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En: Miquel Bonàs i Mestres
         Núvol Blanc, 2013
         ALEGRIA ( EL CEL)

Santa Perpètua de Mogoda, a 17 gener de 2014

Benvolgut Miquel:
De part de tots els membres de la colla de Sant Antoni, et volem dir que et 
trobem molt a faltar.
Volem creure que ens estàs llegint i fins i tot endevinant, el que pensem i 
sentim en els nostres cors.
I és que eres tant bon “nano”!! A mi personalment em recordaves molt al 
teu pare, un tros de pa, incapaç de fer un lleig a ningú i sempre amb una 
dolça rialleta de murri pintada als ulls.
Mira, veus ara esteu plegats.
I de la teva mare, què vols que et digui que tu no sàpigues?
Només tenia ulls pel seu noi. Vas ésser afortunat. A casa teva hi niava només 
l’escalforeta de l’amor. El Nando i la Pilar, dos éssers que s’estimaven amb 
aquell silenci que dorm amb la grandesa dels bons cors.
Un dia també vas conèixer a la Isabel. Mira que hi ha bones persones, però 
com la Isabel.... Vas trobar amb ella aquell cel blau on hi volen els 
pensaments mes bells.
Sí Miquel, vas ésser una persona estimada, fins i tot el Pare, va voler la teva 
companyia, quan nosaltres des de la nostra gran ignorància, pensem que 
encara no tocava.
No sé, si ja t’has vist amb Sant Antoni. Quan ho facis diga-li que l’esperem 
amb els braços oberts, a ell i el seu porquet.
Diga-li que volem fer una Festa on no hi escatimarem  ni un borrall, 
perquè surti ben lluïda, on els timbals, les trompetes, els trombons i tota la 
gresca emocionant de les bandes, ompliran de música els carrers del teu 
poble, i ho faran amb tanta alegria que les notes pujaran més amunt de 
les estrelles, i vindran a dormir a la porta de l’eternitat.
Volem que et sentis joiós de nosaltres, com nosaltres ho estem de tu i puguis 
dir al teu àngel de la guarda:
— Mira, aquesta és la gent del meu poble.
Miquel, “nano”, gràcies per tot els que ens vas donar i ensenyar.
Una última cosa. Enguany i tot recordant la teva dèria en abrillantar els 
guarniments dels teus cavalls, s’ha escollit com a record de la Festa, la 
peça d’un picarol i una dríngola.
Quan dels Tres Tombs t’arribi el dring-dring dels picarols i campanetes, hi 
sentiràs els batecs dels nostres cors, que et demanen que no ens oblidis.
De part de tots, un petó ben fort.
T’estimarem sempre.

Isidre

PS / T’enviem un recull de records fotogràfics, perquè els puguis ensenyar a la teva 
nova colla d’amics. Nosaltres quan més be et veiem és quan tanquem els ulls.
  

CARTA A UN AMIC



1962. Als 2 anys a la Pça Catalunya de Barcelona.

Als 3 anyets.

1962. Als 2 anys i mig per la Palma, a la dreta ca la 
Mònica i a l’esquerra la fàbrica de can Soley.

Amb els meus pares. 1964

Els Reis em van portar un elefant. 4 anys.



Als 4 anys per la Festa Major al ball dels “caramelos”

Als 6 anys a dalt de cavall, a la trona el meu veí Josep Folguera.

