i culturals i fidels seguidors de tots els esdeveniments 
locals. Com sempre estem molt contents de fer el lliurament de les merescudes ferradures 
de plata en reconeixement a la seva permanència com a socis de l’entitat.

Anunciar-vos per últim que la data del dinar de germanor dels actes d’enguany serà el 
dia  28 de gener de 2018. En aquesta ocasió serà a l’Hotel Restaurant Fonda Neus, de Sant 
Sadurní d’Anoia, la capital del cava. El viatge es farà amb autocar per comoditat, seguretat.  
Esperem com sempre la vostra participació en tots els actes del 102è aniversari.

Visca Sant Antoni!

Joan Humet Morral

President

PS

Des d'aquí volem enviar un record emocionat i també molta força i ànims al 
Jordi Cuixart, perpetuenc de pro i col.laborador entusiasta de la nostra Festa.

Una forta abraçada
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El diumenge 4 de febrer de 2018 celebrem una nova edició 
de la nostra Festa dels Tres Tombs a Santa Perpètua de 
Mogoda. Aquest esdeveniment social i cultural coincideix 
amb la celebració del 102 aniversari de la fundació de la 
Societat de Carreters de Sant Antoni Abad, que fa possible 
la festa i que ha sobrepassat el centenari amb notorietat i 
admiració. Com cada any aquesta celebració cultural posa 

de manifest el compromís i la dedicació que moltes persones posen al servei del manteniment 
de la festa i aconseguir un alt nivell de qualitat i de respecte als seus orígens.
La Festa dels Tres Tombs està molt arrelada a la ciutat, i esdevé un important punt de referència 
per a moltes persones de municipis veïns que cada any ens visiten, i gaudeixen d’aquesta 
tradició que ens recorda una part dels nostres orígens com a comunitat agrícola i ramadera 
que vàrem ser. 
Vull felicitar a les famílies Bayés-Valls i Miranda-Bayés per l’honor que representa ser les 
Abanderades de 2018, i als homenatjats amb la ferradura de plata que com cada any seran 
entregades dins del programa d’activitats: Joan Soley Vila, Jaume Vinyals Rovira i Serafín 
Cifuentes Ybarra. Tant per a les famílies abanderades, com pels homenatjats amb la ferradura 
de plata l’edició d’enguany, i tots els actes relacionats, seran uns dies molt especials i difícils 
d’oblidar. 
En nom de l’Ajuntament vull transmetre la nostra felicitació més sincera, i el reconeixement a 
la dedicació, a la il·lusió i a la feina ben feta de totes i tots els socis de la Societat de Carreters 
de Sant Antoni Abad de Santa Perpètua de Mogoda, que un any més comparteixen amb la 
ciutadania aquesta important celebració social i cultural, i que com cada any ens omplirà 
d’orgull. Vull agrair el treball realitzats durant els darrers anys a les persones que han deixat la 
Junta i que han contribuït a l’èxit continuat de la celebració del Tres Tombs: la Teresa Gispert, el 
Joan Subirà, la Maria Pous i el Joan Olivé, i desitjar-lis molta sort i molts encerts a les persones 
que s’incorporen de nou: la Roser Bonàs, la Montserrat Bayés i la Marina Valls

Felicitats pel 102 aniversari, i per l’edició dels Tres Tombs de 2018.

Isabel Garcia Ripoll,
Alcaldessa

PRESENTACIÓ FESTA
TRES TOMBS 2018

AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA

DE MOGODA
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GESTORIA
BANÚS

Prat de la Riba, 21 - Tel. 93 560 07 59 - Fax 93 574 00 62
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)

g e s t o r i a @ g e s t o r i a b a n u s . n e t

BANÚS
CORREDOR D’ASSEGURANCESMATRICULACIONS

TRANFERÈNCIES
IMPOSTOS EN GENERAL

DECLARACIONS DE RENDA
RECURSOS DAVANT LES ADMINISTRACIONS

ASSESSORAMENT LABORAL
ASSISTÈNCIES A ACTES DE CONCILIACIONS

NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS
COMPTABILITATS D’AUTÒNOMS I SOCIETATS

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

INSCRIPCIÓ REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES

LES MILLORS SOLUCIONS

ASSEGUREM: El seu
La seva
La seva
El seu
La seva
La seva

COTXE
VIVENDA
COMUNITAT
COMERÇ
INDÚSTRIA
PERSONA
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Farmàcia
de la

Rambla
Rambla, 11

Tel/Fax 93 560 10 62

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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C/Puig i Cadafalch, 11, local 16
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Passades les  festes de Nadal, el calendari segueix i les en-
titats i l’Ajuntament seguim programant activitats i com ja 
és tradicional arriba a Santa Perpètua la festivitat de Sant 
Antoni.
Aquest any, la Societat de Carreters celebra els 102 anys 
treballant per a que no es perdi una tradició que ens re-
corda el nostre passat més agrícola on el cavall era una 
eina imprescindible par a la feina i la vida.
El primer diumenge de febrer, Santa Perpètua de Mogoda 
acull centenars de cavalls, carros, carreters, música i gent 
vinguda d’arreu que no falten mai a aquesta cita tant es-

perada per a petits i grans, i que cada any omple els nostres carrers. 
I això és gràcies als homes i les dones que formeu i han format part de la Societat de Carreters 
de la nostra ciutat. M’agradaria agrair a totes les persones que han format part de la junta de 
l’entitat, i a les que ara comencen que han fet i faran una feina excel·lent per tal de que no es 
perdi aquest tradició tant nostra.
La Societat de Carreters de Sant Antoni Abat vesteix de gala la nostra ciutat i ho volem posar 
en valor des del departament de Cultura de l’Ajuntament:  la implicació durant tants anys de 
totes les persones que ho fan possible.
Molt bona festa. 
Feliços Tres Tombs.

Marçal Solà Garcia
Regidor de Cultura i Joventut

AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA

DE MOGODA

SALUTACIÓ
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Passeig de la Florida, 12-14
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)

T. 654 621 447

CALIDAD Y BUEN TRATO
Horario:

de Martes a Domingos de 9 a cierre

Av. Santiga, 26
Santa Perpètua de Mogoda

Tel 93 016 43 00 - 610 44 39 46 

AUTOESCOLA

BRAULIO
abraulio@telefonica.net

Pau Picasso,11
08130 STA. PERPÈTUA

T. 93 574 20 48

Plaça de la Vila,7
08213 POLINYÀ
T. 93 713 10 75
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SANT ANTONI ABAT 2018

Una vegada més, al començar el nou any, el nostre poble es prepara per  celebrar una 
festa entranyable “Els Tres tombs”.
Recentment vàrem celebrar el centenari i recordem amb nostàlgia aquella efemèride 
plena de fraternitat per aquell esdeveniment històric.
Primerament vull felicitar els nous membres de la junta directiva que s´han incorporat 
en les darreres eleccions, als abanderats d´enguany i també a totes les persones que 
varen dedicar feina, esforços, temps i il·lusió perquè la nostra entitat es mantingués en 
un lloc privilegiat. A tothom gràcies de tot cor.
També un record especial per a una persona digne de record i que va col·laborar molt 
amb aquesta entitat, em refereixo al Jaume Subirats i Vilaseca, que va marxar cap a 
la casa del pare el passat novembre. Des del cel intercedirà amb Déu perquè els tres 
tombs arribin al segon centenari.
És propi que en aquest escrit faci una petita ressenya de la biografia del Sant Patró. Tots 
els anys he fet una menció a la vida d´aquest gran home.
Antoni va pertànyer a una família acomodada d´Egipte. Aquest país en aquella època 
era cristià. Estem en el segle III de la nostra era.
Moriren els seus pares i ell heretà una gran fortuna. Per aquella època circulava la idea 
de la fi del món. Molts cristians es retiraven al desert per fer penitència, oració i per 
preparar-se per aquests esdeveniments.
Antoni com a fill de l´època, va decidir donar part del seu patrimoni als pobres i neces-
sitats i va marxar també cap al desert.
Va ser un home d´una gran espiritualitat i serenitat d´ànima. Moltes persones recorrien 
a ell en busca de consells i els orientava espiritualment. Així va sorgir més endavant una 
petita comunitat que vivien dels seus consells evangèlics d´oració, castedat i pobresa.
Va morir força gran i la seva fama de santedat es va estendre ràpidament per tot l´Ori-
ent Cristià.
Com en altres ocasions, desitjo que la festa d´enguany, en honor a Sant Antoni Abat 
transcorri tan participativa i festiva com els anys anteriors.
Amb afecte entranyable

El rector
Mossèn Jesús Corral García
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TOT RECORDANT JAUME SUBIRATS VILASECA 

Qui era Jaume Subirats? Persona popular, 
més  conegut com el Jaume de Ca la Marie-
ta,  una persona senzilla i treballadora que va 
començar  del no res amb un petit obrador a La 
Llagosta,  no va deixar de treballar i créixer fins 
a convertir-se en una de les empreses impor-
tants del ram de la carn de porc a la comarca 
del Vallès i a la Plana de Vic. Amb una impor-
tant projecció a la resta del país i fora de les 
nostres fronteres. Tot i això, en Jaume sempre 
va mantenir la modèstia i proximitat tan habi-
tuals en ell.

