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EXCURSIÓ A REUS 

El dia 16 de Juny  la Societat de Carreters de  Sant Antoni Abat va organitzar una 
excursió a Reus. L´assistència va ser de 93 persones. 

Vem sortir de la nostra vila a les 8:00 del matí en direcció a Reus, on vam esmorzar, i 
després vam dividir-nos en 2 grups per fer 2 visites per separat. 

Mentre un grup amb guia feia la visita del centre històric de la ciutat fins arribar a la 
Plaça del Mercadal i el Gaudí Centre  

 
l´altre grup va fer una visita a l´Institut Pere Mata 

 
En acabar les visites vem anar a dinar a la Masia Crusells de la pròpia ciutat de Rreus. 

                                                                                                                                     
                                                                                

                                                                           5 



XXII TROBADA NACIONAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DELS 3 TOMBS 

 

El passat 10 de gener de 2019 part de la nostre junta vàrem acudir a la Rubí, 
població que va acollir la XXII Trobada nacional de la Federació dels Tres 
Tombs de Catalunya  

El Celler de Rubí s´hi van reunir 90 municipis de tot Catalunya associats a la 
Federació Catalana dels Tres Tombs. 

La pregonera va ser  Montserrat Comellas. En aquesta trobada Nacional, el 
Banderer va ser el senyor Manel Acebedo i les cordonistes les joves Maria 
Josep Boix i Sandra Martinez. 

El dia 03 de Maig es va celebrar l´Eucaristia en honor a Sant  Antoni Abat, el 
04 de Maig es va fer la Plantada de la bandera, la Visita al Museu, la recepció 
a l´Ajuntament i el concert i ball de la societat amb l orquesta Selvatana. 

El dia 05, es va començar amb l´esmorzar típic del traginer i la posterior rua 
pels carrers de Rubí on Santa Perpètua hi va participar amb un carro 
carregat de caixes. 
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CELEBRACIÓ DE L´EUCARISTIA EL DIA 17 DE GENER 

DIA DE SANT ANTONI ABAT 

 

Presidida pel rector Mn. Mario Jurado  i cantada per la Coral Renaixença, 
el dia 17 de Gener dia de Sant Antoni Abat vàrem fer la Missa on es va 
beneir la coca i les ferradures de plata que es van entregar el dia del dinar 
de Germanor als 4 socis mes antics de l´entitat que els hi corresponia. 

 

 
 

En aquest acte com cada any, al sortir de la Missa es va repartir per tots 

els assistents a la mateixa, tota la coca que es va beneir aquell vespre. 
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DINAR DE GERMANOR A LA FONDA NEUS 

DE SANT SADURNI D´ANOIA 

 

El dia 27 de Gener d´enguany, vàrem celebrar com cada any el dinar de 
Germanor entre tots els nostres socis i simpatitzants. Sempre se celebra 
una setmana abans de la passada dels 3 tombs. 

És una forma de retrobar-nos i començar a escalfar l´ambient just abans 
de la passada.  

 
Aquest dinar serveix per fer el traspàs de la bandera, dels abanderats que 
la tenen als que vindran l´any següent. 

Els abanderats d´enguany han estat la família Subirà-Gispert 
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L´assistència a aquesta trobada va ser de 184 persones. L´acte es va tancar 
amb el traspàs de bandera als nous abanderats de l´any que ve. 

 
Ferradures de Plata 

En aquesta trobada es fa un homenatge als socis de més edat de la nostra 
entitat entregant una ferradura de plata a cada un d´aquests socis i 
dedicant-los unes paraules de reconeixement tot recordant la trajectòria 
de la seva vida. 
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OFRENA FLORAL AL MONUMENT DELS CARRETERS 

 

El dia 02 de Febrer a les 13:00h i en presencia de les autoritats de la nostra 
vila, es va realitzar l´ofrena floral al nostre monument i vam recordar als socis 
de l´entitat que ens varen deixar durant l´any 2018. 
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DIA DE LA PASSADA DELS 3 TOMBS 

 

El dia 03 de Febrer d´enguany, vàrem fer la tradicional passada dels 3 tombs 
per la nostra vila. 

Preparació de coques i regals 

Aquest any vàrem comptar amb una bona infraestructura per atendre tota la 
gent que cada any hi participa. 

25 persones externes a la junta van participar en l´organització tant de 
l´entrega de coques als socis com de la preparació del regal als participants a 
la passada que aquest any va ser una Manta commemorativa i una mica de 
coca beneïda.  

 
Esmorzar dels carreters 

A partir de les 9 del matí vam oferir esmorzar gratuït a tots els participants i 
col.laboradors a la passada. Tenim una mitjana de participació d´unes 400 
persones, que aquest any es va veure reduïda per la coincidència amb altres 
pobles que també celebraven la festa aquell dia. 

En concret l´assistència va ser de 130 cavalls i 65 carruatges. 
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Enguany, per poder organitzarl l´ esmorzar i la sortida dels genets i carruatges 
de l´esplanada del recinte firal, vàrem comptar amb uns 20 col·laboradors 
més externs a la junta. Sense tots ells aquesta festa hagués estat impossible 
de poder-la organitzar. 