Amb tota la “pandilla” del veral

El meu cavall preferit als 7 anys Als 8 anys al casament d’una veïna

Als 6 anys a dalt de cavall, a la trona el meu veí Josep Folguera.
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El meu cavall preferit als 7 anys

Amb tota la “pandilla” del veral

Als 8 anys al casament d’una veïna



Quan vaig fer la 1a. Comunió tenia 9 anys

Amb el meu cosí Joan

A l’any 1976 vaig ser cordonista de la festa de St. Antoni

La il·lusió de la meva vida. Abanderat. Any 1981

Un dia vaig ensenyar la fàbrica on treballava als meus pares

Amb el meu cosí Joan

Un dia vaig ensenyar la fàbrica on treballava als meus pares

A l’any 1976 vaig ser cordonista de la festa de St. Antoniy g

La il·lusió de la meva vida. Abanderat. Any 1981



A l’any 2000 vaig tenir l’honor d’acompanyar al meu estimat Sant pels carrers del poble

Jo i la meva reina

Estaré sempre al vostre costat

A l’any 2000 vaig tenir l’honor d’acompanyar al meu estimat Sant pels carrers del poble

Jo i la meva reina

Estaré sempre al vostre costat
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S A L U T A C I Ó

Benvolguts socis, amics de la festa dels Tres Tombs,

Aquesta és una Benvinguda a la festa dels Tres Tombs del 2014, però les primeres paraules han de ser 
de comiat, i molt agre, per part de la Junta de la Societat de Carreters, per la recent perdua d’un compa-
ny de la colla, en Miquel Bonàs i Mestres.

Al llarg d'aquest programa del 2014 trobareu diverses mostres de record  i estimació al Miquel,  perquè 
a part de la seva habitual simpatia i somriure al llavis, que el va fer una persona popular i molt propera,  
també ha estat  un referent d'entrega, sacri�ci i implicació, tan per la Junta com amb la seva estimada 
colla de La Ferradura Rovellada, sempre en bé del Sant Antoni i en particular dels cavalls, �ns el punt 
que va demanar als seus companys que els cavalls que el portessin al seu últim viatge ho fessin per el 
bon camí del cementiri, per la part més suau, tenint sempre en compte que els cavalls no patissin. 

Voldria apro�tar per reiterar el nostre suport a la seva família, a la mare Pilar i a l'esposa Isabel, que els 
dies anteriors a aquest programa han estat revivint la seva història amb tristor, però alegres alhora per 
poder comprovar que va ser i és una persona molt estimada per molta gent.

Sens dubte Miquel….Trobarem a faltar el teu somriure i la teva absència al darrer carro .

Ja entrant a la nostra propera festa de Sant Antoni 2014, vull donar la benvinguda i felicitar als nous 
abanderats, la Família Morral-José, que juntament amb les seves famílies, molt vinculades ja a Sant 
Antoni, viuran aquest dia tan especial per ells i els seus �lls i nebots, portadors de les banderes i 
estendards, i el que això representa. Gaudiu-la, aquest any és la vostra !!

Vull felicitar als receptors de la ferradura 2014, tots ells persones molt actives a la nostra festa; Jaume 
Font ha estat President que hem va precedir, Albert Bonàs forma part de la junta actual, Josep Tura, 
destacat voluntari responsable dels esmorzars dels carreters i Vicenç Mestres, soci molt popular i ben 
conegut per tots, serà un autèntic  plaer entregar-vos la ferradura de plata.

Aquest any han deixat la Junta dues persones de llarga tradició a la Societat de carreters; en Josep 
Jornet i l'Esteve Brau, els quals varen presentar la seva voluntat de retirar-se després  de l'edició anteri-
or, els agraeixo la seva tasca realitzada a la junta durant tots aquests anys, i per tal motiu apro�tarem el 
dinar de Germanor del proper 26 de gener per fer un agraïment  públic per la seva plena labor en tots 
aquests anys.

Tenint en compte la situació d’actual austeritat voldria remarcar el gran valor i donar l’agraïment a 
l'extraordinària aportació dels anunciants i col·laboradors del programa. Aquest any no només ha 
mantingut el seu contingut, sinó que a més l'han augmentat considerablement, i això és un fet atípic 
en aquests temps tan durs que ens està tocant viure, i mereix un extra agraïment per part de l’entitat. 
Com a últim missatge m’agradaria dirigir-me a les noves generacions que segurament no llegiran 
aquest programa, i als quals els ho tindreu que transmetre els que si el llegiu.