Què estimava el Jaume? Abans que res la seva 
família, esposa, fills i neta; també estimava 
molt el que feia; tots sabíem que la seva feina 
era la seva passió, guiat per la força de la seva 
família  i seguint el patró del pare i els seus dos 
germans Subirats que el varen precedir, creant  
la molt coneguda  marca SSS.

Però en paral·lel estimava el nostre poble de Santa Perpètua. Al llarg dels anys, ens ha 
deixat la seva particular petjada, col·laborant amb tot el que se li proposava,  amb obres 
tan importants com la reconstrucció de l´ermita de Santiga i moltes d’altres que per la 
seva discreció no s’han fet públiques.

En Jaume i la Societat de Carreters…També podem dir que va ser un dels més entu-
siastes col·laboradors, Abanderat en el 90 aniversari i també en el centenari; dos anys 
molt  importants per a la nostra entitat, els quals varen tenir més rellevància per la seva 
activa i generosa participació. Estem contents perquè encara el va acompanyar la força 
per poder gaudir del centenari des de dalt del cavall, i va poder complir el seu desig tal 
i com ell volia.

Gràcies Jaume per ser-hi sempre, esperem que si veus  aquest petit record, des d´on 
ara estiguis que et sentis com sempre entre nosaltres. Ens quedem amb aquest  bon 
somriure dalt del cavall, amb la bandera a la mà, flanquejat pels teus fills i neta, i en-
voltat per la gent del teu poble que tan apreciaves.

Joan Humet Morral 

En nom de la Junta de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat de Santa Perpètua
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clínica dental

SANTA PERPÈTUA
Metges Dentistes
Totes les especialitats
Nens i adults

Rambla, 30
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Tel.  93 560 68 01

+ de 30 anys.

Som una garantia

Des de 1982
com sempre amb vosaltres!

i ja sabeu, amb nosaltres tenim l’odontopediatra
DRA. SARA, la dentista dels nens

Estètica dental
Implants
Ortodòncia
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En Joan Congost i Cot fill de Can Verdolaga i gen-
dre de Can Punsola, tenia el número 18 de soci de 
la Societat de Carreters. Va ser membre de la Junta 
fins que la malaltia li va permetre. Ell és un dels ho-
mes que ha fet possible que avui en dia encara pu-
guem gaudir tots d´aquesta festa dels Tres Tombs. 
Penseu que hi va haver anys a on només es beneïen 
uns quants cavalls de muntura a la plaça de l´esglé-
sia, no n´hi havia més,  però encara que fossin pocs 
seguien amb la tradició.
De records, el més llunyà que tinc és de quan un any 
ells varen  ser abanderats .De la passada no recor-
do gran cosa però sí que tinc molt bona memòria 
en lo referent al moment de repartir la coca des de 
la finestra que donava al carrer i aquell moviment de 
caixes de coca va ser fantàstic. Jo era ben petita i recor-

do veure entrar al Ramon Vila enfadat perquè li havien bolcat la caixa de coca. Les coques encara 
es repartien a casa dels  abanderats. Ja va ser passat uns anys que el Sr. Serrat va cedir el seu garatge 
per fer-ho,  amb l´avantatge de què hi havia molt més espai i allà mateix celebràvem el Sopar de 
Germanor.  Recordo el tiet i l’Esteve Brau que la repartien des del remolc del tractor del Sindicat. 
Després de la benedicció jo corria fins a casa del tiet per recollir carmelos  de la passa-
da amb els meus  cosins, ja que  pel fet de ser el tiet  tan  conegut allà  n´hi tiraven  més. 
Durant molts anys, un cop ja cel.lebrada  la Festa, els de la Junta feien un dinar a casa del tiet 
per qué  tenien molt espai i jo també en vaig poder  gaudir.Ell era el meu ballador en els Sopars 
de Germanor, li agradava molt ballar i era molt 
de la broma.
Amb 80 anys i escaix   amb el  Pepet  de 
Can Pallart  i un carret de la compra repartien 
els programes de la Festa als anunciants. Un 
dia el  Pepet  em va  dir “som  els que fem més 
anuncis,  segur que els  fem  pena”.Pena? De 
què,  penseu  que és d´admirar com estimeu 
la Festa i procureu que sigui molt lluïda, li vaig 
respondre jo.
El tiet va poder gaudir de tots els actes de 
Centenari i d´això  n´estic molt contenta. 
L´any passat  ,  tot i trobar-se amb 
la malaltia molt avançada va voler reunir a tota 
la  família  fills,  néts  i  besnéts  al Passeig de la 
Florida, no com sempre a casa seva, per veure 
millor la Passada tot i que feia molt de fred. 
Tiet, aquest any quan passi amb el meu carro a 
prop de casa teva et trobaré molt a faltar.

Carme Congost Colomer 
 

             RECORDANT EL TIET
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Trans-grúas SERRAT, S.L.

- Furgonetas Camiones y Traylers

- Camión grúa para carga y

   descarga hasta 9.000 kgs.

- Viajes a toda España

- Transportes Especiales de

   Mercancías Peligrosas - ADR

   Permiso Generalitat T-026

- Residuos

Polígono Industrial Bernades-Subirà
C/ Berguedà Esquina Penedés

Bloque B - Naves: 8 - 9 - 10 - 12
SANTA PERPETUA DE MOGODA
Tel. 93 560 20 19 - Fax 93 560 27 98

tgserrat@cecot.es
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Mercado Santa Perpètua
Paradas, 18-19-20 - Tel. 93 574 01 22

Mercado la Llagosta
Paradas 47-54-53 - Tel. 93 560 75 49

impremta

www.impremtam4.com
M4
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DONA - HOME - NEN
LES MILLORS MARQUES EN
SABATES I COMPLEMENTS

Dom Bosco, 2 - T. 93 864 55 93
Pep Ventura, 2 - T. 93 864 36 74
Palau-Solità i Plegamans

Centre, 21-23 - T. 93 860 50 67
08530 La Garriga

Rambla, 23 - T. 93 574 05 92
Sta. Perpètua de Mogoda

www.ninosabateries.com

vivenda
i serveis

Av. Mossèn Jacint Verdaguer / 15-23 / L9
08130 Santa Perpètua de Mogoda / Bcn

tel. 93 574 42 19
info@viserveis.com / www.viserveis.com

Raúl de la Fuente Prada
assessor immobiliari

687 497 347
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VIATGES
MUNDIJET

…des de 1989 al SEU SERVEI

Rambla, 26 - Tel 93 544 34 45
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Pge Josep Irla, 1 - Tel. 93 560 24 66
Santa Perpètua de Mogoda
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MUNICIPAL

PARC
MUNICIPAL
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&

ARA EL TEU
SUPERMERCAT DE

PROXIMITAT !!

Plaça Nova, 12
Santa Perpètua

T. 93 560 03 61
perruquerianeus@hotmail.com
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• Especialistes en roba i complements infantils
· Et facilitem les llistes de neixement per el teu nadó!

•Tot l’any, uniformes dels
col·legis Sagrada Família i Escola Tabor

•T’esperem a partir de gener amb la
millor col·lecció de comunió 2017!