A part dels participants vàrem comptar amb 2 bandes de música, Banda de 
Cornetes i Tambors de Reus i la banda de Castelldefels que van causar molt 
bona impressió. 

La festa va transcorre sense cap incident. 
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Com a cloenda a la passada es va fer entrega dels obsequis commemoratius a 
tots els participants pels membres de la junta i l´entrega de coca beneïda a 
tots els participants i a tota la població que ens va voler acompanyar al 
centre cívic El Vapor 

                         

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

President: Joan Humet Morral         Vocals:  Joan Mestres Miquel 

Vicepresident: Ramon Vila Vilardebó           Carme Congost Colomé 

Secretaria: Marina Valls Obea                 Jordi Humet Morral 

Tresorer: Joan Morral Altayó                  Jaume Morral Pous 

                                        Ramón Mestres Miquel 

                                        Montse Bayés Rovira 

                                        Francisco Jose Leiva 
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COMPTE D´EXPLOTACIÓ ANY 2019

Nº ORDRE CONCEPTE REAL 2019 PRES. 2019 2018 PRES.2018
1 QUOTA SOCIS  (1) 8.425,00 € 8.200,00 € 8.100,00 € 8.200,00 €
2 RECAUDACIÓ RIFA PORC I TOIA (2) 2.032,00 € 2.000,00 € 1.665,00 € 1.700,00 €
2 VENDA COQUES 1.164,00 € 1.400,00 € 1.331,00 € 1.000,00 €
3 ANUNCIS PROGRAMA 9.790,00 € 10.000,00 € 10.105,00 € 8.500,00 €
4 COL·LABORACIÓ EMPRESES 3.110,00 € 3.500,00 € 3.260,00 € 3.260,00 €
5 SUBVENCIONS REBUDES 5.200,00 € 4.988,00 € 4.988,00 € 3.750,00 €
6 VENDES OBSEQUIS SOCIETAT 75,00 € 350,00 €
7 FEDERACIÓ CATALANA 3 TOMBS 250,00 € 250,00 €

TOTAL 29.796,00 € 30.338,00 € 30.049,00 € 26.410,00 €

 (1)  Som 338 Socis (en manca 1 per pagar)
 (2)   Ja restats els 300€ del premi del Porc

Nº ORDRE CONCEPTE REAL 2019 PRES.2019 2018 PRES.2018
1 CONSUM DE BENS DE L´ACTIVITAT 25.924,80 € 23.640,46 € 23.842,51 € 20.942,00 €
2 PRIMES D´ASSEGURANCES 762,29 € 751,29 € 751,29 € 835,00 €
3 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 0,00 € 0,00 € 387,60 € 508,20 €
4 SUBMINISTRAMENTS 537,24 € 375,10 € 375,10 € 1.917,80 €
5 MATERIAL D´OFICINA 0,00 € 185,80 € 181,05 € 300,00 €
6 COMISSIONS BANCARIES 357,28 € 253,90 € 253,90 € 200,00 €
7 DESPESES DIVERSES 722,88 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €

TOTAL 28.304,49 € 25.286,55 € 25.871,45 € 24.783,00 €

INGRESSOS

DESPESES

COMPTE D’EXPLOTACIÓ ANY 2019



PRESSUPOST DESPESES ANY 2019

No. ORDRE CONCEPTE REAL 2019 PRES.2019 REAL 2018
1 ASSEGURANÇA DIA PASSADA 384,43 € 384,43 € 384,43 €
2 ASSEGURANÇA ANUAL RESPONSABILITAT CIVIL 377,86 € 366,86 € 366,86 €
3 COMISIONS BANCARIES 557,28 € 253,90 € 253,90 €
4 QUOTA FEDERACIÓ TRES TOMBS 60,00 € 60,00 € 60,00 €
5 QUOTA AMICS DE SANTIGA 20,00 € 20,00 €
6 MATERIAL SECRETARIA 15,80 € 15,80 €
7 CORREUS 298,30 € 170,00 € 165,25 €
8 CORONES TANATORI I OFRENES VARIES 0,00 € 140,00 €
9 WEB I MANTENIMENT 217,80 € 217,80 € 217,80 €