Voldria animar a la joventut a prendre part activa i participativa en aquesta festa popular, la més antiga 
del poble, perquè no decaigui la velocitat després dels 100 anys, cal tenir en compte que aquestes són 
les nostres arrels, i que cal preservar-les per poder mantenir la Societat viva i activa també després del 
Centenari.

Us esperem a tots els actes, com sempre tot desitjant Bona festa. Visca Sant Antoni !!

Joan Humet Morral
President de la Societat de
Carreters de Sant Antoni Abat
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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, �n 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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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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A la Federació quant parlem de Tres Tombs ens agrada ser optimistes,per això us diem per molts anys ben 
fort, tan fort com les ganes que malgrat els temps que corren us porten a celebrar un any més els Tres 
Tombs, per molts anys de sacri�ci, de treball, de dedicació, d’estima, per molts anys de preservar i cuidar la 
cultura i identitat del nostre País. Per molts anys a tota la gent arreu del territori Català que han fet possible i 
fan possible els Tres Tombs.
Ens toca viure una època complicada i nosaltres no som cap excepció, però ara és el moment d’estirar una 
mica més del carro, és el moment com diuen a la meva terra de fer pinya, el moment de no perdré la il·lusió 
per la tasca realitzada. Ens trobem moltes pedres al camí que fan trontollar el carro, pedres que a vegades 
ens fan pensar si val la pena continuar.
Quant els dubtes ens envaeixen a mi sempre m’agrada posar la vista enrere i pensar amb tota la gent que 
durant els llargs dels anys ha fet viatjar aquesta festa en el temps. A la gent que com nosaltres de mica en 
mica a escrit la història d’una festa, una ciutat i un país, només per no trair els nostres orígens i les nostres 
arrels hem de seguir estirant del carro.  
Aquest any 2014 donarem tombs en record del nostre amic i company Miquel Bonás.  El millor homenatge 
que se li pot fer a una persona tan amant d’aquesta festa i els cavalls com era ell, és continuar treballant i 
lluitant per la seva estimada festa dels Tres Tombs.  En Miquel era una d’aquestes persones que estimava la 
festa com ningú, que la viva, els Tres Tombs eren part de la seva vida.
Per la gent dels Tres Tombs i més pels que varem tenir la sort de conèixer al Miquel sens farà estrany no 
veure’l passejar amb el seu carro i la seva colla per arreu del territori.  Ens acompanyarà el seu record i tot el 
que ell ens va transmetre i ensenyar. 
ELS TRES TOMBS

Difícilment pagesos, carreters i traginers haurien pogut imaginar que la seva gran festa seria avui una 
celebració tan atractiva. La gran diada de carros i cavalls que tornen a envair els carrers i places de les nost-
res poblacions retornant-nos per unes hores cada any el so, avui festiu i abans de trànsit diari, dels carros i 
cavalls trepitjant els nostres carrers.
Les cavalleries han deixat d’ocupar els baixos de les cases de pagès i les quadres de les cases més nobles. 
Han perdut el caire d’eina diària per entrar a formar part de l'imaginari festiu del nostre país. Avui els Tres 
Tombs s’han convertit en el museu vivent i itinerant més important dels nostres dies. Museu del transport 
de mercaderies, de passatgers i mirall de la vida a pagès.
En nom de la Federació Catalana dels Tres Tombs moltes gràcies per celebrar la festa dels Tres Tombs un any 
més. Esperem una temporada plena d’èxits i que Sant Antoni ens Guardi.

