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S A L U T A C I Ó  

Benvolguts socis, amics i simpatitzants de la festa dels Tres Tombs,

Ja és aquí  la més primerenca de les festes locals del 2013, la Festa de Sant Antoni Abat:17de gener la Festa del 
Patró - 27 de gener dinar al Pavelló -  3 de febrer Tres Tombs.

Des de l’octubre la Societat de Carreters es posa en marxa, i com cada any serem desenes de persones en els 
diferents actes per aconseguir que no falti res. Tot sembla igual cada any  però sempre es produeixen fets que la 
fan diferent: el fill o nét que farà les ofrenes, un carro amb 8 cavalls mai vist, un fred de mil dimonis o un 
homenatge amb la Ferradura a l’avi, el pare o l’amic. El que compta és “que tots ens hi sentim a gust” i que la 
nostra festa augmenti la participació any rere any, tal i com ho està fent .

La renovació anual, tant d’abanderats com d’homenatjats amb la Ferradura de Plata, fa que la rotació dels 
protagonistes de la nostra festa sigui extraordinària,  mai repetitiva, però sobretot un dia especial per a tots ells, 
que es fa extensiu a familiars, amics i a la resta de socis i seguidors. 

És una de les festes que s’esperen amb ganes, sense voler treure mai importància a d’altres esdeveniments 
d’entitats agermanades que també col·laboren a “fer poble”, com poden ser l’Aplec de la Sardana, el Ball de 
Gitanes, els Gegants, la Coral, l’Orquestra Municipal, els Amics de Santiga i un llarg etc. , els quals tots tenim ben 
presents a la nostra agenda mental per tal de no faltar-hi.

Un fet rellevant d’aquest any és la doble presentació d’aquest programa: el que teniu a les mans i també per mitjà 
del  web que des d’ara tindreu a la vostra disposició.  Entreu i navegueu-hi i faciliteu l’adreça a amics o coneguts, 
és el web dels carreters! www.santantonisantaperpetua.cat , quan el tingueu obert convideu els avis a veure’l, 
recordeu que tota evolució  crea limitacions als més grans i de ben segur que  passareu  amb ells una bona estona  
veient la seva festa a la pantalla.

Un altre novetat per aquest any serà el retorn del dinar de Germanor al Pavelló Esportiu, el motiu  la pèrdua 
d’espai a les carpes. Tornar al Pavelló ha estat la solució per no marxar del poble, però  actualment i arrel dels 
problemes amb pavellons esportius és complicat aconseguir permís Municipal,  però  seguint  el pla de seguretat  
al peu de la lletra es podrà fer sense cap risc.

Aconseguir abanderat aquest any ha estat la principal preocupació de la junta durant uns mesos, però finalment 
la família Vidal-Costa, que se’ls coneix al poble per els de “ca la cafetera”, varen acceptar fer-se càrrec de la Bandera 
per al 2013. La  Concepció Vidal amb els seus fills Jordi i Núria i la seva cosina Meritxell “han pujat al cavall sobre la 
marxa”, els felicito i agraeixo  la seva col·laboració i entusiasme. La Concepció va expressar a l’assemblea la seva 
predisposició amb emocionades paraules de satisfacció envers la festa i el que representa per a ella i la seva 
família.

Algú pot pensar que som una societat vella i tancada, evidentment no som joves (la junta té una mitjana de 61 
anys), però és lògic, la nostra festa existeix encara perquè s’han transmès unes tradicions de pares a fills, i els  que 
quedem ara som els últims que hem utilitzat el carro per treballar i no pas per oci. Ara convé  anar fent el canvi 
generacional, com s’està fent  també en els pobles que mantenen la festa de Sant Antoni per  tot Catalunya. 

Com a novetat trobareu en aquest programa la pàgina del voluntariat, la qual en uns anys ens portarà a una 
necessària renovació de la junta i  de voluntaris col·laboradors a la festa, cap entitat  té futur  sense un planter de 
joves que la continuïn. No hem estat ni pretenem ser  una entitat tancada a qui en vulgui formar part.

Aquest any trobarem a faltar a la tribuna l’amic Remei Miquel Fitó que ens ha deixat fa poc temps,  era un dels 
veterans i fidel ocupant de la tribuna en els Tres Tombs, fent fotografies  sense perdre’s res de la festa i amb la 
simpatia que el caracterizava. Adéu Remei, et trobarem a faltar a la tribuna.

Per últim només vull desitjar-vos que gaudiu de la festa, falten poc més de 1000 dies per al centenari i l’hem de 
mantenir més viva que mai perquè no decaigui, esperem la vostra assistència a tots els actes; la festa la feu impor-
tant amb la vostra participació, moltes gràcies i 

Joan Humet Morral

President de la Societat de
Carreters de Sant Antoni Abat

Visca Sant Antoni!!
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REVISIONS HOMOLOGADES D'ALTA, MITJANA I BAIXA TENSIÓ

ESTUDI D'INSTAL.LACIONS D'AIRE CONDICIONAT

ESTUDIS DE COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA I

PROJECTES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

SERVEIS DE MANTENIMENT

BOBINATGE DE MOTORS

INSTAL.LACIONS DE FLUIDS

ESTUDI, PROJECTE I LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS

OBRES "CLAU EN MÀ"

Creueta,1
Tels. 93 574 19 99 - 93 574 20 59
Fax 93 574 21 02
e-mail: info@esyma.net
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Instalaciones y Montajes
Eléctricos e Industriales
Instalaciones y Montajes BAR

LA GRANJA

C/Pau Casals, 42
STA. PERPÈTUA DE MOGODA

BUFFET LIBRE Y BRASA

Gran variedad de platos para elegir

Dilluns a divendres migdia 8,95€
Lunes a viernes mediodía
Nens/niños (fins/hasta 1,30 m) 5,25€

Nit, cap de setmana i festius 11,95€
Noche, fin de semana y festivos
Nens/niños (fins/hasta 1,30 m) 6,50€

IVA no inclòs/no incluido

BEGUDA NO INCLOSA/BEBIDA NO INCLUIDA

Tel. 937 132 639

C/Santiago Rusiñol, 2
(al costat de l’antic Restaurant El Paradís)
08213 POLINYÀ (Barcelona)

OBERT TOTS ELS DIES
de 11.30 a 16.30 i de 20.00 a 24.00 h
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Arriba un any més la nostra festa. Els Tres Tombs. 

Des de fa centenars d’anys, gent com nosaltres, han escrit les pàgines de l’historia 

d’aquesta festa. Ara ens toca a nosaltres escriure una nova pàgina i contribuir a fer viatjar la 

festa dels Tres Tombs del nostre passat, fins al nostre present, per projectar-la al futur, un 

futur a vegades  una mica incert.

Ens ha tocat viure una època molt complicada i nosaltres no som una excepció. Ara és el 

moment de demostrar el que estimem aquesta festa. De treballar i lluitar més que mai per 

protegir-la. Hem d’estirar del carro sense perdré la il·lusió ni defallir, Com diuen a la meva 

ciutat hem de fer pinya.  

Els Tres Tombs per la gent representen moltes coses; una tradició, el reviure una època 

llunyana on el cavall marcava el pas del temps, el museu vivent i itinerant més important 

dels nostres dies, són festa, són  Cultura.  Per nosaltres son part de la nostra vida, i esperem 

impacients 365 dia a l’any per tornar a viure aquest moment màgic. 

Organitzar una festa d’aquestes magnituds no és feina gens fàcil, al d’erera de cada festa hi 

ha una entitat, una entitat formada per gent que estima i aprecia aquesta festa, persones 

que dediquen moltes hores perquè els Tres Tombs es puguin celebrar cada any.  A tota 

aquesta gent se li ha d’agrair aquest esforç i treball, sense ells tot això no seria possible.  I 

també hem d’agrair i molt al fidel públic d’aquesta festa que ens fa costat plogui o faci fred, 

sense el nostre públic res no tindria sentit. 

En nom de la Federació Catalana dels Tres Tombs, encoratjar-vos a continuar treballant, no 

dubteu que estem al vostre costat i que us acompanyem en aquest camí que últimament 

és molt costa amunt. 

I no oblideu, una festa que és mou per sentiments, i té gent com vosaltres que l’estima té el 

futur assegurat.

 
Tània Guasch i Gascón 
Presidenta de la Federació Catalana dels Tres Tombs 
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PRESENTACIÓ FESTA TRES TOMBS 2013

El proper 3 de febrer de 2013 celebrem una nova edició de la nostra Festa dels Tres 
Tombs a Santa Perpètua de Mogoda, i també el 97 aniversari de la fundació de la 
Societat de Carreters de Sant Antoni Abad que la fa possible. Com cada any aquest 
esdeveniment cultural posa de manifest la vitalitat i la dedicació que moltes 
persones posen al servei de la pervivència d’aquesta festa per 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 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 la família Vidal-Costa per l’honor que representa ser l’Abanderada de 
2013, i als homenatjats amb la ferradura de plata: l’Antoni Brull Amaré, el Vicenç 
Soley Barcons, el Francisco Surroca Terricabras, i l’Esteve Codina Ventura. Tant per a 
la família abanderada d’enguany, com pels homenatjats amb la ferradura de plata, 
sens dubte, l’edició d’enguany, i tots els actes relacionats, seran uns dies molt espe-
cials i difícils d’oblidar.

En nom de l’Ajuntament vull transmetre la nostra felicitació més sincera, i el reco-
neixement 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 aquest important esdeveniment social i 
cultural.

Felicitats pel 97 aniversari, i per l’edició dels Tres Tombs de 2013.

Isabel Garcia Ripoll,
Alcaldessa

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA



8

RAMBLA, 6 - TEL. 93 560 18 03
STA. PERPÈTUA DE MOGODA

UNA FLOTA DE 55 CAMIONS I GRUES AL SERVEI DE SANTA PERPÈTUA I EL VALLÈS
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Novament celebrem a Santa Perpètua de Mogoda, la Festa dels Tres Tombs, organitzada per 
la Societat de Carreters Sant Antoni Abat, una de les entitats més arrelades de la ciutat.

Des de fa 97 anys, Santa Perpètua commemora de manera especial aquesta festa; antiga-
ment el diumenge més proper al dia del sant i aquests últims anys, el primer diumenge de 
febrer.

Grans i petits, sortim al carrer per a veure passar els cavalls i els carros guarnits en un dia que 
històricament es dedicava a la benedicció dels animals que omplien les llars i les masies de 
l’època. Els més grans recorden quan els carrers i places del poble s’omplien de carruatges i 
tartanes i de gent dels pobles veïns. Aquesta Diada vol reviure aquells temps.

Segons la llegenda, el nom dels Tres Tombs és perquè, quan els amos portaven a beneir els 
animals a l’església, el primer tomb el feien per la salut dels animals; el segon per tenir una 
bona collita i el tercer tomb per a tenir benestar. Aquesta és l’essència de la festa, envoltada 
-depenent dels anys- d’actes més austers o més ostentosos; però sempre mantenint la 
tradició.

Ja fa prop de cent anys que els homes i dones que estimen aquesta tradició dels Tres Tombs 
treballen per a preparar aquest esdeveniment social i cultural recuperant l’esperit del món 
de la pagesia que és l’arrel del nostre poble. 

En cent anys, Santa Perpètua de Mogoda ha passat de ser un poble eminentment agrícola a 
la petita ciutat que som ara, gràcies als avenços tècnics com l’electricitat de la que enguany, 
estem celebrant el centenari de la seva arribada al municipi.

Desitjo que un any més, la celebració d'aquesta festa, sigui un motiu de retrobada entre 
famílies, amics i els perpetuencs i perpetuenques. Sortim al carrer per gaudir d'aquesta 
tradició que és motiu de celebració però també de record de tot allò que hem conviscut 
junts, alguns temps difícils que s'han superat, i que avui -tenint en compte els temps que 
estem vivint- pren un valor més especial.