ROBA IN
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NTIL I J
UVENIL • H

OME, D
ONA I C

OMPLEMENTS

Pça. d
e l'E

sg
lésia

 - S
ANTA

 PERPÈTUA DE M
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el. 9
3 5

60
 12

 44

montserratmontserrat

Pça. de l’Església, 1 - Tel. 93 560 12 44
Santa Perpètua de Mogoda

montserratmoda@hotmail.com

ELECTRODOMÈSTICS RÀDIO  TELEFONIA  ANTENES   INFORMÀTICA    HI-FI   TV   

sempre més
Pau Picasso, 7

Servei Tècnic Tel. 93 560 72 01 - M. 692 675 998
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
www.milar.es - sabate@milar.es

CALEFACCIÓ   –     AIRE CONDICIONAT
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POLLERIA
SANTA PERPÈTUA

Prat de la Riba, 35
Tel. 93 560 19 20

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

BONA 
FESTA
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L’ENGRANATGE…

A la Teresa Gispert

Fa cinc anys, amb motiu de ser abanderats, vàrem sovintejar novament en la participació 
d’actes, festes, i altres esdeveniments del nostre poble i a donar caliu, de nou, a la nostra 
casa del carrer de Pep Ventura, tot actualitzant les nostres vivències amb veïns, coneguts i 
amics.  Això ha fet que les nostres estades hagin passat de ser més de visita puntual, a un 
veïnatge que esdevé el punt on hi ha implicació i coneixença.
Aquest retrobament ens ha permès copsar aquesta capacitat del poble a mantenir el seu 
arrelament, aquesta pervivència d’un casc antic cohesionat i, a la vegada, aquesta voluntat 
i empenta per mantenir-ho, fet que també ajuda a què la nostra festa de Sant Antoni Abat 
tingui aquesta projecció local reconeguda arreu. 
D’aquests anys que ens en separen, Santa Perpètua i l’entorn, s’han transformat : paisatges, 
botiges, persones, fàbriques, noves construccions o enderrocament d’altres que resten en 
el record però també, projectes en el seu moment, que ara són realitats.
Santa Perpètua té tots els elements per sentir-nos orgullosos i satisfets : gent amb talent i 
empenta, gent sènior activa, gent emprenedora amb moltes coses a explicar, una història 
de segles per anar-la descobrint i gaudint, vivències de temps en què el poble s’arropava al 
voltant de l’església; tenim terra i territori, tenim espais singulars com Santiga a preservar, 
tenim vitalitat empenta cultural i associativa, tenim una situació estratègica com a cruïlla 
de molts camins, i tenim gent jove que s’implica...
Tots aquests avantatges que hem descrit necessiten d’un engranatge que els faci evoluci-
onar i interrelacionar, es necessiten persones que facin transversalitat, que tinguin aquest 
caire natural, obert, carismàtic i engrescador que sumi esforços i obri portes, implicant-hi 
veïns, entitats i objectius col·lectius a compartir.
Aquestes persones són els autèntics motors silenciosos del poble o de qualsevol col·lectiu, 
són els que no surten a la premsa o a les notícies, però són aquells que ens fan gaudir de 
la seva conversa, opinió, implicació i que donen el seu caire personal i singular a la vida del 
poble. És la gent que permet donar aquest valor afegit i aquesta diferenciació als pobles 
que en gaudeixen, d’aquells que circulen sense rumb...
Passat amb èxit el repte del centenari, desitgem a la nova Junta, l’encert de fer que el nos-
tre engranatge associatiu, continuï aportant a Santa Perpètua els valors col·lectius que 
sempre ens han caracteritzat.
Senzillament, gràcies per ser-hi i per fer possible aquesta Santa Perpètua que compartim...

Concepció Vidal i Feliu Monés
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AllMENTS SUPER PREMIUM 
PER A LA TEVA MASCOTA 

ALIMEHTS MEDITERRANIS 
SALUDABLES 

1970 2014
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

GRUP D’AMICS

magatzem i botiga:
C/ Joan Miró, 4C - Tel. 93 713 51 67
Pol. Ind. Can Humet de Dalt - 08213 Polinyà

botiga centre vila:
C/ Montseny,6 - T. 93 574 32 59
08130 Santa Perpètua de Mogoda

cecopi@cecopi.com
www.cecopi.com

Av. Santiga, 8
STA. PERPÈTUA

Tel/fax 93 560 41 82

Consultori veterinari
Urgències 24 h.
677 49 00 50
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SSS
XARCUTERIA
SUBIRATS
DES DE 1926

Tel. 93 560 01 63
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

servei de vending 24 hores
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Anselm Clavé, 8 - Tel. 649 97 59 26
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)

Frederic Soler, 12
Tel. 93 574 46 06 - 692 61 12 91
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)

Reforç escolar: Infantil / Primària / ESO
Atenció psicopedagògica a alumnes
amb necessitats educatives especials
Logopèdia
Personal qualificat

Horari:
A CONCERTAR

Electrónica FLORES

Venta equipos Alta Fidelidad
Venta y montaje Auto-Radio,

Manos libres y GPS
Servicio de Asistencia Técnica

Montaje de antenas
individual y colectivas

Pau Casals, 19 - Tel. 93 560 65 53
08130 Santa Perpètua de Mogoda

ESPORTS AGUILÀ

C/ Lluís Millet - Edifici La Plana, local B
Tel. 637 86 36 79

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esportsaguila@gmail.com
www.esportsaguila.cat

Des de 1960

www.grauvila.com

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA:
Passeig de la Florida, 27 - Tel.93 574 2215

MERCAT MUNICIPAL, Parada 32 - Tel 93 574 06 92

LA LLAGOSTA:
MERCAT MUNICIPAL, Parada 63 - Tel 93 574 02 06

SABADELL:
Av. Matadepera, 96 - Tel 93 724 37 58

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
Av. Diagonal, 45 - Tel 93 611 71 09
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COMPARTIM MITJA VIDA

L’any 2017 l’Escola Tabor ha fet cinquanta anys. Gairebé la meitat que la Societat de 
Carreters de Sant Antoni Abat.
Vivim un món de velocitat i actualitat. Vivim un món on el paisatge de les nostres ciu-
tats és igual que el de moltes altres ciutats i els comerços dels nostres centres comerci-
als són iguals que el de molts altres centres comercials.
Què ens fa diferents? Les nostres arrels. I qui cuida les nostres arrels i ens fa saber que 
tenim un passat que ens fa diferents? Les nostres institucions.
Institucions nascudes de la voluntat d’un poble de preservar les seves arrels i mantenir 
la seva identitat, els seus trets diferencials. Coneixent i estimant el de casa per conèixer 
i estimar el de fora. L’Escola Tabor va néixer fa cinquanta anys perquè un grup de per-
petuencs van voler fer néixer una nova escola que ampliés l’oferta educativa d’aquell 
petit poble del Vallès. Amb l’esforç de les primeres famílies i la tasca continuada dels 
anys ara hem arribat a aquesta efemèride. 
Cinquanta anys no són molts anys. Però cinquanta anys són cinquanta anys d’història 
en què no sempre els vents ens han bufat a favor. No sempre els corrents socials i les 
administracions públiques ens han ajudat.
Allò que molts anomenen societat civil és una teranyina de persones que es conjuren 
per mantenir allò que els ha configurat, allò que els ha forjat, allò que els fa ser el que 
són. I en aquesta societat civil ens hi trobem tota mena d’entitats que, recollint l’herèn-
cia dels nostres avantpassats, forgem el futur dia a dia, any a any, passejada a passeja-
da, classe a classe.
Des de l’Escola Tabor aplaudim la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat perquè ha 
demostrat que es pot ser actual, recordar les arrels i mantenir les tradicions amb l’esforç 
de les entitats i l’escalf dels perpetuencs i perpetuenques malgrat dificultats i defalli-
ments. En la nostra curta història també nosaltres hem volgut beure del vostre esperit, 
de la vostra història, dels vostres anhels, també amb les nostres dificultats, també amb 
els nostres defalliments.
Educar és ajudar a créixer; educar és ajudar a viure en un món sortosament divers i 
complex; però sobretot educar és estimar. No es pot educar sense estimació. I tant l’Es-
cola Tabor com la Societat de Carreters eduquen perquè posen a mans de la comunitat 
el passat del que vam ser i l’empeny a construir el futur.
Confiem que en els propers cinquanta anys, cent o els que ens depari l’esdevenidor 
puguem caminar plegats per mantenir les nostres arrels i mostrar-les a les noves ge-
neracions. 