Tres Tombs Festa Tradició i Cultura

Tània Guasch Gascón
Presidenta Federació Catalana dels Tres Tombs
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PRESENTACIÓ FESTA TRES TOMBS 2014

El proper diumenge 2 de febrer de 2014 celebrem una nova edició de la nostra Festa dels Tres 
Tombs a Santa Perpètua de Mogoda. Aquest esdeveniment social i cultural coincideix amb la 
celebració del 98è aniversari de la fundació de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abad, que fa 
possible la festa i que aviat celebrarà el seu centenari. Com cada any aquest esdeveniment cultural 
posa de manifest el compromís i la dedicació que moltes persones posen al servei del manteni-
ment de la festa i aconseguir un alt nivell de qualitat i de respecte als seus orígens.
La Festa dels Tres Tombs està molt arrelada a la ciutat, i esdevé un important punt de referència per 
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 Morral-José per l’honor que representa ser l’Abanderada de 2014, i als hom-
enatjats amb la ferradura de plata: l’Albert Bonàs Morral, el Jaume Font Sallent, el Vicenç Mestres 
Carbonell i el Josep Tura Carbonell. Tant per a la família abanderada d’enguany, com pels homenat-
jats amb la ferradura de plata l’edició d’enguany, i tots els actes relacionats, seran uns dies molt 
especials i difícils d’oblidar. Permeteu-me que en aquesta edició faci menció i homenatge al Miquel 
Bonàs Mestres, soci de l’entitat que ens va deixar massa jove. L’estimació per aquest ciutadà, com-
partida per tothom que el va conèixer, va quedar palesa en el seu acte de comiat amb l’assistència 
de centenars de persones que el vàrem acompanyar �ns al Monument dels Carreters. La seva 
estima per l’entitat i el seu record estarà molt present al llarg de les celebracions d’enguany.
En nom de l’Ajuntament vull transmetre la nostra felicitació més sincera, i el reconeixement a la 
dedicació, a la il·lusió i a la feina ben feta de totes i tots els socis de la Societat de Carreters de Sant 
Antoni Abad de Santa Perpètua de Mogoda, que un any més comparteixen amb la ciutadania 
aquest important esdeveniment social i cultural.

Felicitats pel 98 aniversari, i per l’edició dels Tres Tombs de 2014.

Isabel Garcia Ripoll,
Alcaldessa

AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA

DE MOGODA
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UNA FLOTA DE 55 CAMIONS I GRUES AL SERVEI DE SANTA PERPÈTUA I EL VALLÈS

Serra Vila motors
MECÀNICA DEL AUTOMÒBIL
Modest Serra Vila
Tel. 93 574 09 45  E-mail: serravilamotors@hotmail.com

Venda i exposició:
Av. Santiga, 11

Taller: c/Pep Ventura, 32
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
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Un any més, i ja en van 98, celebrem la Festa dels Tres Tombs a Santa Perpètua de 
Mogoda.
Al llarg de tots aquests anys, han estat moltes les persones que hi han esmerçat 
esforços, hi han posat hores de feina i moltes il·lusions per tal que el nostre poble 
celebri de manera molt lluïda aquest homenatge als animals, als traginers i als 
homes i les dones del camp.
Enguany, aquesta edició serà marcada per la tristor de no veure entre els organitza-
dors i passejant amb el seu carro i el seu cavall, a en Miquel Bonàs i Mestres. Un 
home que sempre havia viscut amb molt d’entusiasme la festa.
La vida continua, igual que la festa, que ha anat evolucionant al llarg dels anys; o el 
nostre municipi, que ha passat d’un petit poble de pagès a una petita ciutat que viu 
pràcticament de la indústria i els serveis.
Durant aquest 2014 es commemorarà de diferents maneres el tricentenari de la 
Guerra de Successió i la pèrdua de les llibertats i els drets de Catalunya. Ara fa 
tres-cents anys, els cavalls tenien un paper molt més important que el d’ara: tant pel 
treball al camp, o com a mitjà de transport
El cavall ha estat un element important per a l’evolució de la humanitat i festes com 
la nostra, és un gran homenatge a aquest animal.
Celebrem-la doncs tal i com es mereix: amb la il·lusió que hi posen els organitzadors, 
amb el sentiment de recordar als que hi han treballat durant molts anys, amb l’espe-
rança que la festa perduri gràcies als nostres infants i amb l’orgull de tenir una de les 
festes més importants del país a casa nostra i que és de les més antigues del calen-
dari festiu de Santa Perpètua.