Que la festa dels Tres Tombs sigui tan participada com sempre i amb la mateixa vitalitat i 
il·lusió que van posar-hi els nostres avantpassats.

Bona Festa!

Neus Garcia Ribas

Regidora de Cultura
Santa Perpètua de Mogoda
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Fins al 31 de
març de 2013

FARMÀCIA I LABORATORI

CARME RELAT i ROCA

Rambla, 11 - Tel. 93 560 10 62
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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La societat de carreters de Sant Antoni Abat, em convida com cada any a participar amb un escrit pel seu 
programa anual, que editen amb motiu de la seva festa patronal.

Sant Antoni gaudeix d’una popularitat a molts pobles de Catalunya, la seva vida exemplar com abat de la 
Tebaida, fou plena de virtuts, que la fama tingué ocasió de propagar arreu. Però ben mirat, deixant de banda la 
seva taumatúrgia en el que a les persones es refereix, quasi podríem dir que la devoció que li tenen, es deu a 
que és singular patró dels animals. En el dia de la seva festa per poc que puguin, no els fan treballar, ni els 
pagesos, ni els traginers, ni els carreters. És costum portar els animals a rebre la benedicció ritual, en la qual 
s’invoca la intercessió de Sant Antoni, perquè els protegeixi de tot mal al llarg de l’any.

La Societat de Carreters de Sant Antoni de la nostra ciutat, celebra la seva 97a festa, molt a prop ja de 
commemorar el seu centenari l’any 2016. Només a 3 anys d’aquest aniversari, em consta la il·lusió amb la que ja 
preparen aquest esdeveniment, ho tenen ja a les portes.

Enguany Sant Antoni s’escau amb dijous, tindrem la celebració de la missa solemne en honor al sant a les 20 
hores a la nostra església Parroquial. Aquest serà el primer acte que marcarà les festes de Sant Antoni.

Les celebracions de les festes solen tenir tres aspectes o moments fonamentals: la festa religiosa, la festa 
profana i la celebració familiar.

En la condició de les persones, en la història dels pobles i en la naturalesa de les religions sempre hi ha estat 
present l’aspecte celebratiu, el component festiu. Necessitem celebrar la festa. En el cristianisme, el centre està 
en l’Eucaristia, que és celebració, trobada, banquet i festa.

Ja fa nou anys que visc en aquesta estimada ciutat del Vallès, i sempre he manifestat el meu afecte, estimació i 
simpatia envers aquesta festa tan entranyable. Personalment penso que el que he escrit unes línies mes amunt, 
conflueixen les tres coses amb les festes de Sant Antoni de Santa Perpètua. Una Missa molt reeixida, un dinar 
de germanor, i uns Tres Tombs, que són punt de trobada per familiars i amics.

Vull felicitar des d’aquí a tota la Junta de l’Entitat i molt especialment als Abanderats, doncs em consta que 
esperen aquest dia, per viure una experiència que els farà sentir el caliu de poble, d’aquell poble que tot i fer 
forces anys que van deixar, mai han deixat d’estimar. Així mateix també ho faig extensiu a tots els col·laboradors 
que d’una manera o altra, fan que la festa sigui tot un èxit.

Rebeu la meva amistat i afecte.

Mn. Jesús Corral

Rector

LA FESTA
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C O N S T R U C C I Ó  I  P R O M O C I Ó ,  S . L .

S’ACCEPTA PIS COM  PART DEL PAGAMENT
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C/ 11 de Setembre, 24 - Santa Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 80 29 - sergioelectroferta@hotmail.com

C/ Sant Antoni, 30 - Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 594 79 57

C/Joaquim Bartrina, 9 - Rubí

ELECTRO OFERTA I
ELECTRODOMESTICOS DE

PRIMERAS MARCAS
CON PEQUEÑAS TARAS

MISMA CALIDAD,
MISMA GARANTIA

A MITAD DE PRECIO

BAR  •  RESTAURANTE

• Ibéricos 
• Tapas 
• Fresco de Ibérico a la BBQ

c/ Virgen de Montserrat 21

08130   Sta. Perpètua de Mogoda

T.  93 105 61 04   •   info@moodterraza.com

www.facebook.com/Moodterraza

Joguines, Puericultura
Regals, Col·legi
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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 

CENTRE D'INFERMERIA I
FISIOTERÀPIA

Joaquim Malats, 32 - Tel. 93 560 11 64
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LESIONS 

ESPORTIVES I LABORALS 



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

15
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www.loteriasanta perpetua.com

Més de 30 anys
al seu servei

CALEFACCIÓ - ELECTRICITAT - FONTANERIA
ELECTRODOMÈSTICS - IL·LUMINACIÓ - FERRETERIA

935 742 550
935 742 550

935 742 550
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MOBLES
CLOS

Pare Rodés, 20-22 
Tel. 93 560 05 04 

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

C/Sant Josep, 1 - Tel. 93 560 41 88
08130 Santa Perpètua de Mogoda

(Barcelona)

AU
TO RENTAT AU
TO RENTAT 

ESTACIÓ DE SERVEI

De 8 a 14 h.
de 15.30 a 20 h.

TREN DE
RENTAT AUTOMÀTIC

Servei 24 hores
BOXES RENTAT MANUAL

ASPIRADORES
Av Mn Jacint Verdaguer, 1-3 Tel 93 574 25 15

Fax 93 544 84 81
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Maquinària
Agrícola
Rusiñol, S.A.
COMPRA-VENDA I REPARACIÓ DE
TOT TIPUS DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA,
FORESTAL I DE JARDINERIA
GRUPS ELECTRÒGENS 

Ctra. Sabadell-Mollet, Km 5,4, nau 6 - 7 - 19
Tel. 93 560 30 97 - Fax 93 544 81 84

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

“Més de 30 anys
al seu servei”

rusinyol@rusinyol.com
www.rusinyol.com

VISITI LA NOSTRA
EXPOSICIÓ
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REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

LEGALIZACIONES DE CAMARAS FRIGORIFICAS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA DE HOSTELERIA

FRIO INDUSTRIAL

VENTILACION Y RENOVACION AIRE

TEL/FAX 93 560 71 86

E-mail: gelcat98@hotmail.com

Pasaje Ramon Llull, 86-87

08130 Sta. Perpètua de Mogoda

DESCUENTOS EN MAQUINARIA DE HOSTELERIA

GELCAT 98 S.L.GELCAT 98 S.L.
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ELECTRODOMÈSTICS RÀDIO  TELEFONIA  ANTENES   INFORMÀTICA    HI-FI   TV   AIRE CONDICIONAT

sempre més
Pça. de l'Església, 3

Servei Tècnic Tel. 93 560 72 01 - Fax 93 574 38 56
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

www.milar.es

ROBA IN
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NTIL I J
UVENIL • 

HOME, D
ONA I C

OMPLEMENTS
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60
 12

 44

com si fos
a casa
vostra

CALEFACCIÓ    TRACTAMENT I  DEPURACIÓ D’AIGUA D’ÚS DOMÈSTIC
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BARBERIA

JORDI
Fundada el 1939

Rambla, 34 • Tel. 93 560 11 04

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Avinguda Santiga, 4-6
Tel. 93 560 05 18

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

POLLERIA
SANTA PERPÈTUA

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

STA PERPÈTUA DE MOGODA
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Poeta Maragall, 12 
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

TEL. 93 560 09 01 - 93 560 04 06 
FAX 93 560 12 04 
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El dia en que va canviar …
 

Aquest any 2012, a Santa Perpetua, recordarem dos fets, d’aquells que quedaran registrats en l’evolució del poble : 
l’arribada de la llum (fa 100 anys) i les riuades de  fa 50 anys …: dos fets en que l’aigua, en el primer cas,  (d’una 
forma canalitzada) ens  facilita  part  de  l’energia elèctrica i, l’ impotència davant un volum d’aigua, incontrolat e 
incontrolable, que s’emporta el que es troba, en el darrer cas.

No voldria reiterar-me en les seves conseqüències; crec que l’article d’ Ernest Vilàs, a “l’Informatiu”, és prou encertat. 

Cal també donar gràcies de no haver patit víctimes humanes dins d’un episodi climàtic d’aquells que, rarament 
succeeixen, però que, de tant en tant, la naturalesa ens recorda que els recorreguts fluvials tenen uns espais que 
cal respectar i que, aquests espais, són el resultat del moviment natural de l’aigua. L’amplada del llit de la riera ha 
estat el fruit de diferents episodis en el temps, i ens marca els seus límits.

Però també totes aquestes vivències i records, queden en l’imaginari de les persones que ho varen viure i patir, 
d’aquelles més properes al riu, que varen veure perillar les seves vides i varen perdre pertinences, animals, 
records, conreus, mobiliari … ; imatges i flaixos que el produir-se de nit, i de forma sobtada (amb la foscor només 
trencada pels llampecs) que deixaven veure un mar d’aigua,  i s’intuïa l’abast d’una possible tragèdia. Les 
persones que varen viure aquells moments de por d’angoixa e impotència, que mai mes podran oblidar-los.

Al llarg del temps, quan comencen a establir-se les viles, cerquen la proximitat a l’aigua, per la seva importància 
en la subsistència de la vida i dels cultius; els rius i les rieres han estat un element més de la vila, del seu paisatge, 
jo diria que proper,  ja sigui per al reg dels horts, per la recollida de pedres i grava, per banyar-se, o senzillament 
per a passejar-hi... 

Amb els anys sembla que es va perdent la memòria i es comença a perdre el respecte a rius i rieres, s’urbanitzen 
espais propers, i no se’n fa el manteniment suficient. El creixement dels polígons industrials situats a banda i 
banda de la Riera i del torrent han modificat l’esquema natural del territori. Cal plantejar-se el que passaria si es 
tornessin a donar les mateixes circumstàncies?

Els aiguats del 1962, són fruit de moltes circumstancies, entre d’altres un creixement desordenat de les viles i 
ciutats més industrials afavorint la construcció en zones inundables; d’altra la difícil previsió d’aquest tipus de 
fenòmens climàtics. És precisament en els anys 60 en que els satèl·lits meteorològics, molt rudimentaris encara, 
comencen a enviar informacions poc definides, i encara menys a l’abast dels mitjans de l’època (un conegut diari 
publica a la pag d’informació del temps del dia 26, una ressenya, sense tenir en compte les riuades, ja que l’ 
informació es tancava a mitja tarda del 25, quan encara no havia començat l’episodi de pluges).

Hi ha planells que situen pluges de una mitjana de 180 litres per metre quadrat en amples zones a les capçaleres 
dels rius, que conflueixen en un període a partir de les 10 del vespre del dia 25; és a partir d’aquesta hora en que 
les pluges s’intensifiquen, però el gruix de la riuada arriba de l’aigua recollida a les capçaleres i rierols que hi 
conflueixen; altres estudis també han reproduït, amb els mitjans actuals, la situació d’aquella nit, des d’un punt 
de vista meteorològic.

La Riera de Caldes és a més, la suma de diferents torrents que al llarg del seu recorregut n’incrementa el cabdal; però 
a més dins del nostre terme tenim d’altres torrents, com el de Can Oller, que fa 50 anys també baixava crescut.

Hem d’afrontar el record com una referència per al futur i hem d’inculcar a les noves generacions a treure’n una 
reflexió positiva, i d’aprofitar de rieres i rierols com espais de biodiversitat i protegir-ne la flora i fauna autòctones.

Observem en moltes de les noticies meteorològiques que els aiguats son un dels fenòmens més devastadors; les 
coincidències que es van donar en aquells dies difícilment es tornaran a succeir,  però  cal  que  preveiem el futur 
del poble, donant la cara a la Riera, com un llit d’aigua, que ara sec, pot esdevenir un cabdal incontrolable.

El canvi climàtic que s’està entreveient ens hauria de fer estar alerta. Mirem la Riera de Caldes i el Torrent de Ca n’ Oller 
amb respecte i amb la seguretat de que som conscients d’aquest veïnatge.