10 PUBLICITAT 319,44 € 0,00 € 0,00 €
11 DONATIU PARRÒQUIA 150,00 € 150,00 € 300,00 €
12 ORNAMENTACIÓ FLORAL ESGLESIA 250,00 € 250,00 € 250,00 €
13 FLORS OFRENA MONUMENT 80,00 € 80,00 € 80,00 €
14 OFERIMENTS FLORALS VARIS 0,00 € 50,00 € 50,00 €
15 DONATIU CORAL 320,00 € 320,00 € 320,00 €
16 DESPESES VARIES DIA OFRENA 295,35 € 268,40 € 268,40 €
17 CAL RELLOTGER: FERRADURES I PLAQUES 500,00 € 600,00 € 871,65 €
18 CONVIDATS DINAR GERMANOR 453,00 € 0,00 € 0,00 €
19 VARIS DINAR GERMANOR 0,00 € 150,00 € 150,00 €
20 EMBARGAMENT COMUNITAT 45,00 € 0,00 € 0,00 €
21 IMPREMTA 5.791,42 € 5.600,00 € 5.902,69 €
22 JOSEP Mª FLORISTA (GUARN. CARRO DEL SANT) 350,00 € 350,00 € 350,00 €
23 OBSEQUIS PASSADA 5.454,00 € 5.454,00 € 3.893,17 €
24 ORQUESTRA GERUNDA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
25 DUET PALAU DIA OFRENA 150,00 € 150,00 € 150,00 €
26 PAGAMENT CARROS 2.700,00 € 2.500,00 € 2.100,00 €
27 CARRO DEL SANT 450,00 € 450,00 € 450,00 €
28 ELECTRONICA FLORES 363,00 € 363,00 € 363,00 €
29 BANDA DE CORNETES I TAMBORS DE REUS 567,00 € 567,00 € 935,00 €
30 BANDA CASTELLDEFELS 1.210,00 € 968,00 € 968,00 €
31 PANIFICADORA 5.469,00 € 0,00 € 238,50 €
32 FORN RIBAS 0,00 € 3.920,07 € 3.920,07 €
33 BODEGA FOLGUERA 294,85 € 256,91 € 256,91 €
34 VARIS MATERIAL ESMORZAR 385,76 € 250,00 € 358,62 €
35 COLL-FRUIT (Montatge carpa per la pluja) 0,00 € 157,30 € 157,30 €
36 LLIBRE CENTENARI CREM (MASIP) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
37 CD' S DEL LLIBRE 0,00 € 0,00 € 182,00 €
38 ADEQUACIÓ A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 242,00 €
39 VETERINARIA 181,50 € 150,00 € 150,00 €
40 TROBADA NACIONAL 3 TOMBS (FERRAD. ROVEL)(2) 250,00 € 250,00 € 350,00 €
41 INVERSIONS 2018 (MEMORIA EXTERNA) 0,00 € 114,50 €
42 INVERSIONS 2018 (2a MEMORIA EXTERNA) 0,00 € 140,00 €
43 INVERSIONS 2018 (ESGRIELLES ESMORZAR) 0,00 € 133,10 €
44 NOU PROGRAMA DE GESTIÓ 0,00 € 508,20 €
45 AUTOCARS SERRAT (EXCURSIÓ) 379,50 € 0,00 € 544,50 €

TOTAL 28.304,49 € 24.985,47 € 26.079,65 €

PRESSUPOST DESPESES ANY 2019



Memoria breu sobre l´estat de comptes 

En primer lloc esmentar que pel que fa als ingressos, hem tingut una petita desviació a la baixa del 
1,8% respecte al pressupostat degut a dues partides que no hem aconseguit assolir el que ens 
havíem proposat. La partida dels anuncis en el nostre programa es va reduir en 210 € degut a que 
algun dels anunciants o be per tancament forçat o per jubilació no s´han anunciat i la partida de 
col.laboració de les empreses, una de les empreses important que sempre col.laborava, aquest 
any va col.laborar però amb menys diners dels que preveiem. Hem aconseguit també, un lleuger 
augment en la massa de socis de la nostra entitat gràcies a la conscienciació dels nostres associats 
que molts d´ells ja han començat a fer socis als nets i familiars i també a la campanya de publicitat 
que vem fer a L´Informatiu. Això ha fet que tinguéssim un petit augment en aquesta partida.  

També vàrem fer una campanya per vendre objectes que l´entitat havia regalat altres anys als 
participants i si algun soci o simpatitzant en volia els hi oferíem la possibilitat de poder-los adquirir 
a uns preus molt raonables. Concretament l´entitat venia: 

Bufandes commemoratives a 10€, llibres del centenari a 15€, rellotges de polsera de l´entitat a 
10€ i DVD del centenari a 10€ i Mantes a 15€. Aquest any amb aquesta iniciativa es van recollir 
75€ 

 

Pel que fa referencia a les despeses, hem tingut una important desviació respecte al pressupost 
inicial degut bàsicament a la partida de les coques, ja que vem haver de tornar al proveïdor de fa 2 
anys, ja que els socis creien que la coca era més adequada, amb el corresponen increment en el 
preu.També hem tingut algunes desviacions en algunes partides mes, però ja de molt menys 
importància. 

Degut a aquestes incidències, el superàvit d´enguany ha estat al final de 1.491,51€ amb lo qual en 
aquests moments queda un remanent de caixa de 7.164€.  

Cal fer esment, que aquesta entitat necessita tenir en Caixa per poder fer els pagaments derivats 
de la festa de Sant Antoni al voltant d´uns 15.000€ ja que s´han de pagar tots els proveïdors a 
primers d´any, que és quan es celebra la festa dels 3 tombs i és quan encara no hem cobrat ni les 
subvencions publiques ni tampoc hem fet ni les rifes ni les vendes de coques, ni tampoc hem 
cobrat la majoria dels anuncis del programa. 
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