Escola Tabor
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Av. Santiga, 17 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
T. 93 560 80 42  -  M. 677 450 041

HORARI:
DE DIJOUS A DILLUNS I FESTIUS DE 9 A 15.30 H.
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Rentat manual a pressió
Aspiradors
Rentat de mascotes
Canvi de pneumàtics
Bar - Restaurant
Botiga
Benzinera

Veniu a veure‛ns: Carretera C-59, Km. 1,5
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Tel. 93 560 11 02 - 93 560 06 32
MÒBIL 627 55 55 77

Raspall - Aigua amb sabó
Aigua amb osmosis
100% descalcificada

Més de 2.000 m2 per rentar el vostre cotxe

ESTACIÓ DE SERVEIS
CARANAISA
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TEL. 93 574 18 47 - 93 574 23 34

FAX 93 574 12 47

CTRA. SABADELL a MOLLET, KM 4

SANTIGA

08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA

DC DICU,S.A.
SOLDADURA, REPARACIONES Y CARPINTERIA DE ALUMINIO

C/Indústria, 2
Tel. 93 560 03 57 
Fax 93 574 05 88
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
dicusa@dicusa.com
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DISSENY, INSTAL·LACIONS, MANTENIMENT DE REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ

Edificis industrials, comercials i oficines
Sales d’informàtica, laboratori i control
Armaris elèctrics
Túnels de refrigeració i congelació
Càmeres frigorífiques de conservació i congelació
Aplicacions frigorífiques en procesos industrials

Oficines Generals-Oficina Tècnica:
Josep Ma. de Sagarra, 1, Tel. 93 574 27 10 - Fax 93 560 63 54

08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA ( Barcelona)

Magatzem Central-Divisió Transport-Divisió Indústria:
C/ Barcelona, 29 - 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona)

AUTO-VADOR
TALLER MECÁNICO

Reparación en General
del Automóvil

Vidal i Barraquer, 35
Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 68 06
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JO - FRAJO - FRA , SL

Reparaciones y Mecanizados
en General

C/ Santiago Russinyol, 14 Nave B-11
08213 POLINYÀ
jofra@jofra.es

Tel. 93 713 25 97
Fax 93 713 24 60
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Flors
Plantes
Regals
Decoració

Joguines i peluix
Servei telefònic (VISA)

Santa Maria. 1 - Tel. 93 560 60 05
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

des de 1985

RESTAURANTE BAR

RINCÓN
GALLEGO

Especialidad en carnes
Gran surtido de pescado

Salones para bodas y convenciones

Carretera Nacional 152, Km. 15
(Entre Mollet y La Llagosta)

Tel. 93 574 36 79
LA FLORIDA Sta. Perpètua de Mogoda

(Barcelona)

QuiroFarell
CENTRE DE MASSATGES I TERÀPIES MANUALS

PREUS ESPECIALS A PENSIONISTES

C/Mossèn Camil Rossell, 26
08130 Santa Perpètua de Mogoda

HORES CONCERTADES
M. 659 21 88 51 //  M 634 94 28 42

T 93 560 69 09
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ercat
unicipalm

Santa Perpètua de Mogoda
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B-142

B-140

AP-7

AP-7

Ctra. Sabadell

C-59
Polinyà

Polig. Ind.
Can Vinyalets

Polig. Ind.
Can Vinyals

Santa Perpètua
de Mogoda

Mollet
del Vallès

CIM
Vallès

DISPOSEM DE SALES PRIVADES
PER REUNIONS D’EMPRESES I
CELEBRACIONS PARTICULARS

Ampli aparcament

Zones ajardinades

Obert de dilluns a divendres migdia

Dissabte migdia i nit

(Estiu divendres i dissabte nit)

Menú diari de dilluns a dissabte migdia

La Premsa de
Can Vinyalets

Pol. Ind. Can Vinyalets, Parcel·la 13
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Tel. 93 574 44 97 - Fax 93 574 44 97

El Pont Vell
E S T A C I Ó  D E  S E R V E I

La del poble. La de sempre

El Pont Vell
Canviem per millorar

Som els que érem
per tornar a ser el
que havíem estat
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CONTACTAN’S!
www.armengoltorra.com - (+34) 680 812 229
armengoltorra@gmail.com
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R E P A R A C I Ó  D E  L ' A U T O M Ò B I L

Talleres Ricart

Genís, Sala, 12 / Teléfono 93 574 16 62
Sta. Perpètua de Mogoda
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LLENGUA CULTURA PAIS

Josep Tura 11F Pol. Ind. Mas d’en Cisa - Sentmenat CATALONIA
www.aranow.com

aranow
packaging
machinery

aranow
packaging
machinery

REGALEU-VOS EL PACK DE
SANT ANTONI

LLIBRE (CD inclòs) - RELLOTGE - VIDEO DEL 
CENTENARI i la BUFANDA DEL 2018

TOT 45€ 
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FERRADURA DE PLATA

Jaume Vinyals i Rovira, soci número 145

Bells i vells temps

Quan a l’assemblea anual de finals de 2016 se’m va nominar per a la ferradura 
de plata de l’any 2017 vaig pensar: carai, ja et toca? Doncs, pel que sembla sí, 
tot i que desconec la regla interna de la Societat de Carreters per la qual es van 
nomenant els escollits. Sigui com sigui, l’accepto amb goig i amb nostàlgia 
també. M’explicaré.
A casa meva, just acabada la guerra, encara teníem un cavall, un carro i altres 
estris per a conrear la terra. La història verbal, fotogràfica i escrita de can Clara-
llarg i alguns estris que encara guardem al nostre museu familiar, donen fe del 
que dic. 
I amb més força ho puc defensar encara, perquè puc descriure amb tot detall 
com era la cort del cavall, gràcies al testimoniatge ben viu de les imatges que 
retinc amb molta nitidesa dins de la meva memòria. Com també em recordo 

del petit gosset de nom Duc que m’acompanyava per tot el barri en arribar de l’escola, demanant-me 
entre salts i moviments de cua que jugués amb ell.
A la cort del cavall hi havia una tofa de palla vella i la corresponent menjadora de fusta un xic clivellada 
per les dents de l’animal. Hi havia també una gàbia de conills i una colla de claus forjats clavats a les 
parets, en un dels quals hi restaven penjats part dels seus guarniments. En els altres, segurament, s’hi 
deurien penjar el sac i el morralet per donar-li de menjar, entre altres estris. I recordo amb dolcesa i 
enyorança quan la meva iaia Pepa des la cuina em manava que anés a buscar-hi un manyoc de palla 
per encendre la llenya de la vora del foc o bé per al carbó del fogonet que ella treia al barri de casa per 
evitar que la fumarada embolcallés la cuina o bé l’entrada. 
A mitjans dels quaranta, mort el meu avi Josepet i sense cavall i carro, la feina d’aquell temps ens la feia 
el Domingo Selvas (tot i que tothom el coneixia pel Daniel). En aquella època, menàvem poques quar-
teres. Una vinya entre can Banús i la Torre Blanca i tres trossos de regadiu: a la Creueta, a la Burguera i 
a can Banús. 
Més endavant el meu pare va comprar un tros de terra a la zona de Can Vinyals, on ja hi havia una vinya 
jove, un parell de bons camps per al cereal i les lleguminoses i un gran tros que una vegada tragellat 
ens va permetre de sembrar-hi blat, patates o blat de moro (respectant les regles del guaret), que po-
díem regar perfectament des d’un gran safareig que omplíem des d’un pou profund que havíem fet a 
la nostra petita propietat. 
I així fou com jo, en edat escolar encara, ajudava –és un dir- al meu pare i al meu germà en les feines 
de temporada, sobretot els dissabtes a la tarda. Per altra part, mentre la meva mare es cuidava de les 
tasques pròpies d’una casa amb set persones i de l’aviram que els dissabtes anava a vendre a la plaça 
del mercat de Sabadell, jo era l’encarregat de netejar els galliners i conilleres, una feina diària que no em 
queia gens bé i que m’havien d’insistir molt, però que molt, perquè la fes. 
I ja per acabar un darrer record: cap al final d’un estiu en plenes vacances, el meu germà Josep, el Da-
niel Selvas i jo érem al camp de can Vinyals perquè s’havien de portar les garbes a l’era del Sindicat. Jo 
també volia ajudar a carregar el carro. Davant la meva insistència em van deixar que ho intentés amb 
una forca més alta que jo. 
Resultat, cap de les garbes que vaig enforcar –i això que eren de màquina amb lligam de sisal- va arribar 
en mans del Daniel que, amb un somriure afable veia com una vegada i altra, la forca i la garba que jo 
intentava carregar s’anava decantant pel pes, fins caure al terra. A les garbes d’aquell carro, no n’hi va 
haver cap de meva. Tots dos reien, menys jo. 
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FERRADURA DE PLATA

Joan Soley Vila, soci número 329

La Societat de Carreters Sant Antoni Abat aquest any m'atorga la Ferra-
dura de Plata. Es un distintiu que es concedeix als socis que porten anys 
vinculats amb l'entitat. 
Jo no soc carreter peró soc fill i net de pagesos i una de les meves vincu-
lacions es conservar molts estris de la pagesia com a records familiars. 
I un carro d'escala que amb una mica de bona voluntat encara podría 
sortir pels tres tombs. 
El meu pare fou soci de l'entitat i tinc constància que ja ho era l'any 
1927. El meu record de la festa de Sant Antoni ja és de quan era petit i 
els carros i cavalls passaven per davant de casa meva, al carrer de Sant 

Antoni. Recordo també la coca a ca l'abanderat i el ball al Coro. Amb el sorteig que es feia, un 
any em va tocar un be. 
Peró sense ser pagès ni carreter la pagesia l'he viscuda a casa i quan s'esqueia vaig col·laborar 
amb totes les feines del camp. 
I com que ho porto arrelat, la meva vinculació amb la festa de Sant Antoni va ser fer-me soci 
de l'entitat i començar a col·laborar com a memòria històrica en els programes de la festa. Tinc 
constància d'haver escrit "Sant Antoni als anys quaranta", "Recordant la pagesia", "Sant Antoni 
2009", "Sant Antoni i 60 anys del Centre", "100 anys son molts anys",  "100 + 1". 