Feliu Monés i Pla
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Carros i Cavalls

El cavall es va domesticar per primera vegada al voltant del 3.500 a.C. per pobles nòma-

des de la Xina i l’Orient Mitjà, que els utilitzaven per als seus desplaçaments. És també 

a la Xina on es van trobar les restes dels primers carros, que servien per al transport de 

mercaderies.

Els cavalls van ser molt importants a l’exèrcit i, enganxats als carros, es van utilitzar fins 

fa molt poc com a element bèl·lic, però amb l’arribada de la mecanització moltes 

funcions tradicionals del cavall, mantingudes al llarg dels segles, han estat en part o 

totalment substituïdes per l’ús de màquines. Aquest procés va ser molt més marcat en 

l’agricultura i el transport, on van ser substituïts per tractors, cotxes, camions...; es va 

reduir el seu ús de manera que actualment només s’utilitzen per a l’esport i el lleure.

Fins a l’aparició de trens, cotxes, camions... els cavalls, les mules, els ases, els bous... eres 

animals que ens servien com a mitjans de transport per amar d’una vila a una altra, per 

transportar llana, queviures... o per anar de passeig. Hi havia doncs moltes menes de 

carros i carruatges, en funció de les diferents necessitats.

Els carros també han anat evolucionant al llarg del temps, des de les antigues quàdri-

gues romanes dins els més moderns carruatges esportius.

Els guarniments permeten lligar els cavalls al carro perquè el tibin i també permeten 

que els genets els puguin muntar. N’hi ha de moltes menes segons l’ús i l’encarregat de 

fabricar aquests guarniments és baster. La persona que mana el carro és el carreter, un 

ofici que gairebé ha desaparegut.

Pere Sallarès i Amorós-conegut per Amorós.

Pere Sallarès i Amorós - Sabadell 1.955 Carro de Pere Sallarès i Amorós - Sabadell 1.955
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SSS
XARCUTERIA
SUBIRATS
DES DE 1926

Tel. 93 560 01 63 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 



26

Encara que sembli mentida, el català és una llengua que parlen al voltant d’uns 10 

milions de persones (que no són poques) repartides entre Catalunya, Illes Balears, 

País Valencià, Aragó, l’Alguer, la regió del Carxe (Múrcia) i Andorra. És una llengua 

que prové del llatí i que es classifica dins del grup de les occitanoromàniques. Però 

hi ha lingüistes que l’encabirien amb les llengües gal·les i d’altres que el posarien al 

grup de les ibèriques... com veieu, tenim polèmica fins i tot amb això. Si és que 

sempre estem enmig de tot arreu!

Però tot i que el català és un idioma viu, bonic i ric, sovint tenim la dèria de tirar-nos 

pedres a la pròpia teulada. I és que, no sé per quin motiu, hi ha paraules que ens 

sonen millor en castellà que en català.

Per exemple, diem que algú és borde, no malcarat, i que és un papanatas en comp-

tes d’un bajoc, o caradura enlloc de penques. Al nostre jefe ens costa dir-li cap, i si 

ens dóna el finiquito, en realitat ens hauria de donar la quitança o el finiment (ara 

que, de fet, tal i com estan les coses, ja li podem agrair que ens doni alguna cosa...). 

Si ens passa això, ens caldrà tenir bons padrins (és a dir, tenir enxufe). També hi ha 

paraules que, quan ens les diuen, ens vénen al cap de cop. És el cas de tornada 

(estribillo), de memòria (de carrerilla), festuc (pistatxo) o escopinya (berberetxo).

També ens espavilem per catalanitzar mots quan no ens surt l’expressió correcta: 

afegim una u al final d’una paraula i ens quedem ben amples. Aquest seria el cas de 

xungu, guarru, apanyu, tingladu, sosu... i la reina de totes: el buenu. Aquesta, com 

barco, la diu tot cristu...  

I pel damunt de tot trobem les dites i frases fetes: els catalans mai ens passem de la 

ratlla, sinó que en fem un gra massa; i no és que no hi veiem tres en un burro, sinó 

que tenim pa a l’ull. Si ens avorrim, no passem el rato, sinó l’estona i no armem mai 

follón ni jaleo, sinó que fem un bon enrenou!

I sense enrenou, sense alçar la veu (bé, una mica sí, perquè hi ha molta gent sorda o 

que no hi vol sentir) i sense fer-ne un gra massa, aprofito aquesta finestra oberta que 

és el Programa de Sant Antoni, per dir que aquest idioma nostre tan viu, bonic, ric, 

històric i estimat, l’haurem de seguir protegint pels segles dels segles. 

Només us vull recordar les sàvies paraules d’Ovidi Montllor: T’adones amic. Hi ha 

gent a qui no agrada que es parle, s’escriga o es pense en català. És la mateixa gent 

a qui no els agrada que es parle, s’escriga o es pense.

Berta Humet

EL CATALÀ
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CAL RELLOTGERCAL RELLOTGER

Av. Barcelona, 2
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Tel/Fax 93 560 21 72
gurrea@calrellotger.com

Més de 40 anys al vostre costat

1972 - 2013

C/Calassans Durán, 227
Tel. 93 726 07 81

Sabadell
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¡¡ATENCIÓN!!
LAVADO DE MASCOTA
Ponemos a su disposición:
•Agua caliente con jabón
•Sistema de aclarado
•Desinfectante de parásitos
•Sistema de secado
Venga a vernos a:
Carretera C-59, Km. 1,5
junto a CARANAISA - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Tel. móvil 690 87 06 36 

ESTACIÓN DE SERVICIO

SANTA PERPÈTUA

Tel. 93 560 06 32



29

CA LA CARME 
CAFETERIA-ESMORZARS-DINARS

OBRIM ELS DIUMENGES I FESTIUS

Rambla, 26 - Tel. 93 560 17 55
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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VIÑALLONGA

Plaça de Francesc Macià, 5 - Tel/Fax 93 560 26 66
info@vinallonga.com    www.vinallonga.com

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

RESTAURANT
MONTSENYA
RESTAURANT MO
NTSENYARESTAURA
NTMONTSENYARESTA
URANTMONTSENYA
RESTAURANT MO
NTSENYA REST

C/Montseny, 2 / Tel. 93 560 16 03
Santa Perpètua de Mogoda
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MONTSENYA
RESTAURANT

Som una marca Gastronómica

• Servei de Catering a empreses
• Gran varietat de Carns d’Alta Qualitat
• Elaboració d’una gran varietat de Botifarres
• Gran Celler de Vins i Caves amb més de 700 referències
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TORTELL DE SANT ANTONI

Pastisseria
JANSANA

SERVEI DE CAFETERIA

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

C/Anselm Clavé, 19

Tel. i Fax 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

Pare Rodés, 12
Tel. 635 50 32 35

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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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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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/Fax 93 560 54 40 - 637 86 36 79

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esportsaguila@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

PERRUQUERIA
"NEUS"

Solarium
Quiromassatge

Estètica

Plaça Nova, 7

Tel. 93 560 03 61
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PEIXOS
REME

Especialitat en
peix de platja

parades 1 i 2

Tel. 93 544 80 17
Santa Perpètua de Mogoda

35

www.gestoriajansana.cat
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AUTO-VADOR
TALLER MECÁNICO

Reparación en General
del Automóvil

Vidal i Barraquer, 35
Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 68 06

Tel. i Fax 93 560 56 02
Cristòfor Colom, 20

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

Automòbils
Persauto
Reparació General

de l’automòbil

Especialitat

C/ Sant Isidre, 10 · Tel.93 574 29 87
08130Sta. Perpètua de Mogoda

www.modeltall.es

Carme González



13,50 €
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VA DE SENYERES!!! 

Fa molts anys quan era petita, vaig ser padrina de la senyera de L´acció Catòlica de Sant 

Vicenç, al barri de la Creu Alta de Sabadell, ho recordo tan sols amb simpatia, però rés més. 

Han passat els anys, i l´Ajuntament  em va honrà amb la medalla i la senyera de la ciutat, 

sí…, fou una gran festa però  el protocol i les felicitacions no em van omplir. També vaig ser 

abanderada de la Colla Nova, no hauria dit  mai lo bonic i preciós que va ser, esta clar  que  

els cavalls i els gossos son el meu punt flac, bé, totes les bèsties amb general .

En un dels meus viatges, vaig anar a parar a Cancún, quina mara vella! en plena selva , jo 

que soc més pagesa que Sant Isidre Llaurador em  vaig sentir com a casa….arbres, flors,  

molta verdor i envoltada de tot tipus d´animals alguns  diminuts i altres de no tant, va ser 

bonic de veritat!.

Els Mexicans celebrant el dia de “ El Grito”, ve a ser com el dia de la diada a Catalunya, però 

jo no sabia el significat d´aquesta celebració , la qüestió es que mi van convidar i hi vaig 

anar. Tothom es va concentrar en un local molt gran on hi havia una pantalla grandíssima, 

ningú deia rés, no senties ni respirar, fins que va sortir en la mega-tele que havien preparat 

el President de Mèxic. La gent s´alçà de cop de les cadires i tots al mateix moment van fer 

l´anomenat GRITO dient: ¡VIVA MEJICO, VIVA! Així tres vegades consecutives,  va ser tant 

emocionant! Jo com tots ells dreta amb la mà enlaire cridant com si fos autòctona d´aquell  

país, malgrat que soc i amb sento catalana pels quatre costats, allà comprengué  per prim-

era vegada en la meva vida el significat de la paraula  “Pàtria”.

Us explico aquesta experiència perquè  vaig sentir per primera vegada l´amor per aquell 

tros de drap (bandera o senyera), que abans no significava rés per a mi,  però ara sí, i quan 

passa Sant Antoni abat o veig ondejar la  senyera  Catalana m´emociono i ploro.  Sé que 

són  els  símbols de la meva Nació i ara  jo cridaria com en el “grito”: VISCA CATALUNYA!

Ja sabeu la historia de les meves quatre  senyeres i amb quina d´elles amb quedo, es ven 

curiós que per poder entendre algunes sensacions o sentiments hagis d´estar tant lluny de 

casa a no sé quants quilometres de distància. Tinc 80 anys fets, i es agradable experimentar 

en aquesta llunyana fase de la meva  vida emocions encara desconegudes per a mi.

Us envio una forta abraçada a tots.

ENRI MONTLLEÓ ROMAN 
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Aquesta  frase es la que més em recorda al meu pare, doncs, 
des de néixer el va acompanyar. Li van posar Remei, tal com 
era tradició a les famílies, essent padrí l’avi, que, com podeu 
suposar, es deia Remei. Per qüestions legals era Remedio i 
aquest fet li va comportar moltes confusions. Ell sempre 
aclaria “quan anem a la farmàcia què demanem? un remei o 
una remei?”.

L’avi Remei va néixer el 23 d’abril del 1920 al Clot, a prop del 
Foment Martinenc. Va viure els fets del 31 amb la 
proclamació de la Generalitat de Catalunya per Francesc 
Macià i  l’Estat Català per Lluis Companys l’any 34, a primera 
fila. Va seguir la tradició familiar de la serradora a la Sagrera 
i, amb els seus amics, el Fermí Altayó i el Juanito Calls – que 
també era el seu cosí - feien el que podien com a jovent que 
eren. Per qüestions de la Guerra Civil, l’avi Pere va decidir, 
portar la família a Santa Perpètua, d’on eren las arrels de la 
família Miquel. Va ser cridat a files i el van destinar al front 

de l’Ebre, va ser un més de la “quinta del biberó”. Us podria explicar moltes anècdotes, però 
solament us diré que a la retirada li va tocar corre fins a França i, un cop va tornar, el van cridar per 
anar al servei militar a Tanger. Té tres germanes: la Teresina,  l’Emilia i la Pepita.