Bona diada dels Tres Tombs!

Neus Garcia Ribas
Regidora de Cultura
Santa Perpètua de Mogoda
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Farmàcia
de la

Rambla
Rambla, 11

Tel/Fax 93 560 10 62

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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Just acabem d’encetar un nou any, el 2014. Un any que espero i desitjo sigui per a tots ple de salut , 
il·lusió i felicitat.
Com cada any la primera festa ens arriba amb la celebració d’una diada popular molt arrelada en el 
nostre poble. La festa de Sant Antoni Abat, que com sempre i amb molta empenta organitza la Societat 
de Carreters. 
Sabem que Sant Antoni Abat  es el patró dels animals de casa i del bestiar de pagès . Com cada any, 
beneiré amb molt d’amor  i a la Rambla com es tradició i costum a tots els animalons de companyia 
que la gent porti, als animals que arrosseguin  els carros i carrosses i als que participin en la des�lada 
dels Tres Tombs.
En escrits anteriors , sempre he manifestat la meva admiració per aquesta festa tan nostre i  que any 
rere any i tot venint de l’antigor es viu i es gaudeix amb la plenitud del primer dia. 
També m’agrada escriure i recordar sense defallir  la vida i missatge del nostre San estimat  i dema-
nar-vos que celebrem aquesta bonica jornada amb ferma i sana alegria per fora i també per dins.
La seva vida i obra continua sent molt vigent i seductora.... nomes cal que siguem una mica valents.
Recordem els goigs que cantem cada any en la missa en que obrim la Festa el 17 de gener.

Venint d’una  família rica i benestant i seguint a Crist va donar tota la seva fortuna i es dedica a l’oració 
i vida contemplativa. En el desert  va viure ple de fervor creixent davant el Senyor. D’arreu venien multi-
tuds de persones demanant-li consells  i favors i convertia la terrena soledat amb amorós camí de 
santedat.....
A l’església ens hi espera cada dia.... . nosaltres només l’esperem una vegada a l’any ?
Desitjo de cor que la Festa d’enguany  se celebri  amb tot l’esplendor que el nostre Sant es mereix i que 
en sigui també un premi per els organitzadors als que brindo com sempre la meva mes cordial amistat.

Mn. Jesús Corral
Rector

VISCA LA FESTA DE SANT ANTONI

Puig que sempre heu procurat
bon remei a tot dolor
Sigueu nostre protector 
gloriós Sant Antoni Abat.

La gent nostra a Catalunya
no es cansa de proclamar
que  el vostre poder allunya
tot llei de malestar
Qui us reclama de bon cor 
mai no es veu desemparat.
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T e l .  6 0 9  2 9  2 3  9 4

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
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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

El Forn d’en BlayEl Forn d’en Blay

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

Pastisseria
Fleca
Bomboneria

Casaments
Comunions
Bateigs
Comiats i més



Trans-grúas SERRAT, S.L.

- Furgonetas Camiones y Traylers

- Camión grúa para carga y

   descarga hasta 9.000 kgs.

- Viajes a toda España

- Transportes Especiales de

   Mercancías Peligrosas - ADR

   Permiso Generalitat T-026

- Residuos

Polígono Industrial Bernades-Subirà
C/ Berguedà Esquina Penedés

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

tgserrat@cecot.es
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www.loteriasanta perpetua.com
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C/Sant Josep, 1 - Tel. 93 560 41 88
08130 Santa Perpètua de Mogoda

(Barcelona)

Maquinària
Agrícola
Rusiñol, S.A.