Gràcies per aquesta ferradura que guardaré amb molta il·lusió. 
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FERRADURA DE PLATA

Serafín Cifuentes Ibarra, soci número 139 

Vaig conèixer Santa Perpètua farà uns 45 anys, amb motiu del trasllat 
al Polígon Industrial de Ca n’Oller d’una petita empresa ubicada a Bar-
celona. Vaig ser president de la Junta de Compensació de l’esmentat 
polígon des que van començar les obres d’urbanització fins al seu aca-
bament, i a hores d’ara encara presideixo l’Entitat de Conservació del 
Polígon, fins que n’acabi el mandat.

Vaig venir a viure a aquesta població amb la meva esposa Maria Lluïsa, 
que ha estat mestra del Col·legi Sagrada Família fins a la seva jubilació.

També he treballat durant sis anys a l’Ajuntament de la nostra vila, pri-
mer al Servei d’Aigües i posteriorment al d’Obres i Activitats, on segura-

ment molts de vosaltres m’hi heu conegut.

Actualment ocupo el càrrec de jutge de pau a la nostra ciutat, on sóc a la vostra disposició 
sempre que necessiteu el meu ajut.

Com podeu constatar, no he estat mai ni carreter ni pagès, però ja fa molts anys que sóc soci de 
l’entitat; i en sóc soci perquè tenia molta amistat amb el senyor Margarit (alcalde de Mogoda, 
així és com l’anomenava el nostre estimat exalcalde en Pere Bufí).

Vull expressar el meu testimoniatge de gratitud i amistat vers tots els components de la Junta 
Directiva dels Carreters per la distinció que m’atorgaran, i desitjar-los que les festes d’enguany 
siguin tan alegres com sempre. La majoria dels socis reconeixem i aplaudim la bona tasca que 
heu fet fins ara.

A més a més, vull felicitar les persones que en el mateix acte rebran la distinció de la Ferradura 
de Plata.
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Productes de pastisseria sense gluten
Degustació

BARCELONA
C/ Balmes, 106 - Tel. 93 170 07 14

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
Obert: dissabtes i diumenges

C/ Martí Costa, 14
Tel. 93 560 01 60
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Rambla, 22 - Tel 93 544 95 31
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

C/Anselm Clavé, 19
Tel. 93 560 06 38 - 686 96 36 15 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda 

tito@mbmexpendedoras.com

SERVEI I QUALITAT DESDE 1989

EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES S.L

Roba interior dona
Roba interior home

Joyería
Taller propio

Composturas en
Joyería y Relojería

C/ Pau Picasso, 10
Tel. 93 560 76 52

SANTA PERPÈTUA

VENDING DE QUALITAT. 
CAFÉ BEGUDES I SNAKS,
AL MILLOR PREU
A LA SEVA EMPRESA

SERVEI DE TINTORERIA

Ferreteria
Vilalta

Des de 1942 al seu servei

Calvari, 32
Tel. 93 586 34 55

08291 RIPOLLET (Barcelona) 
servilalta@hotmail.com
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ELS ABANDERATS 2018

Hem rebut l’encàrrec d`escriure unes paraules per a la festa de San Antoni Abat 
d`enguany.
Aquest any a les famílies Bayés Valls i Miranda Bayés ens ha recaigut l ’honor de 
ser els abanderats de la passada dels Tres Tombs de 2018.
Amb aquesta ja seran 102 les passejades celebrades a Sta. Perpètua de Mogoda i 
creiem que això parla per si sol de l’esforç i la il·lusió de tanta gent que l´han fet i 
la fan possible any rere any.
Nosaltres ens sentim molt orgullosos de continuar amb aquesta tradició que 
combina la pagesia i la cultura ja que no deixem de sentir-nos arrelats a ella per 
alguns motius familiars: els avis Bayés -Masagué sempre varen està vinculats a la 
Masoveria amb totes les seves vessants del cultiu de les terres  i de la ramaderia 
i per part de la família Rovira perquè  es van estimar aquest poble com a seu i al 
portaren en el seu sentiment i en la seva obra.
És per tot això que nosaltres posem tota la nostra joventut i entusiasme en convi-
dar-vos a gaudir d´aquest dia tan especial i a fer que entre tots aquesta festa con-
tinuï creixent i unint-nos per així perseverar en la cultura i les tradicions d ´aquest 
nostre poble que tots tan  estimem. 
VISCA SAN ANTONI ABAT!

Adrià Bayés Valls
Abanderat

Albert Miranda Bayés
Cap de Bandera

Joan Miranda Bayés
Cordonista

Martí Bayés Valls
Cordonista
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Dia 17 de gener dimecres 

A les 20h del vespre
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
Presidida pel rector Mn. Jesús Corral García i cantada per la Coral Renaixença.
Ofrenes dels símbols de la Festa. Benedicció de coques i ferradures de plata.
La Coral finalitzarà la celebració amb el cant dels Goigs de Sant Antoni.
A la sortida repartiment de coca beneïda a tots els assistents. A continuació al 
Centre Cívic El Vapor refrigeri amb coca i moscatell.
    
Dia 28 de gener diumenge

DINAR DE GERMANOR
Restaurant Fonda Neus de Sant Sadurni d´Anoia.
Hi haurà servei d’autocars (inclòs en el preu).
Ball de Gala.
Acte simbòlic traspàs bandera als abanderats per l’any 2019.
Lliurament de les Ferradures de Plata als socis de més edat:
Joan Soley Vila, Jaume Vinyals Rovira i Serafí Cifuentes Ybarra
 

Nota important: Les persones interessades en assistir al dinar poden recollir els 
tiquets abans del dia 24 de gener a La Rambla Cafè (Cal Berto) Rambla, 20 Tel. 
935600119.
Cal abonar l’import del dinar en el moment de fer la inscripció.

Per a més informació Informació: Tel.  650 378 330
  649 934 330

     www.santantonisantaperpetua.cat

Dia 3 de febrer dissabte

A les 13h Ofrena Floral al Monument als Carreters (rotonda dels Carreters).

PROGRAMA D’ACTES
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Dia 4 de febrer diumenge 

FESTA DELS TRES TOMBS
8 matí, Plaça de l’Església benedicció de les tradicionals coques.
De 8.30 a 10 matí repartiment de coques a tots els socis al Centre Cívic El Vapor.
De 9 a 11 matí Esmorzar per a tots els participants dels tres Tombs Recinte 
Firal Passeig de la Florida. 

A les 11 del matí:
Sortida de casa l’Abanderat, famílies Bayés-Valls i Miranda-Bayés, carrer Lluís Mi-
llet, 8, cantonada Pau Claris, 11. Trasllat de la bandera i estendard fins a la concen-
tració al Passeig de la Florida per anar a la Benedicció a les 11:45h, un any més 
aquesta serà impartida des de la tribuna que hi haurà instal·lada a la Rambla amb 
assistència d’autoritats i convidats de diferents àmbits del nostre poble. 
Començament dels Tres Tombs, que aniran encapçalats per la imatge de Sant, 
Capità de Bandera amb l’estendard, l’Abanderat i Cordonistes.
Bandes de música: Triangle de Sants i  Banda a confirmar
Lliurament de l’obsequi-record a tots els participants a la Passada.
La coca i el moscatell per als socis i simpatitzants es repartirà al Centre Cívic El Vapor.
Tots els voluntaris, junta i organitzadors gaudiran de l'obsequi el mateix dia de 
la Passada.