Era un home valent, coratjós, sense pors, amb una lluita continua per ell mateix i la seva família. Va 
treballar a Can Sagrera (Sabadell) i els caps de setmana se’ls passava al camp, fent de pagès, era de 
ciutat, però va aprendre a treballar la terra. Més tard va entrar a treballar a Construccions Humet fins 
a la jubilació. Es va casar amb Dominga Miralles Humet i van tenir quatre fills: Pere, Maria, Teresa i 
Joan.

Un vici, si es pot dir així, era el Barça. Ja de ben petit es va fer soci, però un bombardeig a Barcelona 
va fer desaparèixer els arxius del Club. A la postguerra es va tornar a inscriure i ara, a la seva mort, 
tenia el carnet vitalici amb el nº 1.058. Per ell parlar d’en Gamper, de las Corts, d’en Sami, d’en 
Zamora, era un gran orgull. Més endavant, es va fer amic d’en Mariano Gonzalvo i d’en Seguer. Amb 
en Mariano quedaven a l’estació i al acabar el partit, tornaven junts del camp. D’aquesta època ens 
queda el record, als meus germans i a mi, d’un pito de caramel amb els colors del Barça, que cada 
dia de partit ens portava i que esperàvem com a críos. Va ser membre actiu de la penya barcelonista 
local.

Quan treballava a Construccions Humet, el Pepito Humet li va encarregar la organització d’un club 
de futbol a Sta. Perpètua, posant-se ell com a president. Era un enamorat dels esports i sobretot 
seguidor del bàsquet local i de les curses ciclistes. 

Quan va ser nombrat avi, es va enganxar amb el hoquei sobre patins, doncs els seus néts en Jordi i 
més tard en Xavier, se’n van fer practicants. Tal com era el seu tarannà, no sabia fer res sense 
implicar-s’hi i en el hoquei, es va fer de la Junta, sent un dels que va organitzar i participar en els 
viatges a l’estranger.

Si parlem de les tradicions locals, tan aviat la seva vida es va normalitzar, va participar a la festa de 
Sant Isidre, a l’Aplec – entusiasta de les sardanes -, i a la festa de Sant Antoni (Els Tres Tombs). Ell mai 
no va tenir d’animals, però va ser un membre actiu des dels anys 50. Ara en els darrers anys la seva 
participació, com una tradició, era posar-se a la tribuna i fer fotos de la festa. La fotografia era un 
altra dels seus petits vicis. Gran amant de les tradicions catalanes i republicà de cor.

Voldria acaba aquestes ratlles donant les gràcies, en nom de la meva família, a tota la Junta de Sant 
Antoni per demanar-nos que féssim aquest escrit sobre la figura de l’avi Remei, com un petit 
homenatge.

Pere Miquel Miralles

“EM DIC REMEI…”
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HORARI:

Dijous de 10 a 13 i de 16 a 20 h.

Divendres de 10 a 15 h.

LLENGUA CULTURA PAIS

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

ranow
ackaging

machinery

ara
pac
mac

MONTURA DE MODA

+
CRISTALES

ÒPTICA
ABRAXAS

opticaabraxas@hotmail.com
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G
es

te
m LABORAL - FISCAL

RENDES - COMPTABILITATS 
MERCANTIL - JURÍDIC
ASSEGURANCES
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Us podem oferir tot tipus de servei per
gestionar la vostra empresa o negoci

C/Montseny, 23
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Tel. 93 560 42 12  -  Fax 93 574 13 92
administracio@gestem.biz

GRANJA - PASTELERIA
KATERING

DESAYUNOS, MERIENDAS
PAN CALIENTE, BOLLERIA Y

TODO TIPO DE PASTELES
PERSONALIZADOS

Passeig de La Florida, 25
Tel. 93 560 51 30

Santa Perpètua de Mogoda

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. 93 560 59 51 / 93 574 36 79

LA FLORIDA Sta. Perpètua de Mogoda
(Barcelona)

 A
ss

es
so

rs
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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

FRUITES I VERDURES

FINA
Servicio a domicilio

Fruta y verdura fresca
Venta de vino a granel

Tel. 93 560 21 89
Avda. Barcelona, 22

Santa Perpètua de Mogoda
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Dr. Robert, 10 - Tel. 93 560 22 57
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Flors
Plantes
Regals
Decoració

Joguines i peluix
Servei telefònic (VISA)

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

CLASES DE EQUITACION

PUPILAJE

EQUINOTERAPIA

ALQUILER: CABALLOS PARA RUTAS

CABALLOS Y CARRUAJES PARA FIESTAS

FIESTAS ANIVERSARIO PARA

NIÑOS CON PASEOS EN PONY

Moda Home i Dona

Av. Barcelona, 2
Santa Perpètua de Mogoda

SE HACEN ARREGLOS
Cambio de cremalleras

Bajos, Etc…
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RESTAURANT - MARISQUERIA

LOS CHOQUEROS

C/ Doctor Robert, 14
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA

Tel. 93 560 64 08

Avd. Mossen Jacint Verdaguer, 58
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA

Tel. 93 560 64 07 

Domingo noche y lunes cerrado  ·  Parking privado

c a l v e th s
S e r v e i s

 I m m o b i l i a r i s

www.loschoqueros.com
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RAMBLA

CARRER DE  M
N CAMIL ROSELL

BENZINERA

CAM
P DE FUTBO

L

PÇA NOVA

AV DE SANTIG
A

AV DE M
N JACINT VERDAGUER

A
JU

N
TA

M
EN

T

dofí blau
congelats

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

peix
marisc
verdura
precuinats
gelats
postres
delicatessen
etc.

CARRER DE  PRAT DE LA RIBA

P
G

E JO
S

EP
 IR

LA RIERA DE CALDES

MERCAT

MUNICIPAL

PARC
MUNICIPAL

clínica dental

SANTA PERPÈTUA
Metges Dentistes

Atenem per les
principals Mútues

Atenció especial
per a jubilats i
pensonistes

Totes les especialitats, nens i adults

C/ Pare Rodés, 3 baixos (cantonada Rambla)
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Tel. 93 560 68 01

També a Ripollet i a Barberà:

CLÍNICA DENTAL RIPOLLET
Rambla Sant Esteve, 12 (davant Mercacentre)
Tel. 93 692 75 54

CLÍNICA DENTAL BARBERÀ
Av. Generalitat , 68 (cantonada Dr. Moragas)
Tel. 93 719 05 19

Des de 1983

amb vosaltr
es

Implants
des de

780 €



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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Av. Barcelona, 2 - Tel. 93 560 18 60
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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ELECTRICITAT

ALTAYÓ
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

S.L.

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
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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)



Av. Santiga, 34 - local 6

Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 21 17

bus
stop

RESTAURANT

BAR

MENÚ DE DILLUNS A DIVENDRES

obert des de 1967

49

CONTACTAN’S!

www.armengoltorra.com - (+34) 680 812 229
armengoltorra@gmail.com

www.buss-top1967.cat
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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
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08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 625 188 500
625 188 600

Serveis concertats
Missatgeria

Taxis Miquel-Inés

La salut en mans de confiança

Hores concertades

C/ Cristòfor Colom, 28
08130 Santa Perpètua

de Mogoda
Tel./Fax: 93 560 54 62

www.globalfisioterapia.cat
info@globalfisioterapia.cat

®
®

GLOBAL FISIOTERÀPIA
centre de rehabilitació i readaptació funcional i esportiva 

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

08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Els millors preus!!
Aus  Carns  Ous  Elaborats

segueix-nos
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ARRELS VIDAL COSTA                                        
La família Vidal Costa, us dona la benvinguda a la 
Festa de Sant Antoni

Qui ho diria, 
després de tants 
anys, avui som 
nosaltres els aban-
derats, i des de la 
il·lusió i emoció, us 
voldria fer arribar 
un breu recorda-
tori de la nostra 
família.

La meva iaia, la 
Carmeta de “ ca la 
Cafetera”, que 
vivia al poble, 
davant de Can 
forner “Nou”, va 
quedar vídua de 
ben jove, amb tres 
fills petits, en Joan 
Costa Casamique-
la, el gran, la 

Rosita, la meva mare i en Josep, el més petit. Per tirar enda-
vant la família, va tenir la pensada de fer cafè, i anar-lo a 
repartir per les cases.

Les cafeteres, encara les conservem, però el que d´ella més 
ens ha quedat, ha estat l’esperit de dona lluitadora, que va 
posar tot el seu esforç i coratge,  per tirar endavant una 
família : avui, en diríem, una dona “emprenedora”.

Nosaltres, sempre hem volgut recordar les nostres arrels, i 
la tenim a ella com a referent per no perdre mai aquells 
trets, que marquen la nostra pròpia identitat.

Els meus avis en Josep Costa i Carme Casamiquela amb el 
meu tiet Joan

Ja de gran, la Carmeta es va traslladar al  “Mas Esquirol”, una 
casa de pagès, prop de “Ca n’Oller”, en uns terrenys situats 
al costat del torrent i ben propers a la riera. El meu pare, en 
Josep Vidal Roca, nascut a “Can Teio” de Lliçà d´Amunt, 
pagès per vocació, cuidava les terres i els animals. El recor-
do amb el seu cavall “Vermell”, perquè era de color ros, 
llaurant amunt i avall aquells camps, agafant amb les seves 
mans grosses i fermes, aquells terrossos de terra vermella, 
que ell  tant estimava. 

De cavalls, n’hi havien d’altres, l´heuga blanca, la “Torda”, el 
cavall negre, “El Moro”, el cavallet petit “La Flica”, i d’altres 
que jo no recordo..

Els dies passaven entre feina i esforç però, per Sant Antoni, 
era la gran disbauxa. Els guarniments es tenien de netejar, 
greixar, treure llustre als picarols; tots fregàvem, tot havia 
d’estar ben lluent

Després, amb flors de paper, engalanàvem els carros, 
pentinàvem i raspallàvem amb afecte, la clina dels cavalls, 
i el padrí, el meu tiet Josep, padrí de tots, i engrescador de 
la festa, els hi pintava les peülles.

Per últim, les “nenes”, es tenien de vestir. La Carmina (la 
meva cosina) i jo, sempre anàvem juntes, i ens tocava anar 
“disfressades” d’alguna temàtica, sense comprendre’n el 
significat. Avui, els nostres fills en veure’n els retrats, fins i 
tot se n’estranyen, tot i cofois de veure el passat de les 
seves mares.

Després de la desfilada, era l’hora de recollir els premis, 
que podien ser des d’una ampolla d’anís del Mono, fins un 
formós pollastre, que seria acollit amb alegria als fogons 
del “Mas Esquirol”.

Després de la Festa, tothom tornava a casa, els tiets a Saba-
dell, i nosaltres ens quedàvem amb els cavalls. La Carmeta, 
ens tornaria a explicar històries d’abans i cançons a la vora 
del foc.

Ara, només en queden els records, de la casa, la Carmeta i 
els pares, però del poble de Santa Perpètua, en tinc els 
bons moments de joventut: els matins després de missa, la 
volta pel parc, i a la tarda al cine, del Centre o bé al Casino, 
i tot seguit a ballar; l’estiu al parc, i l´hivern al “Coro”.

Per la Festa Major: festa grossa, ball de dansa, tarda i nit; les 
noies amb vestit nou, per sortir a la pista i no perdre ni 
una peça, ni un ballador. Nits de confeti i dinars amb 
ànec i capó.

De vacances, “Els Campaments”, amb els nens del Refugi, 
tot fent de monitora, i amb el suport incondicional del 
nostre “Mossèn Serra”, persona entranyable de tots els 
que hem tingut el goig de poder gaudir de la seva 
companyia i experiència de vida. Per tots  els d’aquella 
època, “ un referent”.