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

Avinguda Estela Ibèrica, 51 (Florida Nord)

Tel. 93 560 69 43
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

POLLASTRES A L’AST

MENJARS CASOLANS PER EMPORTAR

Ca la Marga

DONA - HOME - NEN
LES MILLORS MARQUES EN
SABATES I COMPLEMENTS

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

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

www.ninosabateries.com

Compra, venda i reparació de tot tipus de maquinària 
agrícola, forestal i de jardineria, grups electrògens, bombes 
d’aigua, …  Racoreria hidràulica. Material de reg i de 
degoteig. Lloguer de maquinària.
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REFRIGERACIÓ Y MANTENIMENT INDUSTRIAL

LEGALITZACIONS DE CAMARES FRIGORÍFIQUES
VENDA Y REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA D’ HOSTELERIA
FRED INDUSTRIAL
VENTILACIÓ Y RENOVACIÓ D’AIRE

TEL/FAX 93 560 71 86
E-mail: gelcat.98@hotmail.com
Passatge Ramon Llull, 86-87
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

DESCOMPTES EN MAQUINÀRIA D’ HOSTELERIA

GELCAT 98 S.L.GELCAT 98 S.L.

Restaurant Puda

Can Manel
Peix de Platja

Marisc, Paelles, Parrillades
i menjars meriners

Pg. Joan de Borbó, 60-61 (antic Pg. Nacional)
08003 Barcelona - Tel. 93 221 50 13 / 93 221 43 05 
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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 - M. 692 675 998
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
www.milar.es - sabate@milar.es

CALEFACCIÓ    TRACTAMENT I  DEPURACIÓ D’AIGUA D’ÚS DOMÈSTIC

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

 

Passejant pels carrers, camins o indrets de la Santa Perpetua d’abans, hi 
trobem racons, construccions i edi�cis que ens parlen d’història, del temps en 
que varen ésser construïts, habitats, on les pedres ens podrien fer reviure fets i 
vivències quotidians: uns, i altres, relacionats amb el moment històric i 
econòmic en que hi varen viure els seus veïns. 

El pas del temps va difuminant les construccions que no són acuradament 
mantingudes i és la pròpia natura,, que torna a guanyar l’espai, al igual que, els 
terrenys no cultivats, retornen al sotabosc.

Tota aquesta introducció hem porta a comentar que, en uns moments 
tecnològicament avançats, on tenim estris per a enregistrar, gravar, escanejar, 
fotogra�ar, també es dóna el fet de que molta part de la història viscuda i 
transmesa oralment, se’ns escapa : no som capaços de deixar enregistrada la 
vivència de familiars que, ara, els tenim, i que també han recollit el saber i la 
vida familiar d’anteriors generacions. 

És també un moment històric, culturalment : mai hi havia hagut tantes 
persones amb estudis (primaris o superiors), amb capacitat de consultar a la 
xarxa,  d’accés a informacions llunyanes, o de consultar arxius des de casa.

Aquest contrasentit, eines i capacitats, però una falta accentuada de donar 
valor a coses del passat, m’ha portar a re�exionar sobre una qüestió que es 
vital : la nostra identitat com a individus amb una història compartida (famil-
iar), que s’interrelaciona amb la resta del poble on estem (veïns).

Crec que les persones tant a nivell individual, com col·lectiu, tenen i tenim la 
responsabilitat de fer engrescar per la història familiar i local a les noves gener-
acions, d’apropar-les i fer-les participar. Cal preservar tot allò que tenim al 
nostre abast, i que hem arraconat a les golfes, rebregat al fons d’un calaix, o 
enmig d’altres objectes ... cal que recuperem aquells objectes que ens són 
propis, i de prioritzar aquells que tenen una vinculació respecte de la pròpia 
historia familiar. 

Aquesta nova revisió estalviarà que els veiem com una nosa : cada un queda 
vinculat a una activitat, a una persona, a un indret, a uns avantpassats ...