Els Abanderats:              Adrià Bayés Valls (Abanderat)
    Martí Bayés Valls (Cordonista)
    Joan Miranda Bayés (Cordonista)
    Albert Miranda Bayés (Capità de Bandera)

NOTES: 
Per encàrrecs de coques del Sant, dirigiu-vos a:
Montserrat Miquel Vda. de Santiago Altayó (Can Ros), c/ Marià Fortuny, 8,  Tel. 93 560 11 94. 
La Rambla Cafè (Cal Berto, Tel. 93 560 0119).
Les coques es repartiran diumenge dia 5 de febrer al Centre Cívic El Vapor (C/Enric Grana-
dos) de 8.30 a 10.00 hores. Cada soci rebrà oportunament el tiquet per a recollir la coca que 
li pertoca. Així mateix demanem que les coques encarregades es paguin en efectiu en el 
moment de l’entrega.
També hi hauran disponibles els rebuts anuals de soci per a totes les persones que no el tin-
guin domiciliat pel banc (quota de soci 25€).
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Florida

Passeig

Passeig

de

de

la

la

Florida
Pau Claris

Genís Sala

Ram
bla

A
vinguda Barcelona

Terminal

PLÀNOL DE SITUACIÓ I

RECORREGUT DELS TRES TOMBS

Banda de música el Triangle de Sans
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MISSA - OFRENES
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39è ANIVERSARI DINAR DE GERMANOR
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OFRENA FLORAL
AL MONUMENT ALS CARRETERS
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BENEDICCIÓ DE COQUES I
ESMORZAR PARTICIPANTS
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TRES TOMBS
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PRESENTACIÓ LLIBRE I VIDEO DEL CENTENARI
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EXCURSIÓ MUSEU DEL TRAGINER I DINAR A VILADA



60



61

Construcció de: 
SEMBRADORES
MESCLADORES · SILOS
TRANSPORT PNEUMÀTIC 
TRANSPORT SENSFÍ

CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Ctra. de Caldes, 5
Ap. de Correus 93
08130 STA. PERPÈTUA
(Barcelona)
Tels. 93 560 21 98
93 560 21 12
Fax 93 560 21 98SEMBRADORA DE MONGETES
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DESPRÉSDESPRÉSABANSABANS

Restaurem els faros del teu cotxe

perquè hi puguis veure molt millor

INFORMA’T

Tel. 93 560 14 91

AUTOS JIMO agraeix a tots els clients la confiança dipositada,
que ens ha permès complir més de 40 anys

Desitgem seguir oferint-vos més i millor servei  
 Pol. Ind. Can Bernades Subirà - C/ Llobregat nº4 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 574 03 55 - mòbil 695 661 001 - jimo.serveirapid@gmail.com
VENDA I REPARACIÓ: Av. Santiga, 36 i 38 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda Telfs. 93 560 14 91 - 93 560 15 20  
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NO HI FALTEU

ENTITAT VEÏNA
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LA JUNTA DEL 2018
EN MARXA…

His
tòri

a de
 la S

ocieta
t de Carreters Sant Antoni Abat de Santa Perpètua de Mogoda                              Cent anys de patrimoni cultural 1916 - 2016 

His
tòri

a de
 la S

ocietat 
de Carreters Sant Antoni Abat de Santa Perpètua de Mogoda                              Cent anys de patrimoni cultural 1916 - 2016 

ara 
compreu i 

regaleu 
productes

de sant antoni al 
millor preu

video del

centenari 10€

LA BUFANDA DEL 2018

10€ 

RELLOTGE 10€

LLIBRE 15€
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marcos · cuadros · espejos
C/ Lacy, 6 - 08202 SABADELL
Tel. 93 711 54 03 - sabadell@solocuadro.com

Ctra. B-140 Km. 5,4  Nave 18 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel 93 560 08 13  - Fax 935 60 11 97  -  info@solocuadro.com

Avda. Torreblanca 2-8, local 14  - 08172 Sant Cugat del Vallés
Tel. 93 589 19 31  -  santcugat@solocuadro.com

www.solocuadro.com

Ripollet Serveis Immobiliaris
Rambla St. Jordi, 34, local - Tel. 93 594 86 71 - 08291 Ripollet

40 Anys d’experiència
ens avalen

Felic
ita

ts Carre
te

rs

de Santa
 Perp

ètu
a
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Ev@ Estilist@
Rentar + pentinar de de 10€
Color + pentinar des de 20€

Permanent + pentinar des de 35€
Metxes + tallar + pentinar des de 30€
Rentar + tallar + pentinar des de 18€

 Tallar homes 8€
 Tallar nens 6€

Horari: de dimarts a divendres:
matí 9.15 a 13.00 h.  -  tarda 15.15 a 20.00

Dissabtes 9.00 a 14.00

C/ Pare Rodés, 1 - Tel. 630 652 566
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Home - Dona

C/PRAT DE LA RIBA 26
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

TEL. 930 239 292
DHIVERS@DHIVERS.ES

WWW.DHIVERS.ES

RESTAURANT

C/ Prat de la Riba, 23 - Sta. Perpètua de M.
Tel. 93 574 32 42 - www.canperico.cat

MIGDIES - menú de dilluns a divendres
plats originals cuinats amb els millors ingredients

NITS - tots els vespres de la setmana
veniu a tastar les nostres propostes i suggeriments

SEGUEIX-NOS A

ELISABET BAUSILI BENGADO

C/ Prat de la Riba, 26

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

TEL. 930 239 292

DHIVERS@DHIVERS.ES

WWW.DHIVERS.ES
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HISTÒRIES DEL NOSTRE POBLE

EL PONT NOU

S`explica que a meitat del segle XIX, van arribar al nostre poble dos germans de cognom 
Bellsolá. Venien de la imponent i solemne Besalú, de la comarca de La Garrotxa (Girona).
Eren d’ ofici  terrissaires  rajolers i  aquí varen trobar el que necessitaven per establir-se. No 
van pas venir amb les mans a la butxaca, ja que ben aviat es van fer dues cases a l‘indret de 
Les Plomes. 
En aquella època, ja  sabem la facilitat que tenien el “savis” del poble en posar un mot o 
sobrenom a qui fos ,i ells no varen ser cap excepció. Aquelles  cases se les va conèixer com 
a Can Goita , perqué un dels germans en les seves converses sovintejava  l’expressió …”goi-
ta”…. goita per aquí, goita per allà i…. (aclarirem que anys enrera aquesta expressió, del verb 
guaitar, (mirar) es feia servir tot i pronunciant-la malament.) Dit això  com a Can Goita van 
quedar.  
 D’aquella nissaga dels  Bellsolá de Can Goita,  en va sortir el protagonista de la nostra histò-
ria… en Francesc Bellsolà i Folguera …”el Xato”

     W
Des del començament de tots els temps, quan es volia anar direcció Mollet, per força s’havia 
de travessar la riera i el seu cabal sovint era  abundós.
Es recorda, segons deien els nostres avis,  que el seu doll era net i joliu i que  carpes enjugas-
sades   viatjaven fins a l’alçada del Torrent de Ca n’Oller.
Però sempre era un veritable problema el fet de traspassar la riera , tenint en compte que 
anar a vendre als mercats de Granollers i de Mollet  era un fet cabdal per ajudar a la senzilla 
economia de la pagesia.   Un dia  l´alcalde del poble, el  nostre amic Bellsolà “el Xato”,  deixà 
de banda les lamentacions i  engrescà al poble en pes per fer realitat un somni de milers 
d´anys.
Era l’any 1928 quan els nostres ascendents varen sentir unes màgiques paraules:
” Perpetuins i perpetuïnes…. Ferem un pont sobre la Riera de Caldes”.
El “Xato”, va remoure mar i muntanya, cel i terra…..peró ho va aconseguir. L’aïllament que el 
poble durant centúries havia patit, l ‘any 1932 va ésser vençut.
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Ja teníem pont. Un pont nou.  No calia treure’s les espardenyes per anar de riba a riba.  Amb 
bicicleta podíem fer-ho sense esquitxar-nos i amb carro sense fuetejar  l’animal. 
Tothom  hi va col·laborar i el ben recordat Fidel Aluja el mestre  d’obres que  comandava la 
construcció, va fer maneres perquè els treballadors fossin tots del poble.
Era  per estar-ne més que satisfets; teníemm el pont més llarg i més maco de totes les viles 
de la rodalia . Entre nosaltres:l’envejeta dels pobles veïns.
Un nou escenari amb imponent decorat  que es feia servir per immortalitzar en una fo-
tografia aquella rialla de tendre joventut que a tots durant uns segons ha fet tremolar el 
nostre cor.
Quan per la part de Caldes...Sant Feliu es veía descarregar la tempesta, la rambla era una 
desfilada de paraigües negres aixoplugant una collivada d’homes que anaven a veure 
“com baixa la riera”. Ara teníem una llotja de primera. Veure baixar la riera era un esdeveni-
ment que es disfrutava, era un riu de felicitat.
S’hi anava amb pressa, ja que ningú volía perdre’s la imponent arribada del cap. El que no 
hagi vist mai l’arribada del cap de la riera no ha vist  un dels espectacles  més impressio-
nants que hagi pogut viure. És una mostra de força desfermada de la naturalesa en estat 
pur i secular; com un monstre bramant amb fúria esfereïdora, arrossega amb la seva bes-
tial embranzida grans troncs d’arbres tot fent rodolar enormes  pedres que al xocar unes 
amb les altres se sent el soroll de l’infern i el cor s’encongeix quan aquella força sense con-
trol s’estavella en els contraforts del pont .Després poc a poc la riada se serena i la remor de 
l’aigua acompanyava durant uns dies la tranquil·la vida del nostre poble.