Els meus avis en Josep Costa i Carme Casamiquela
amb el meu tiet Joan

Acte simbòlic del lliurament de bandera i estendard als nous Abanderats.
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Són tantes i tantes coses que em lliguen a aquest poble, 
que avui que en puc fer esment, vull aprofitar per recordar 
aquell temps, que en va quedar petjada.
Amb el pas dels anys, hem establert vincles entre el poble 
del meu pare, Lliçà d’Amunt, on vivim actualment, i Santa 
Perpètua, poble de la mare, que mai hem deixat, guardant 
com a bon raser, la casa del carrer Pep Ventura.
Crec que Santa Perpètua, és un poble que s’ha fet gran, 
sense perdre ni la seva identitat, ni les seves arrels, ni les 
seves festes. Ara els nostres fills també hi participen amb 
il·lusió renovada, i us animen a gaudir  i continuar aquesta 
tradició tan nostra.
 Aprofito aquesta oportunitat i honor de portar la bandera 
de Sant Antoni, per fer un reconeixement a totes les perso-
nes, que com la meva iaia Carmeta, els meus pares, en 
Josep i la Rosita, així com els meus tiets, en Joan i en Josep 
Costa, el meu cosí Antoni Costa, i tota la meva família que 
van fer “poble”, i amb el seu esforç, ens han fet créixer sense 
oblidar les nostres arrels.
Moltes gràcies a tots i a totes.
Concepció Vidal i Costa.

 

       

D’esquerra a dreta : Conxita Rosón,  Esperança Canas, Antoni Costa i Teresa Teixidor;
(asseguts) Joan Costa, Rosita Costa, Josep Vidal, Ana Altimira i Josep Costa

Amb el meu pare, per Sant Antoni,
davant de l’Antic Ajuntament

La Carmina i jo, al Sant Antoni

Concepció Vidal i Costa
Abanderada

Jordi Santacana i Vidal
Cordonista

Núria Santacana i Vidal
Cordonista

Meritxell Costa i Canas
Capitana de Bandera
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Dia 17 de gener, dijous

 A les 20.30 h.

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
Presidida pel rector Mn. Jesús Corral Garcia i cantada per la Coral Renaixença. Ofrenes 
dels símbols de la Festa. Benedicció de coques, 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.

Dia 27 de gener, diumenge

 A les 14.30 h.

DINAR DE GERMANOR

Al PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS, de Santa Perpètua de Mogoda, servit per Rosa Mª 
Jubany del Restaurant LA MASIA DEL SOLÀ.

Ball de Gala a càrrec de l’Orquestra Gerunda.

Lliurament de les Ferradures de Plata als quatre socis de més edat:
Antoni Brull Amaré, Vicenç Soley Barcons,
Francisco Surroca Terricabras i Esteve Codina Ventura .

NOTA IMPORTANT: Es prega a totes les persones interessades en assistir al dinar que 
recullin els tiquets abans del dia 23 de gener a:
- La Rambla Cafè –Cal Berto (Rambla nº 20) Telèfon 93 560 01 19

          

Telèfons d’informació:  93 560 39 26 

    93 560 02 43 (Informació carros)

    649 93 43 30 (Informació general)

    e-mail: santantoni_staperpetua@hotmail.com

P R O G R A M A  D ' A C T E S

S a n t a  P e r p è t u a  d e  M o g o d a  -  A n y  2 0 1 3
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S a n t a  P e r p è t u a  d e  M o g o d a  -  A n y  2 0 1 3

Dia 2 de febrer, dissabte

 A l’ 1 del migdia 

OFRENA FLORAL AL MONUMENT ALS CARRETERS

Dia 3 de febrer, diumenge
 A les 8.00 del matí: 
BENEDICCIÓ DE LES TRADICIONALS COQUES
 Lloc: Plaça de l’Església

 De 8.30 a 10 del matí:
Al Centre Cívic El Vapor, repartiment de coques a tots els socis.
* Com a novetat d’aquest any podreu comprar el Pa de Sant Antoni.
 De 9 a 11 del matí: 
ESMORZAR dins l’horari establert per a tots els participants dels “Tres Tombs” al recinte 
firal, Passeig de la Florida.

 A les 11.00 del matí: 
Sortida de casa de l’Abanderat, c/ Pep Ventura, 6, acompanyats de la Banda Musical del 
Triangle de Sants.  Trasllat de la bandera i estendard fins a la concentració al Passeig de la 
Florida per anar a la benedicció a les 11.45 del migdia, un any més aquesta serà imparti-
da 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 del Sant, Capità 
de Bandera amb l’estendard, l’Abanderat, Cordonistes i la Banda Musical del Triangle de Sants 
així com la Banda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua de Mogoda.
Durant el recorregut i des de la mateixa tribuna, com a agraïment a tots els participants 
als Tres Tombs 2013 rebran un obsequi commemoratiu.
Finalitzarà el recorregut al recinte firal. 
La coca i moscatell per als socis i simpatitzants es repartirà al Centre Cívic El Vapor (c/ Enric Granados)

Els Abanderats:   Concepció Vidal i Costa
    Jordi Santacana i Vidal
    Núria Santacana i Vidal
Capitana de Bandera: Meritxell Costa i Canas

NOTES: 
*Per encàrrecs de coques del Sant, dirigiu-vos a: MAGDALENA ORIOL (Vda. Jaume Humet), carrer Pep 
Ventura, TELEFON 935602924. SANTIAGO ALTAYÓ (Can Ros), carrer Marià Fortuny, TELEFON 935601194. La 
Rambla Cafè (Cal Berto, TELEFON 935600119). Les coques es repartiran diumenge dia 3 de febrer al Centre 
Cívic El Vapor (C/Enric Granados) de 8:30 a 10:00 h. 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.

Moltes gràcies.

L’itinerari dels “Tres Tombs” serà el següent:  (Veure plànol adjunt pàgina següent)
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Agraïm la col·laboració de la Banda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua que enguany 
també ens acompanyaran durant els Tres Tombs.
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Antoni Brull Amaré. Soci nº 220

Vaig néixer a Roquetes el 24 de gener de 1937, i per molts anys hi vaig viure, per bé que us afegi-
ré que Roquetes és una vila molt especial que omple la part de ponent de l’àrea urbana de Torto-
sa i que en el seu terme municipal s’aixeca la muntanya de Caro, el punt culminant de la gran 
serralada del Port que és talaia o mirador sobre les terres de Catalunya, Aragó, València i àdhuc 
de Mallorca quan el mestral neteja el cel de bromes i nuvolades.

Mai no he fet de pagès i del seu ofici i costums no en tinc altra coneixença que la resultant de 
conviure-hi, posat com estava en una societat en la qual predominaven: a ponent i on l’olivera és 
l’arbre els conreadors del secà, pels bancals que glaonen les muntanyes i pels profunds barrancs 
que aigües i vents han obert, i a llevant per una immensa i ben regada plana que acompanya amb 
mil verds el curs colossal d’un Ebre que dispara llampades de plata cada cop que es mira el Sol.

La meva àvia Cinta (la Mare de Déu de la Cinta és la quasi mil·lenària patrona dels tortosins) era 
coneguda com “la brossera”, un ofici que sembla derivar de les activitats del delta de l’Ebre i que 
singularitzava els conreadors dels camps d’arròs que, en havent segat, destriaven el gra de la 
palla que carregaven als carros que la transportaven cap als pobles i viles entre les quals estava 
Roquetes, on ma iaia Cinta n’era distribuïdora. La seva feina era la de rebre’n comandes de page-
sos i ramaders que criaven vaques i bacons, consumidors habituals d’aquella mena de brossa, la 
qual lliurava segons les indicacions dels compradors.

Sempre m’han agradat els animals i potser perquè, posat en aquell àmbit rural, de petit m’havia 
avesat a veure’ls pertot arreu: els matxos estirant els carros, carregats o buits, o les carretes de 
fusts que baixaven del Port per aquells camins quasi inimaginables, i també pels patis que 
omplien l’espai de mig poble o pels terrats, i per les hortes, cases de camp i masos on la presèn-
cia de gallines, coloms, conills i porcs era vida i alegria del lloc... i els gossos que habitaven a cada 
casa i els gats que prenien el Sol, o l’ombra d’estiu, al pedrís de totxo i obra que resseguia el curs 
del Canal de la Dreta, sempre verd d’Ebre en el mormol de les aigües o bevent-se’l de la ufanor 
dels gegantins plàtans de llarga ombra, inacabable. Quan els arrossaires que traginaven la 
brossa portaven pel ramal els seus matxos o cavalls, tan grans i tan forts com els veia, sentia el 
goig de mirar-me’ls tot mastegant un tros de pa negre que m’havien allargat els brossers, pastat 
i cuit per ells mateixos o per les seves dones per allà baix on el riu es dóna al mar, a la Cava o a 
l’Enveja i Amposta, o a l’Aldea i Camarles.

Recordem i, sens adonar-nos-en, fem homenatge als continguts del nostre passat i, en això, ho 
faig a la meva àvia Cinta quan s’han escolat més de setanta anys del seu traspàs, posada de 
sempre en aquella feina que continuà sa filla Antònia, ma mare, Tona la Brossera... Des d’ací, de  
Santa Perpètua estant, potser que he deixat de sentir a la cara el fuet del vent de mestral i que 
les bromes m’enterbolen la ment i em fan reviure un passat que en dolça malenconia s’ha 
esmunyit talment com ho fa el plugim entre les fulles, imperceptible i en el misteri del silenci.

Vull agrair a la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat, la distinció que em fan otorgant-me la 
Ferradura de Plata, la rebré amb molt d’orgull i il·lusió.

També vull donar les gràcies al meu amic Ramon Miravall i Dolç historiador, per l’article que m’ha 
dedicat per publicar en el programa de les festes de Sant Antoni Abat.

MOLTES GRÀCIES.
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Vicenç Soley Barcons. Soci nº 94

Sóc en Vicenç Soley i Barcons, fill de l’Andreu Peixet i de la Tereseta de can 

Laio, nascut a Santa Perpètua el 23-2-1937.

Diuen que se’m concedeix la Ferradura de Plata per edat, atorgada per 

l’entitat de Sant Antoni Abat.

He de dir que l’accepto de bon grat perquè ve d’una entitat molt apreciada, 

perquè la gent que la porta hi fa feina, passant una diada molt estressada, 

però gaudint-la fins al final perquè hi ha posat esforç i ganes.

He tingut al llarg de la meva vida també dies així, sia com a president del 

Club de Natació o com a president del Ball de Gitanes, sempre acompanyat 

pels companys de junta o simpatitzants.

Vosaltres heu tingut l’encert de vestir Santa Perpètua amb una joia, per 

molts i molts anys, amb “el carro” que simbolitza la nostra festa, la nostra 

tradició i la nostra cultura.

Visca Sant Antoni Abat!

I si hi ha crisi de feina i diners, passarem com podrem, i a esperar temps 

millors.

Salut per a tots i bona festa!
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Francisco Surroca Terricabras

            

Fill de Pere i Carolina

Nascut a Santa Perpètua de Mogoda l’ 1 de desembre de 1936.

La meva feina va ser el comerç, primer a la botiga dels meus pares situada a La 

Rambla n. 9 "El Colmado", allà vaig viure de manera molt propera la vida del 

nostre poble.

Després, he dedicat tota la vida al comerç amb la venda al major d'embotits, 

formatges i altres articles per tota la zona del Vallès Oriental i Occidental, amb 

els anys, alguns clients, es convertien en bones amistats.

El temps va passant entre la feina, família, l’esport, algun viatge i la vida del 

poble... els anys han anat passat volant, ja en fa 12 que estic jubilat i... sempre 

tinc coses per fer.

Hi ha un llibre que és un dels primers records de quant era petit que em va fer 

estimar més aquesta diada,  es diu "Els tres tombs" i era l’únic que tenia en català.

Sempre, a més a més de la feina, he estat amb els esports, Futbol, tennis, escacs, 

ping-pong etc. però les festes del poble no les he deixat de celebrar mai. Ara  hi 

participo a través de la meva altra afició que és la fotografia.

Estic molt agraït a la junta i a tota la +Societat de Carreters, per rebre la “Ferradu-

ra de Plata”, és un honor per mi i la meva família, gràcies.     
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Esteve Codina Ventura. 