Pensem que les dades més importants de les persones les podem identi�car al 
Registre Civil, en el darrer segle i mig; més enllà hi ha arxius de l’església, o 
locals, que ens poden ajudar a fer el recorregut dels avantpassats; el que no 
podem recuperar són les vivències, tradicions, formes de fer i treballs que 
cadascú ha fet, o ha vist a fer.
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Un cas molt concret és el de la cuina : és possible que, davant, d’una recepta 
de cuina genèrica, hi hagi tantes varietats com famílies ? : doncs és cert; cada 
família, al llarg dels anys, ha anat incorporant productes que tenien més prop-
ers; de gustos variats, in�uència d’orígens o d’altres familiars ... un seguit de 
situacions que fan individualitzar cada recepta segons la família i el que els ha 
estat transmès.

Això seria vàlid per el brou de Nadal o per, a altres intangibles, relacionats amb 
receptes de licors casolans, la forma de fer el pessebre, el tió, fer el vi ...; aques-
ta és la part, que només nosaltres som capaços de recollir, recopilar, explicar, 
expressar, ordenar ... tot un procés tant complex com engrescador : mirant al 
futur, revisant el passat; recercant en els racons de la vida familiar, tot tancant 
el trencaclosques d’històries poc conegudes o trameses parcialment, o de fets 
que ens agradaria recuperar... 

No és un treball d’un dia : cal que tot vagi �uint dels nostres records progres-
sivament : potser algun dia serà una xerrada amb el veí, el retornar a un indret 
relacionat amb el passat, potser un objecte ens transportarà a vivències 
relacionades, documents que ens faran reviure fets, records que arribaran al 
nostre conscient en el moment menys pensat i, d’altres, cal donar-hi temps ...

Posem-s’hi, segur que ara és el moment : perquè, i per qui ho hem de fer?. 
Segurament perquè en generacions més enllà de la nostra, algú obrirà aquests 
reculls per trobar-hi unes arrels que ara no els hi donem importància, però que 
ens parlaran de vida. Poseu-hi �l a l’agulla, ens queda molt per a fer ... 

Voldria �nalitzar aquestes ratlles, reproduint les paraules d’en Mossèn Buxar-
rais, veí i referent del nostre poble i que, és a la portada de la web dels Amics 
de Santiga, diu : “Quan hom contempla un arbre, n’admira el tronc, les bran-
ques, les fulles, el fruit ..., però gairebé mai pensa en les arrels. I sense arrels no 
hi ha arbre”.

Feliu Monés i Pla



24



25

SSS
XARCUTERIA
SUBIRATS
DES DE 1926

Tel. 93 560 01 63
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

servei de vending 24 hores
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LA POTENCIA MESURADA EN CAVALLS
 

Durant segles, a pagès per treballar s’utilitzaven bous i vaques.

El rossam o rossinam, cavalls i eugues, eren considerats animals estratègics de guerra, i, 
per tant, eren controlats per l’exercit. No va ser �ns la darreria del segle X1X quan es comen-
cá a permetre l’ús del bestiar de peu rodó per a les feines agrícoles. Tot i això en moltes 
zones, els militars continuaren controlant els sementals i els centres de remunta d’eugues.

Indiscutiblement, a banda de ser una eina imprescindible en el món agrícola, va ser 
també clau en el sector del transport. L’arribada del mon motoritzat, tractors, camions i 
cotxes, va fer caure radicalment la seva funcionalitat, però podríem dir que, una vegada 
més, el mon equí es reinventa i agafa dos nous camins: la producció càrnia i la cria com a 
animal de lleure.

A Catalunya, hi havia un tipus de cavall de treball considerat el cavall del país. Igual que 
el cavall de les illes Balears o l’andalús, va arribar del sud del Magrib. El cavall català era 
lleuger, negre o fosc, i es va fer servir, en gran mesura, per a la producció de mules. Malau-
radament, la importació d’altres races i el mestissatge entre tots va fer que, als anys 
trenta, la raça es considerés pràcticament desapareguda. Tot i això actualment l’Associa-
ció de Cavall de Tir Català en promou la difusió i, i sobretot, la recuperació a partir 
d’alguns exemplars que mantenen les característiques racials originals.