L’alcalde en Francesc Bellsolá i Folguera “el Xato”, que vivia a Can Goita passava i traspassa-
va el pont cofoi i orgullós tot recargolant-se el mostatxo de tanta satisfacció.

     W
Perqué li deien el Xato? . Doncs molt senzill …. 
Estem a Santa Perpètua a començaments del 1900. Un dia qualsevol en una nit d’hivern. A 
la taverna s’apaguen els llums i la parròquia comença a desfilar, cadascú a casa seva. 
_ Cisco… hi ha negre nit per anar tot sol cap a Can Goita.
I donant copets a la dreta de la faixa li respon.
._Tranquil company.. que no vaig sol… que porto el “xato”.
Li deia xato al pistolot que portava amagat a la faixa. 
Que va dir aquell sant home!. Ja per sempre va ésser “el Xato”.
En bona memòria del nostre poble sigui en Francesc Bellsolà i Folguera       “el Xato”

     W

Escrivint aquestes ratlles  per al programa de Sant Antoni, una vegada més els records em 
fant enyorar una mica aquell poble i aquells dies, en què tot em semblava més senzill. No 
vull estovar-me però es que el Sant Barbut en té  la culpa, ja que em surt com aquell primer 
dia el sagrat crit de… 
VISCA LA FESTA DE SANT ANTONI!

Isidre
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• Electricitat Industrial ( Alta-Baixa Tensió)
• Contra Incendis:
   Instal·lació, detecció, projecte i legalització. 
• Veu i dades:
   Instal·lació i certificació xarxes estructurals Cat. 5, 6 i fibra 
• Fluids: Instal·lació i manteniment circuits (aigua, vapor, etc.)
• Climatització i ACS
• Refrigeració Industrial 
• CCTV i anti-intrusió: Instal·lacions i manteniment 
• Obres “Claus en mà”

Creueta,1
Tels. 93 574 19 99 - Fax 93 574 21 02

e-mail: info@esyma.net
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Instalaciones y Montajes
Eléctricos e Industriales

BAR
LA GRANJA

C/Pau Casals, 42
STA. PERPÈTUA DE MOGODA

CODINA
• MATERIAL ELÈCTRIC
• MATERIAL FONTANERIA

• FERRETERIA
• PARAMENT DE LA LLAR

Tel. 93 560 27 16
93 560 01 52

Rambla 45
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Paseo de La Florida. 18 • Tel. 93 574 33 28
Avda. de Barcelona, 10 • Tel. 93 560 14 50

Eugeni d'Ors, 86-87 • Tel. 93 560 17 54  
08130 Santa Perpètua de Mogoda

SEYMA
DROGUERÍA
PERFUMERÍA

PINTURAS
DECORACIÓN
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perpetuenca
la

 s.c.c.l.

Ctra. Sabadell a Mollet, Km. 4
Tel 93 560 00 60

Fax 93 544 82 45
Santa Perpètua de Mogoda

(Vallès occidental)
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ICARDR
PERRUQUER
UVA
manicura - pedicura - depilació
tractaments facials
tractaments corporals

C/Pompeu Fabra, 4
Tel. 93 560 24 13
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

C/ Marià Fortuny 1   Santa Perpètua de Mogoda 08130 (Barna)
T e l .  9 3  5 6 0  1 9  6 0    F a x  9 3  5 6 0  0 5  6 8

www.fraderamobles.com

INDUSTRIAS

MES RES,S.L.

C/Indústria, 3
Tel. 93 560 26 02
Fax 93 544 94 93
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
(Barcelona)

MECANIZADOS INDUSTRIALES Y
TRABAJOS EN C.N.C.
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Tesalut
DIETÈTICA - TETERIA
TERÀPIES NATURALS

C/ Prat de la Riba, 24
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 544 68 74 - 673 716 662
saluten@hotmail.com

GESTORIA JANSANA
TRÀNSIT - TRANSPORTS
IVA - RENDES
Av. Barcelona, 10 - Tel. 93 574 02 02

GRUP D'ASSESSORS, S.L.
ASSESSORIA LABORAL - COMPTABLE
FISCAL - JURÍDICA
Dr. Robert, 35 - Tel. 93 560 15 86

UN PROFESSIONAL
PER A CADA TEMA

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PEIXOS
REME

Especialitat en
peix de platja

parades 1 i 2

Tel. 93 544 80 17
Santa Perpètua de Mogoda

www.gestoriajansana.cat

OPTICALIA
IMATGE

C/ Prat de la Riba, 32
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

monicahg34@hotmail.com
Tel. 93 574 06 48
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EL NOSTRE PATRIMONI

L’any 2018 ha estat declarat l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. El patrimoni cultural és 
l›herència cultural pròpia del passat, amb la qual un poble viu el present i que transmet 
a generacions futures. El patrimoni està constituït per tots els béns i valors culturals que 
formen la nacionalitat o identitat d’un poble, així com el conjunt de béns immaterials i 
materials, mobles i immobles, que tenen un especial interès històric,artístic, arquitectò-
nic, urbà, arqueològic, ambiental, lingüístic, sonor, musical, audiovisual, fílmic, científic, 
documental, literari, bibliogràfic, museològic, antropològic, i les manifestacions i les 
representacions de la cultura popular.
En el cas català (i el perpetuenc), tota aquesta descripció tant filosòfica i fora del nostre 
abast resulta ser la d’una cosa per la qual treballem tots els que pertanyem a les entitats 
culturals, tant locals com nacionals, i que és una cosa tant simple com la de conservar el 
patrimoni cultural. Aquesta feina de conservació és voluntària, i consisteix en treballar 
moltes hores en locals o espais cedits per l’ajuntament, o fins i tot al menjador o al garat-
ge de casa d’algú, per aconseguir crear una activitat, jornada, manifestació o trobada de 
la qual gaudiran molts altres i que serà el sou emocional que rebran les persones que ho 
han organitzat.
Doncs bé, resulta curiós que just abans d’encetar aquest any del patrimoni ens trobem 
que en un racó del continent europeu, la nostra petita nació poblada per irreductibles ca-
talans encara hagi de lluitar contra una invasió que amenaça el nostre patrimoni. Aques-
ta invasió és de gent que, tal com deia l’Ovidi Montllor, a qui no li agrada que es parle, 
s’escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s’escriga 
o es pense. El que no saben aquests invasors és que són ben bojos si creuen que poden 
sortir-se amb la seva.
Mentre escric aquestes línies tenim polítics (i no polítics) presos, el color groc està pràc-
ticament prohibit, i estem pendents d’unes eleccions que esperem que siguin vàlides. 
Desitjo que quan llegiu aquestes línies, el groc torni a ser un color més, que tots siguem 
una mica més lliures i que els presos siguin a casa. Si no és així, tots els que pertanyem a 
les entitats segur que seguirem treballant per preservar el nostre patrimoni i perquè les 
tradicions com la dels 3 Tombs se segueixin celebrant de la mateixa manera.

Berta Humet Xicola
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EUROPA
BAR - RESTAURANTE

Especialidad en Tapas:
Brochetas de Carnes y Marisco

Mariscadas y Parrilladas
Menú Diario, Banquetes

Ven a conocernos

Avda. Santiga, 24 / Poeta Maragall, 1
Tel. 93 560 53 04

08130 Sta. Perpetua de Mogoda

SABADELL: RONDA PONENT, 43 ............................................... 93 159 76 66 
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INSTAL.LACIONS I
REPARACIONS EN GENERAL

Narcís Monturiol, 23, Baixos - Tel/Fax 93 560 37 17
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
e mail: enricaltayovi@hotmail.com

INSTAL·LADORS AUTORITZATS:
ELECTRICITAT, AIGUA, GAS,

CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT
“EMPRESA COL·LABORADORA DE FERCA”

CARNISSERIA

ALTAYÓ-RIPOLL
MERCAT MUNICIPAL DE MOLLET

PARADES 52-53
TEL. 93 593 91 71 - 93 593 04 72 - 93 570 27 23

CARNISSERS DES DE 1897 - 4a. GENERACIÓ
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Més de 35 anys al seu servei
Tel. 93 574 25 50 

www.comercial-lider.com  -  lider@comercial-lider.com

Santa Perpètua de Mogoda  -  C/ Pare Rodés, 40 bis

Polinyà
P. Ind. Ca n’Humet de Dalt, - C/ Guifré el PIlós, 1 bis Nau C-D

CLIMATITZACIÓ - ELECTRICITAT - FONTANERIA
FERRETERIA - IL·LUMINACIÓ - SANEJAMENT
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08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 625 188 500
625 188 600

Serveis concertats
Missatgeria

Taxis Miquel-Inés

C/ Noi del Sucre, 3
Tel. 93 544 83 68

08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Els millors preus!!
Aus  Carns  Ous  Elaborats
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BODEGA FOLGUERA
"La casa del bon vi"

Vins a granel i embotellats
Caves, licors i begudes en general

Estem a 50 m. del Mercat Municipal,
al carrer de Mossèn Camil Rossell, nº 45

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 16 84

PARC CENTRAL

CAMP DE FUTBOL

Av. Onze de Setembre

CAP

Carretera

Ca la Marga MENJARS CASOLANS PER EMPORTAR!!