Vaig fer el primer plor a Santa Perpètua el 9 de Gener de l’any 1.937.

Eren temps de guerra, una guerra brutal i sagnant que arrabas-

sà la vida d’una generació de joves i no tan joves, omplint de 

dolor i desesperança a moltes famílies.

El meu avi matern va ser pagès, vivia a Mogoda. L’avi patern 

era carnisser i tenia ramat propi que pasturava a diari pels 

afores de Mollet.

Fins als 11 anys vaig passar amb ells moltes temporades i això 

em va fer conèixer i viure per un temps dins el món de la page-

sia i la ramaderia en els que vaig entreveure, malgrat l’edat, uns 

valors humans i de treball que em van marcar, al temps que 

m’assenyalaven un camí a seguir en la vida.

Sempre he mirat amb molta admiració i respecte la vida 

d'aquest món rural i de pagesia que exigeix molt d'esforç i sacri-

fici, que massa vegades no s'aparellen amb els resultats obtin-

guts, malgrat tenir uns valors cívics i de treball que representen 

molt bé la Societat de Carreters Sant Antoni Abat.

Gràcies per la ferradura de plata, que rebré amb una barreja 

d’orgull i agraïment, al temps que em permet expressar el desig 

que no es deixin mai de celebrar els Tres Tombs, festa tradicio-

nal, llegat dels nostres avantpassats i que ja forma part de la 

nostra història.
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A finals de Juny, per Sant Joan, els ramaders de Molló fan la transhumància del bestiar  equí i 
boví, des del nucli de Molló fins a la muntanya de Roja, pròxim al massís del Canigó i a la 
comarca del Conflent, on aquests ramaders conserven els drets de pastura reconeguts per les 
actes dels Pirineus l’any 1659.

El 13 d’octubre, dia de sant Eduard, quan encara no fa gaire fred i les pastures encara no estan 
cobertes de neu, se celebra la tria de mulats d’Espinavell, una fira de bestiar equí que gira cada 
any al voltant de les activitats dels ramaders de la Vall de  Camprodon.

Espinavell havia estat un lloc de pas obligat i punt de trobada dels ramaders que recorrien 
l’antic camí al Vallespir i que es dirigien a Set Cases, Camprodon, Ripoll, Olot i Girona.                                            

Els orígens de la fira són incerts, ja que en un principi era només una trobada entre els  ramad-
ers de Molló i els compradors que negociaven la venda del bestiar. De mica en mica la fira va 
anar guanyant adeptes i actualment suposa una activitat turística de primer ordre a causa del 
volum de visitants que hi assisteixen. L’ajuntament de Molló té el diploma turístic atorgat per 
la Generalitat de Catalunya l’any 1997.

La fira comença a mig matí, quan centenars de cavalls que han estat pasturant tot l’estiu per 
les muntanyes baixen a les planes d’Espinavell (veïnat del terme municipal de Molló), per 
passar l’hivern a les quadres.

És un espectacle gaudir de la màgia dels cavalls, eugues i mulats semi-salvatges envoltats 
d'aquest marc natural. Una vegada a la plana comencen els tractes entre els compradors i els 
ramaders i un comitè de veterinaris avaluen els exemplars per escollir els millors i guardonar 
la millor parella, la millor euga i el millor mulat, després es fa un dinar popular i tot seguit 
comença la tria dels mulats que és la separació de les eugues mares dels  seus pollins.

En els darrers anys la festa ha diversificat l’oferta i avui en dia inclou una fira i un mercat d' 
hípica, un mercat tradicional de cavalls (quasi tots de raça Hispano-bretona) i un mercat on es 
poden trobar tots els productes dels artesans del Ripollès i la Garrotxa.

 Àngels  Llenas

TRIA DE MULATS A ESPINAVELL



C/ Sant Isidre, 12
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 19 02 - Fax 93 544 82 31

EUROBRILL, S.L.

EUROBRILLEUROBRILL
SERVICIOS DE LIMPIEZA

BODEGA FOLGUERA
"La casa del bon vi"

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

Aigua 8 l. - 5 l. - 1,5 l. - 0,33 cl.
Font d’Or de vidre

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

08130 Santa Perpètua de Mogoda

CODINA
• PARAMENT DE LA LLAR
• REGALS
• MATERIAL ELÈCTRIC
• CALEFACCIÓ
• AIRE CONDICIONAT

Rambla, 41-45
Tel. 93 560 27 16 - 93 560 01 52

Fax 93 544 38 57
SANTA PERPETUA DE MOGODA
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Tel. 93 560 16 84

INSTAL·LACIONS

J. UCEDA

INSTAL·LADOR AUTORITZAT

LLUM - AIGUA - CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

Tel. 687 490 056
Avinguda 9, nº 3 bis-casa 6

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
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Passeig de La Florida, local 21 - Tel. 93 560 34 14
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Pça. Major, 23 - Tel. 93 593 50 54
MOLLET DEL VALLÈS (ILLA)

• PERMISOS DE CONDUIR

• CURSOS INTENSIUS DE TEÒRICA

• TEST AMB ORDINADOR

TRAILER
CAMIÓ
AUTOCAR
TURISME
MOTOCICLETES
NOU PERMÍS “A”

REMOLC
C.A.P.
A.D.R.
B.T.P.
CICLOMOTOR
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UN ALTRE TEMPS 

L’estiu del 1950 va ésser de molta calor. A l’hora més 
forta del sol i en ben dinat, anàvem als pedrissos de la 
riera. Per protegir el Parque que feia poc havíem 
estrenat i  per frenar les embranzides de la riera , es 
van alçar uns bancals amb pedres, embagats amb 
tela metàl·lica. El cas és que aquella munió de pedres 
era una niuada perfecte per els llangardaixos.

Estirats damunt el pedrís i amb una drap blanc lligat a 
la punta d’una canya esperàvem que algun pobret 
animaló treiés el cap per entre les pedres. Quan veien 
el drap el llangardaix el mossegava i amb una 
estrebada el caçàvem o si més no el deixàvem sense 
dents... 

Cansats i torrats pel sol aixequem la cacera i anem a la 
font de la Roda, la que estava al peu de la riera,  ens 
remullem i ens omplim la panxa d’aigua fresca. 

Tips d’aigua era l’hora de demostrar qui era el que 
fent un riu arribava més enllà. Tots fèiem trampa, ens 
premíem la punta del penis i tirant el cul enrera  amb 
un cop brusc de cintura guanyàvem un pam.

Mentre el sol anava proclamant la seva majestat i poc 
a poc buscava el més enllà per anar a descansar. Unes 
campanades criden a rosari i com a bon escolà, 
corrents com un llampec em planto a la porta de 
l’església. 

El vicari, mossèn Joan em diu:

–Recot, d’on véns perdut i tan suat?

Mossèn Joan Sunyer era un capellà fantàstic al que jo 
tenia gran devoció i com jo la majoria del  poble. Als 
petits ens ensenyava a cantar les caramelles i als 
grans a les nits d’estiu a la placeta de l’església els feia 
homes tot jugant a gepes. Tenia cara com de 
boxejador i d’home gruixut amb una veuarra mig 
esquerdada, si més no quan deia missa transformava  
el feixuc llatí amb música celestial.

Acabem  el rosari; la Cecília de Ca la Sila, com sempre 
li dol marxar de l’església i es para davant de totes les 
imatges i els hi explica les seves penes, el senyor Font 
el mestre nacional, pobret, amb les ulleres gruixudes 
enganxades a la punta del nas somriu com un sant 
content amb la seva pobresa i solitud, l’avi Flores que 
no entén el català i que resa el rosari anant per lliure, 
en fi… el mossèn em pregunta:

–M’acompanyes al cementiri?

Agafem la moto Vespa de la parròquia i pujarem on 
descansen tots els pensaments, paraules, desitjos i 

esperances. El sol banyava d’or les muntanyes de 
Montserrat mentre els pardals omplien el cel de 
refilats virolais.

Ens esperava l’Ernesto, l’enterramorts, que  li dóna un 
paquet embolicat amb fulls de diari i que mossèn 
Joan ràpidament s’amaga sota la sotana.

Baixant del cementiri i jo assegut darrera la Vespa li 
abraçava la cintura i amb els dits palpava el relleus 
d’aquella cosa que portava sota la sotana.

En arribar a la rectoria, em mira tot sorneguer i diu:

–Què passa xafarder…vols saber què porto oi?

I obrint-se la sotana amb les dues mans, m’ensenya 
un cap de calavera. Això si net i polit que semblava de 
cera. 

Allò no m’ho esperava i vaig sentir-me enterbolit. 
Quan era nano al parlar m’encallava una mica si 
estava nerviós. Aquell dia vaig quedar mut del tot.

Em va explicar que posaria aquell cap damunt la 

Foto: Pere Riera. Abril 1954. Cantada de caramelles. Dirigeix Mn. Joan Sunyer 
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UN ALTRE TEMPS 

seva tauleta de nit, per recordar cada dia, que ens 
hem de morir i hem d’estar preparats.

Acabava de descobrir que no era immortal. Ni jo, ni el 
meu pare, ni la meva germana ni tampoc la meva 
mare a la que deia sovint que quan fos gran em casa-
ria amb ella.

L’endemà i durant uns dies no vaig anar a caçar 
llangardaixos ni a l’aplec de pixaners.

A les nits quan em posava al llit donava mil voltes 
abans no m’adormia.

El meu enyorat amic Navarro va escriure un poema 
que explica el que em va passar…

El món va canviar
jo vaig despertar 

passant d’un món idíl·lic 
al món real

Que n’era d’inconscient 
un altre temps…

Tenia set anys...

Quan et fas gran, veus que hi ha moltes coses que et 
diuen adéu . Però és cert que l’ahir  i l’avui són com les 
onades del mar i la sorra de la platja i que un no és res 
sense l’altre... L’ahir és com aquella llavor que dorm 
dins la terra i de cop brota nova, esplèndida, emocio-
nant amb tota la grandesa de l’avui vestida amb la 
dolça recordança de l’ahir…com l’estimada Festa de 
Sant Antoni. Immortal.

Ja la tenim al davant i sense 
voler la vivim solcada de 
records, d’homes i dones que 
un dia vàrem saber plantar la 
llavor d’una de les nostres més 
preuades tradicions, homes 
com en Ramon de Can Juandó 
(Ramon Fernando Altayó) el 
soci de més edat de l’entitat i 
en Pepet de Can Pallard (Josep 
Gispert Farreras)president 
honorífic de l’entitat,  als que 
des d’aquí vull donar una forta 
abraçada i un petó.           

Sentint el “pasacalle”, quan la 
banda escampa la boira pels 
nostres carrers amb mil notes 
musicals, quan els Tres Tombs, 
amb els carros, els 
cavalls…quan passen per 

davant de can Codina, el meu cor, el meu sentiment, 
el meu esperit vola com en un somni…recolzats a la 
barana del balcó d’on era casa meva, hi veig al meu 
pare, la meva mare i la meva germana…la FESTA els 
fa immortals.

Mossèn Joan no tenia pas tota la raó.

Gaudim de les nostres tradicions, estimem les nostres 
arrels i proclamem el nervi de la nostra Pàtria. 

Cridem ben fort Visca la Festa de Sant Antoni.

Isidre

P.D.

CAN JUANDÓ: Era una casa de pagès que hi havia al costat 
de Can Sallent. La família Fernando en anar-hi a viure uns 
anys van heretar-ne el sobrenom dels JUANDÓ.

CAN PALLARD: Fa molts anys que es va patir un estiu de 
sequera extrema i el conreus prometien un hivern molt 
magre. La família Gispert estava moralment ensorrada i la 
iaia de la casa els animava tot dient:

– No patiu que de gana no en passarem mentre tinguem 
PA i LLARD.

 

                                                                            

Foto: Pere Riera. Abril 1954. Mn. Joan Sunyer beneix els participants a la passada de St. Antoni. 
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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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TEATRE CENTRE PARROQUIAL
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

març 2013
dissabte 23, a les 21.30 h. / diumenge 24, a les 18.30 h. 