PLATS FETSper a laVOSTRA
TAULA

VARIETAT DE PLATS TRADICIONALS i
POLLASTRES A L’AST

Celebracions familiars, amics.
Aniversaris, caterings empreses,…

Av. Estela Ibèrica, 51 (Florida Nord) · STA. PERPÈTUA DE MOGODA

“Si feu Tres Tombs al poble, tot passejant,
fins Ca la Marga estareu Arribant.

Satisfer el vostre gust,  ens plau
amb qualitat i varietat del cuinat.

Seguim la tradició dels fogons com a casa vostra,
preparant el millor del porc, pollastre, vedella…. “

Per St. Antoni, també l’ Homenatjem i HO CELEBREM!!

Tel. 93 560 69 43
Per encàrrecs

+ de 10 ANYS al vostre SERVEI

BM

BRICOMUEBLE
MUEBLES · REFORMAS · CARPINTERIA

C/ Mn Camil Rosell, 16
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)

Tel. 93 560 75 51  Fax 93 574 70 08
m.bricomueble@gmail.com
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E mail: info@psperpetua.com

Tel. i Fax 93 560 41 72
Rafael Casanova, 26

08130 Sta. Perpètua de Mogoda
e-mail: mogoda.automocio@gmail.com

MOGODA
AUTOMOCIÓ

Reparació General
de l’automòbil

Especialitat



85

INSTAL·LACIONS
J. UCEDA

INSTAL·LADOR AUTORITZAT
LLUM - AIGUA - CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

Tel. 687 490 056
Vidal i Barraquer, 27

STA. PERPÈTUA DE MOGODA

SERVEIS DE NE TE JA

Sant Isidre, 12
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 19 02 - F 93 560 36 14

info@eurobrill.com
www.eurobrill.com

correduria d’assegurances

La teva correduria de confiança
C/ Prat de la Riba, 16

08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Av. Matadepera, 46, 1r, 1a. - SABADELL
Tel. 93 717 33 00 - Fax 93 717 31 11

e-afis@e-afis.com

www.e-afis.com
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ESPECIALITATS EN
CARNS A LA BRASA

lourdes fernández
plaça nova, 9

08130 - sta. perpètua de mogoda
+34 610 40 95 29
+34 935 44 91 61

lourdesfernandez@trowelbarcelona.com

grupo trowelbarcelona

La teva immobiliària
de confiança

REPARACIÓ DE CALÇAT
DUPLICAT DE CLAUS I

COMANDAMENTS

SERVEI D’OBERTURA I
CANVI DE PANYS

GRAVACIONS

ESMOLAT DE GANIVETS I
TISORES
SEGELLS DE GOMA

TARGETES DE VISITA
PLASTIFICACIÓ DE
DOCUMENTS

Rambla, 24, T.93 560 11 57
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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CORTINAS
Y BOLSOS

J. DOMINGO
Can Baster

C/. Martí Costa, 10
Tel. 93 560 04 61

Santa Perpètua de Mogoda

LLUÏSA ARTERO
Pare Rodés, 5b - Tel. 93 560 21 37
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

BOUTIQUE

Ca l’Apolònia
- MERCERIA

- CONFECCIONS

- ROBA INTERIOR

- UNIFORMES PER
   A LES ESCOLES

C/ Prat de la Riba, 6-8 local
Tel. 93 560 06 77
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

CALINET 2000, S.L.

Serveis de Neteja

C/ Jaume Peric, 26 baixos, 2a.
08181 Sentmenat

Mòbil: 648 705 971
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BAR
LENNON
BOCADILLOS 
CALIENTES

Y FRIOS
SALON BILLARES AMERICANO

C/ Pau Casals, 37
C/ Dr. Trueta

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Plaça Nova, 4 - Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
T. 93 560 18 50 / 610 67 21 58
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UNA FLOTA DE 55 CAMIONS I GRUES AL SERVEI DE SANTA PERPÈTUA I EL VALLÈS
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ESPECIALISTAS EN VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Ctra. B-140 Sabadell a Mollet, Km. 5,15
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Tel. 93 307 03 57  -  Fax 93 266 33 36

Barcelona
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona - Spain
T. +34 93 560 13 58
F. +34 93 560 27 39

E-mail: caballos@llargues.info

Sevilla
Ctra. Viso-Tocina, Km. 4’5
41410 Carmona
Sevilla - Spain
T. +34 687 938 971
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· Reformes 
integrals

· Mobles de 
cuina i bany

· Sanitaris

· Griferies

· Gres i 
ceràmiques

· Parquet i 
portes

EXPOSICIÓ DE BANYS
Pau Picasso,8 local 10-11 - 93 560 24 78
EXPOSICIÓ DE CUINES
Pau Picasso, 3 local  - 93 560 77 51
MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Ctra. Sabadell-Mollet, Km 5,4 - 93 560 27 54

www.suministrosantaperpetua.es

Cadires de rodes • Crosses i bastons • Tensiòmetres
Calçat ortopèdic • Grues geriàtriques

Somiers i matalassos • Ajudes de bany
Faixes i genolleres  • Mitges i mitjons de compressió 

Canvi de banyera per plat de dutxa
Tot tipus de tractaments podològics i plantilles
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Dr. Luis Miguel Agustench Masó
Director Mèdic
Núm. Col. 2438

C/ Dos, nº 24, baixos - Tel. 93 574 35 62 - Fax 93 574 06 74
clinicadentalsl@gmail.com

08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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Segueix-nos a: 
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Lípidos Santiga, s.a.
SSS

AGRAÏMENTS

PATROCINADORS D’ACTES I CARROS

COL·LABORACIONS ESPECIALS

Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura

Ajuntament de

Sta. Perpètua de Mogoda

Parròquia de Sta. Perpètua

Policia Local

Mossos d’Esquadra

Protecció Civil

Mogoda Serveis

Brigades Municipals

Cooperativa La Perpetuenca

Autocars Serrat

Bodega Folguera

Coral Renaixença

Mitjans de Comunicació de

Sta Perpètua

Centre Cívic el Vapor

Abanderats 2017:

Família Bayés Valls

Família Miranda Bayés

Joan Morral

Ramon Vila 

Joan Humet Morral

M Quatre Arts Gràfiques

J. Junyent, Pa Artesà del Vallès

Maria Humet Oriol

Jaume Bartolí

Jaume Vinyals - Amics de Santiga

Joaquim i Pepi Soriano

Maria Pous i Ángel Gavieiro

Joan Albiñana 

Ramon Mestres

Isidre Casanovas

Elvira Tura

Família Vila Batalla

La Rambla Cafè
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AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA

DE MOGODA

Agrupació Sardanista

Santa Perpètua

Feliu Monés i  Concepció Vidal

Joaquim Humet i Fina Arumí  

Jordi i Carme Pedragosa

M. Àngels Valls

Sandra Soriano

Vicenç Teixidó

Colla de la Ferradura Rovellada

Escola Tabor

Núria Humet

Joan Subirà

Teresa Gispert

Gestoria Jansana

Ma. Glòria Jansana

Ràdio Sta. Perpètua

CREM

Gemma Gurrea

Embotits Subirats

Joan Carreras

Joan Soley

Albert Bonàs

Francesc Masip

Berta Humet Xicola

Toni Aparicio

Salvador Fité

Montse Vilà

Jordi Riera

Montse Morral

Julián Romero

Santi Altayó

Jaume Oller i família

Genís Ventura

David Manzorro

Paco Cuestas

Jordi Humet

Jordi Segarra

Agustí Lausin

Joan Olivé

Montserrat Miquel

Ma. Dolors Sors

Montserrat Batalla

Maria Fernando

Elena José
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