LA FILLALA FILLA
DELDEL
CARMESÍCARMESÍ

LA FILLALA FILLA
DELDEL
CARMESÍCARMESÍ

LA FILLA
DEL
CARMESÍ

ACTRIUS:
Estrella Requena
Isabel Roman
Angelina Valls
Anna Llorca
Núria Sala
Míriam Sampere
Marta Pagès

ACTORS:
Eloi Gispert
Isidre Casanovas
Xavier Matas
Joaquim Martí
Marius Passarell
Roger Martí
Jordi Griñan
Albert Bonàs
Enric Codina
Jaume Matas

Músics i Cantaires
Amb la direcció musical de
Jordi Umbert

Especial aportació de
l’Escola de Música de Sta. Perpètua

Reserva d’entrades al Centre Cívic El Vapor, a partir del dia 11 de març

SANTA PERPÈTUA DE MOGODAGRUP DE TEATRE PERPETUENC

Josep Ma. de Sagarra



68

El Forn d’en BlayEl Forn d’en Blay
Pastelería
Panadería
Bombonería

Bodas
Comuniones
Bautizos
Despedidas
y demás

Av. 11 de Setembre, 20 - Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 645 76 93 60

Repartiment a domiciliPa de
 St. A

nton
i

Pa de
 St. A

nton
i

Pa de
 St. A

nton
i

cuidem de tu
tel. 93 560 02 04

Pare Rodés, 10
Santa Perpètua de Mogoda

08130 Barcelona
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PARLEM UNA MICA DE LA TROBADA
Reus 2012

No cal dir, que any rera any, els nostres esforços es veuen compensats quan arriba aquest dia. Ben bé la trobada ens 
aplega i ens demostra una vegada més el que som i el que representem.
Volem parlar de la trobada de Reus i de totes, però aquesta en concret, es va fer especial com a representants de la 
bandera de Santa Perpètua de Mogoda, com a portadors de la flama de el Nostre Poble. 
En Miquel Bonàs ens fa ser els abanderats d’aquest sentiment i ens recorda un any més el significat que comporta veure 
la nostra identitat que oneja, ensenyant a tothom que el nostre poble està bategant com el nostre cor.
Un any més en Miquel, ens fa mantenir el significat de la trobada, que és la teva i és la nostra, però sobre tot es la unió 
de tots els pobles, de tots els catalans que estimem i no ens cansarem de fer-ho.
La nostra bandera que ens diu: estem aquí junts com sempre i com mai...

La Colla de la Ferradura Rovellada.
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C R Ò N I C A  G R À F I C A  2 0 1 2
EXCURSIÓ FESTA DE LA CIRERA A CÉRET

Dinar de Germanor al Restaurant Can Pau de Cantallops
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EXCURSIÓ FESTA DE LA CIRERA A CÉRET

Dinar de Germanor al Restaurant Can Pau de Cantallops
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SANTA MARIA L’ANTIGA TORNA A LLUIR 

Feia pràcticament dotze anys que l’església de Santiga havia tancat les seves portes per causa del seu deterio-
rament intern. L’any 1999, la paret de migjorn que s’havia anat decantant perillosament i que per aquest motiu 
va fer que caigués una part de la teulada de la nau lateral, va obligar a l’Ajuntament a actuar-hi per evitar mals 
majors. 

Dotze anys més tard (2012), l’església ha tornat a obrir les seves portes un cop acabada la seva rehabilitació. 

Arribats aquí, després d’aquest final feliç,  volem fer notar el treball i l’abnegació de moltes persones i entitats 
que no han parat en cap moment 
fins que, amb el darrer i decidit 
esforç durant un llarg procés de 
més de quatre anys de gestions 
cercant acords i finançament, es va 
aconseguir que l’església 
recuperés la seva vella imatge.    

En relació al passat del nostre 
estimat paratge, com prou sabem, 
el municipi de Santiga havia estat 
independent fins l’any 1846 , any 
en què per decret governatiu es va 
annexionar a Santa Perpètua de 
Mogoda. 

El terme de Santiga, aleshores, 
tenia una extensió de més de 300 hectàrees de terreny agrícola (més de 800 quarteres) que a principis del s XX 
encara era poblat per una vintena de masies.

No cal que ens remuntem a l’època del neolític a Santiga (Salsies, 3.500 – 4.000 anys aC) que és l’etapa més 
antiga de la que tenim referència, per imaginar-nos l’estreta relació entre la vida de les persones a pagès i els 
animals de tir que ajudaven a les feines del camp. 

Els cavalls, els matxos i les someres poblaven les masies, juntament amb els porcs, les vaques i la resta de 
l’aviram. 

Fins que no van arribar els tractors, els cavalls eren la joia dels pagesos, la força que llaurava els camps, la que 
movia els carros plens de garbes cap a l’era o bé amb portadores de raïm fins el cup. 

Les masies més adinerades fins i tot tenien el carret per anar al poble a comprar o bé a missa i que, amb tota 
seguretat, era l’únic viatge de la setmana on el pobre perxeró havia de trotar.

Amb la modernització del camp,  els cavalls van anar desapareixent, les masies a pagès es van anar fonent així 
com, entre la dècada dels seixanta i setanta del segle passat, l’agricultura tradicional va haver de cedir el pas a 
les noves perspectives.

La vida agrícola i ramadera al paratge de Santiga no en fou pas l’excepció. 

Avui encara hi ha la mateixa superfície de terreny, però ocupada per la indústria en bona part, les noves vies de 
comunicació i, de manera testimonial per quatre camps mal repartits, però ben conreats, que són el darrer 
vestigi d’un passat cada cop més llunyà. 

És evident que els cavalls han trepitjat els camps i els camins de Santiga des d’èpoques prehistòriques. La seva 
missió, com ja hem comentat, va ser la d’ajudar a l’home en les seves conquestes i defensa en temps antics i 
treball i aliment, des de sempre, fins a l’era moderna. Podríem gairebé assegurar que com a mínim n’hi havia un 
per masia: potser més d’una vintena a tot Santiga.

Avui, un parell o tres de tractors a tot estirar, fan tota aquella feina. Jo recordo que un dels arguments que 
acabava amb qualsevol discussió quan entre els pagesos es discutia sobre si cavall o tractor, era aquella frase 
que debilitava la posició dels més reticents: Oh! I pensa que quan el tractor està parat no gasta. 

Jaume Vinyals Rovira

Associació d’Amics de Santiga   
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Aquesta es la força de la Societat de Carreters , les 46 persones
que col·laboren amb la junta per fer possible la festa dels Tres Tombs
Gracies Companys!…sense vosaltres no seria possible

Amb l'ajut dels Voluntaris arribarem al I Centenari (2016)  i enfilarem el II Centenari

Si vols formar part dels Voluntaris o de la futura Junta contacta amb nosaltres per

telèfon o e-mail, t'informarem amb molt de gust:

Ramon Vila: 610 556 555, Joan Subirà: 617 713 203 o Joan Humet: 649 934 330

www.santantonisantaperpetua.cat

e-mail: info@santantonisantaperpetua.cat

Fes-te Voluntari!



M QUATRE ARTS GRÀFIQUES

Marià Fortuny, 20

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Barcelona
Telèfon 93 560 02 41

Fax 93 574 32 54

info@mquatre.cat

www.mquatre.cat

MQ4
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Tot en perfumeria selecta,

cosmètica i regals exclusius

c/ Pare Rodés, 5 A

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tel. 93 574 59 77 - Fax 93 574 59 78

cosmetical@cosmetical.net

Centre Comercial de Pintures

Montseny, 6
Tel. 93 574 32 59 - Fax 93 560 30 30

SANTA PERPETUA DE MOGODA
www.cecopi.com

cecopi@cecopi.com
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BAR
LENNON

BOCADILLOS
CALIENTES

Y FRIOS

C/Pau Casals, 37
C/ Dr. Trueta

SANTA PERPETUA

SALON BILLARES DE CARAMBOLAS Y

AMERICANO

B a r c e l o n a
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Barcelona - Spain
T. +34 93 560 13 58 - F. +34 93 560 27 39

S e v i l l a
Ctra. Viso-Tocina, Km. 4’5

41410 Carmona
Sevilla - Spain

T. +34 687 938 971

E-mail: caballos@llargues.info

Plaça Nova, 2,  entl. 2a  •  tel. 93 560 18 50
08130 Sta. Perpètua de Mogoda



85

Ferreteria Vilalta
Des de 1942 al seu servei

Calvari, 32
Tel. 93 586 34 55
Fax 93 585 34 56

08291 RIPOLLET (Barcelona)
vilalta@cifec.es

Des del naixement fins els 16 anys
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Vaig néixer a Sabadell i la meva infantesa i joventut ha estat envoltada de llançadores, talers i 
canons de fil. En ocasions, el meu avi m´havia parlat de Santa Perpètua i La Llagosta ja que el 
seu pare era carreter i feia viatges a munt i avall entre Sabadell i  aquest dos pobles, amb el 
carro ple fins dalt  de no sé ven bé què. Tenia en la meva ment la idea de que Santa Perpètua 
era un poble bàsicament rural, però mai m’hagués pogut imaginar que hi acabaria vivint.

Les paraules pròpies dels pagesos, ramaders o senzillament  la gent que tractava amb bestiar, 
per a mi  han estat una incògnita degut a l´entorn  en que em vaig criar, però per altra banda 
sempre he tingut interès i curiositat per la pagesia, el bestiar i en especial pels cavalls. 

La meva mare sempre ha estat sòcia de Sant Antoni Abad a Sabadell, tant de la Colla Nova com 
de la Colla Vella, que com indica el nom de cadascuna d´elles,  una té molta més antiguitat que 
l´altre en anys de constitució . Els cavalls sempre ens  han agradat molt  a casa nostra……però 
els porcs i les truges mai han tingut un paper rellevant en la meva vida fins que la Roser Bonàs 
del Restaurant Montsenya en una de les reunions de la junta de Sant Antoni abat  2011 ens va 
fer un “MASTER” d´una animal anomenat “VERRO”. Era la primera vegada que sentia aquest 
nom , al començament de l´explicació de la Roser, no lligava caps de quin animal parlava, però 
ben cert, que aviat vaig interpretar que era com UN MASCLE  ALFA que servia per muntar les 
femelles d´una manera espectacular i amb garantia de tenir una descendència forta i ferma. 

A mitja explicació d´aquesta anècdota feta per la Roser amb el seu extraordinari carisma i bon 
humor, vaig decidir  preguntar…..¿que és un Verro? Ja us podeu imaginar les rialles de tota la 
Junta, és un porc nena, es un por sense castrar!  Ah…vaig dir jo tota avergonyida per la total 
ignorància de la existència d´aquest animal . Resulta que el Verro és un porc que serveix per 
muntar les truges , és fort com un toro  i garanteix un prenyat amb descendència assegurada , 
malgrat que d’a vegades se li ha de donar un cop de mà a la hora de la còpula amb la truja.Com 
dirien les meves filles: “ vaig flipar a colors”, amb va arribar a l´ànima com la Roser explicava 
aquest fet amb tanta naturalitat, era clar que els ramaders i pagesos que portaven les truges a 
casa seva per la munta  formaven par del seu entorn i de la seva vida, com en el meu havien 
estat els talers i la roba.

Gràcies  Roser per fer-me passar una de les reunions de Sant Antoni Abad més divertides, 
malgrat la meva ignorància, vaig gaudir de la teva explicació, fets, arguments i històries que jo 
no tenia ni idea. També s´ha de dir, que ets una persona amb una capacitat d´oratòria  especta-
cular que junt amb el teu sentit de l´humor i simpatia fas que un fet tan senzill com la còpula 
del Verro amb les truges pugui arribar a sonar  com una historia d´amor.    

Montse Vilà Montlleó

EL  VERRO
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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)

AUTOS JIMO
SERVEI OFICIAL

Reparem totes les marques i col·laborem amb totes les asseguradores

i sempre amb materials de la màxima qualitat

VENDA I REPARACIÓ:
Av. Santiga, 36 i 38
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Telfs. 93 560 14 91 - 93 560 15 20   

XAPA I PINTURA:
C/ Llobregat nº4

Pol. Ind. Can Bernades Subirà
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Telf. 93 574 03 55
Telf. mòbil 695 661 001
serveirapid@gmail.com
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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

FRUTOS
SECOS Y

GOLOSINAS

JAIME
Av. Barcelona, 16

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

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
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HISTÒRIA DE L A PREMSA…

Obre els ulls, si ets amic dels tres tombs...

Pensa en un desig complert i espera...

Mira amb el cor, podràs somriure...

Escolta amb tota l’ànima aquest escrit, d’un temps d’ahir a un demà 
que ja està aquí,

d’una colla que et parla d’això, de la nostra veu que farà història.

Podria parlar-te de la casualitat, però seré sincer:

va ser la unió de la bona gent per fer el treball ben fet, la resposta a 
les nostres necessitats, les raons nascudes d’aquesta terra que ens 
ha fet créixer fent camí en aquests tombs amb bandera de el nostre 
Sant, Sant Antoni que ens acompanya i ens ha fet trobar-nos i ser 
així..., com som.

Ens diuen la Colla de la Ferradura Rovellada, serà perquè el pas de el 
temps en dóna veritat, i és la nostra raó de ser.

Som de Sant Fost, Barcelona, Santa Perpètua i La Llagosta, però 
sobre tot som una Colla.

I..., un dia algú va dir:

Fa molts anys el meu pare va portar a una passada una premsa, era...

Encara no havia acabat de explicar que la Colla ja es va posar en 
marxa per fer realitat

aquest pensament.

Però com? Quan? Amb què?... no ens va preocupar, treballant junts 
es podia fer!!.

A Sant Fost tenim una premsa!!, i a la Llagosta tenim les rodes i els 
braços de l’antiga premsa...

I el que va començar com una vivència del passat, va ser el principi 
d’una realitat.

Faltava algú per donar-li forma, d’un tros de paper es va fer el dibuix, 
el nostre “imaginarium” de Santa Perpètua ens ho va fer veure una 
mica més clar.

Us imagineu d’un no res fer-ho tot?, nosaltres sí! Voleu saber com?...

Amb ganes, il·lusió i treball, molt treball. Cada cosa al seu lloc, calcu-
lat amb precisió, cada peça per petita que sembli ha fet que la 
premsa poc a poc ens faci sentir orgullosos.

Segurament aquesta premsa es com la nostra Colla, com diuen:

La unió fa la força.

I per fi aquí la tenim la premsa de la Colla de la Ferradura Rovellada, 
el nostre desig complert.

I si ens voleu veure, veniu amb nosaltres, que junts farem camí...

Salvador, Jordi, Pere, Quim, Carles, Miquel, Leiva, Josep i l’Arcadi.  

Ah!!!!les Noies: Carme, Isabel, Neus, Laura, Rosa, Montse i l’Andrea
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Durant anys,  la figura d’un cavall treballant incansablement al costat del pagès 
entremig dels rengles d’una vinya era molt comú, però ara sembla que hagi passat a la 
història.

 I és que la seva feina era tant important, que jo sempre he sentit a dir als grans que un 
bon cavall era el pal de paller d’una casa.

I pels pagesos que tenien vinya pel nostre poble no era pas menys important. No 
només era inseparable la seva presència quan acompanyava al viticultor  a podar (i 
traginant les carbonasses), treure els pàmpols o els “cavalls”, ensulfatar, ensufrar… Sinó 
imprescindible i sobretot més sacrificada quan s’ havia de llaurar la terra amb l’arada o 
el planet o durant la verema. Durant la primera, la perícia de l’animal i el bon enteni-
ment amb els seu amo resultaven del tot fonamentals per la rapidesa i qualitat de la 
feina… i durant la verema, la força de l’animal resultava imprescindible per transportar 
tota la collita que el pagès volia entrar a casa. Les 8 o 10 portadores ben carregades i 
trepitjades amb el “pissó” i tapades amb les “enremadores” o bossalls perquè  cap gotim 
caigués inoportunament; sortien ràpidament de la vinya cap als cups de cada casa. Es 
descarregaven i tornaven cap a la vinya on, de ben segur, ja els tenien un altre viatge 
preparat. Un cop feta la trepitjada amb el peus, el most es quedaba als cups i es 
portava la brisa amb les portadores cap a la premsa més pròxima (la de cal Tarragona, 
la de cal Sila, la del Sindicat...) i així poder obtenir fins l’última gota d’aquest most tan 
preuat, del qual  la quantitat era importantíssima. Després s’afegia al cup o a les bótes i 
acabava de realitzar la fermentació.

Ara, amb l’increïble evolució tecnològica que han viscut alguns dels nostres pares o 
avis on, en una sola generació,  han passat de treballar la vinya amb els servils cavalls… 
a fer-ho amb tractors amb modernes cabines (escalfant-se en els dies més freds i 
refrigerant-se en els més calurosos)… o obtenir informació de cada cep amb sensors 
electrònics amb conexión via satèl·lit… sembla impossible que això torni.

Però potser no serà així…

Avui en dia el món del vi està evolucionant... cap als mètodes del passat. Molts produc-
tors miren de  cultivar les seves vinyes amb el màxim respecte cap el medi ambient, 
mirant de que el vi s’expressi amb el mínim de manipulació possible. I molts sobretot 
guiats per les directrius de l’agricultura biodinàmica, necesssiten utilizar el cavall per 
realizar els treballs al camp, segons les seves creences.            

I és un fet que l’ús del cavall provoca una nul·la emisió de CO2 ,  una molt menor com-
pactació de la terra, té una excel·lent capacitat de regeneració (bé, amb l’ajut d’una 
parella!), té una millor eficiència que un tractor en termes de tracció i ...provoca un 
adob magnífic! Avui en dia a  França, el país on s’ha estés més aquest tipus de pràctica, 
es calcula que hi ha uns 1.000 cavalls treballant regularment a les vinyes.

Però aquest no és l’únic vincle del cavall amb el vi… 

Avui en dia encara hi ha vins, (fa uns anys era molt més comú) que principalment per 
reutilizar molt les bótes i tenir una mala higiene a la bodega, els hi apareix un llevat 
que forma uns aromes que recorden a la quadra o a la suor de cavall. 

O sigui en el món del vi… el cavall ens el podrem trobar fins i tot a la copa.

 

Jaume Folguera

bodegafolguera@gmail.com

ELS CAVALLS I EL VI
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La  garrofa  sempre  l’hem  associat  al  menjar  dels  ases, però  si  utilitzem  farina  

de garrofa  per  fer  pastissos  no estem  fen  el  RUC, ben  al  contrari , les propietats  

que  te  son  millors  que  altres  productes  que  mengem, com  la  xocolata.

La  garrofa  es  el  fruit  d’un  arbre ( cera tonia  síliqua) lligat  des de  fa mes  de  

mil  anys  a  la  costa  mediterrània, ja  a  l’antic  Egipte  era  utilitzada  com  a  

endolcidor  , a  Catalunya  la  van  portar  els  romans.

Es  de  la  família  de  les  lleguminoses, la  beina  es  de  color  marro  fosc  que  

conté  una  polpa  de  sabor  dolç  que  embolcalla  les  Llavors,  aquestes  beines  

es  torren  i  es  trituren  per  obtenir la  farina  de  garrofa. 

La garrofa  es  una  opció  per  substituir  i  millorar  les  qualitats  de  la  xocolata,  

ens  aporta  més  minerals  , sobretot  ferro  i  calci  i  en  canvi  gairebé  no  ens  

aporta  greixos  ni  conté  substancies  additives.

La  farina  de  garrofa  conté  d’un  40  a  un  50%   de  sucres  naturals  ( fructosa,  

glucosa,  maltosa i  sacarosa )  per  el  que  es  un     aliment  energètic  de  curta  

durada,  un  11%  de  proteïnes  i  molt  rica  AMB  l’aminoàcid  essencial  

triptòfan,  que  es  el  precursor  de  la  serotonina,  el  que  ens  proporciona  

sensació  de  relaxació   i  tranquil·litat    i  menys  del  2%  de  greixos.  

Te  provitamina  A, bona  per  la  vista,  vitamines  B1, B2, B3,  bones  per  el  

sistema  nerviós  i  vitamina D,  responsable  de  la fixació  del  calci  als  ossos.  La  

farina  de  garrofa  té  un  13%  de  fibra  i  no  conté  gluten ,  per  el  que  es  apte  

per  als  celíacs.

Si  consumim  garrofa  estem  optant  per  un  producte  més  ecològic  que  el  

cacau  i  la  xocolata i  es  un  cultiu  proper,  entre  els  productors  mundials  

principals de  la  garrofa  trobem  la  costa  de  Catalunya  i  la  de  València.

  

Si  voleu  provar  la  farina  de  garrofa  podeu  començar  fent  una  de  les  

dos  receptes  següents.

 PA  DE  PESSIC  DE  GARROFA

--- 50 gr  de  farina  de  garrofa

--- 30 gr  de  farina  de rebosteria

--- 50 gr  d’ametlla  molta

--- 15 gr  de sucre

--- 4  ous

--- 1  culleradeta  de llevat 

---  ratlladura  de  llimona

En  un  bol  batre  els  4  ous  sencers  i  el  sucre  fins  a  obtindre  una  crema  

espessa  i  esponjosa,  tot  seguit  afegir  la  farina  de  garrofa,  la  de  

pastisseria i  el  llevat  utilitzant  un colador,  barregeu  suaument.  Unteu  un  

motllo  i  enfarineu-lo , aboqueu  la  massa  i  coeu la  al  forn   de 30  a  35  

minuts  a  180 graus.

MAGDALENAS  DE  GARROFA

--- 100 gr  farina  de  maizena

--- 100 gr  farina  de  blat

--- 50  gr  farina  de  garrofa

--- 175 gr  de sucre

--- 65 cc.  De  llet     ---  2 ous      ---  ½  sobre  llevat

--- 125 cc. Dolí         ---  1 culleradeta  de  licor( kirsch o el que vulgueu)

Batre  els  ous , el  sucre , la  llet  , l’oli  i  el  licor,  afegir  les  farines  tamisades  

i  el  llevat  i  remoure  bé.  Omplir   els  papers  de  les  magdalenes  fins  a  

2/3, empolvorar  sucre  i  coure  al  forn  a  180  graus  15  minuts.

ANGELS   LLENAS

Automóviles Santa Perpètua, S.A.
Ventas: Avda. Santiga, 3 - Tel. 93 560 20 64 - Fax 93 560 11 03
Talleres: Indústria, 4 - Tel. 93 574 18 44 Fax 93 560 42 82
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

CUINAR AMB GARROFA
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C A L E N D A R I  D E  F E S T E S

D E L S  3  T O M B S  A  C A T A L U N Y A  2 0 1 3
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Anys 1940. Abanderats a la plaça de l’Església



Nuevas norias “Teomatic”
ALIMENTACIÓ I ACCESSORIS 

PER MASCOTES

Instal·lacions
Boxes, naus, 
pistes cobertes, 
nòries,  vallats, 
etc..

LES MARQUES LÍDER I ELS MILLORS PREUS DE LA COMARCA

·INSTAL·LACIONS HÍPIQUES

·ALIMENTACIÓ CAVALL

·MATERIAL DE QUADRA, GENET i 

CAVALL

Venda a tots els públics

AP7 SORTIDA 18 / DAVANT RESTAURANT FONT i REPSOL

Pinso gos 

des de 11€

Horari de Dilluns a Divendres:
8:00-14:00h i 16:00-19:00h
Dissabtes: 8:00-14:00h
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