Als Pirineus, actualment tenim uns cavalls gegants: recentment batejats amb el nom de 
cavalls pirinencs catalans, el seu origen va ser l’encreuament del cavall català amb races 
franceses de tir de tipus bretó, comtois o perxeró. En origen la funció d’aquests cavalls 
era el ròssec, l’arrossegament de troncs i el desembosc, i tot i que un reduït tant per cent 
ho continuen fent, ja sigui com a treball o com a competició esportiva, avui, bàsicament, 
la seva cria, es destina a la producció de carn.

És interessant agafar consciència que mantenir la producció de poltres de muntanya no 
solament repercuteix de manera directa a la recuperació i millora de la raça, al mateix 
sector ramader i al gremi de carnissers i restaurants que comercialitzen la seva carn, sinó 
que, a mes, el règim extensiu d’aquest bestiar, pasturant sempre al exterior, a l’hivern a 
les valls i a l’estiu a l’alta muntanya, fa que es preservi aquest paisatge pirinenc tan apre-
ciat i ben valorat.

El món del cavall, però, no s’acaba entorn de l’animal en si, va lligat a tot un seguit d’o�cis 
i d’eines que formen part del passat rural del país.

Traginers, carreters, basters, ferrers, carros, tartanes, guarniments, etc., són tot un patri-
moni que la passió i la il·lusió de diversos col·lectius han fet arribar �ns avui.

Celebracions com la dels Tres Tombs, que s’allarguen més de tres mesos, o �res ramade-
res com la de Puigcerdà, la de Salàs o la de Banyoles, en són testimoni. L’emergent 
tendència de tornar a treballar respectant l’entorn natural, a través de l’agricultura ecolò-
gica o de la recuperació del ròssec per desemboscar, o, �ns i tot, per la reinvenció del 
sector turistic recuperant rutes per fer amb animals de bast o amb carro, fan que l’arri 
cavall torni a ser una expressió ben viva.

Xavier Gasol
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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
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HORARI:
Dimecres i dijous
de 10 a 13 i de 16 a 20 h.

LLENGUA CULTURA PAIS

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

aranow
packaging
machinery

aranow
packaging
machinery
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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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YA

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 41 72
Rafael Casanova, 26

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

MOGODA
AUTOMOCIÓ

Reparació General
de l’automòbil

Especialitat

Busque’ns al facebook
Model tall
Perruqueria Estètica
Tel. 93 574 29 87

Tel. 93 574 29 87
c/ St. Isidre, 10
c/ St. Llorenç, 9
08130 Santa Perpètua
de Mogoda
www.modeltall.es
modeltall@modeltall.es



Esmorzars de dilluns a diumenge a
partir de les 8.30 h. Vine a tastar-los!
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M’he adormit a la vora del mar, esperan que l’onatge m’enboloqui i em dugui

ben lluny d’aquí…

Esperan que tot sigui un somni i al despertar l’aigua sigui un bateig nou

i am el cos renovat ens tornem a mirar als ulls, que la salabror  ens puri�qui

i les nostres mans es tornin a trovar, però…

Aquesta realitat , talla tota l’esperança, tant de dolor, ens crema el cor.

M’has deixat amic meu despullat, indefens i tremolant de por.

I a cada despertar et buscarem, no ens cansarem de sentir-te aquí

al nostre costat, perquè ens fas molta falta.

I ens vas cridar quan ja la teva veu s’apagava, volies fer l’últim camí amb la

Teva Colla, els Tres Tombs com sempre i per sempre.

Aquí estem MIQUEL, com tu ens vas demanar, sabem que ens veus, perquè

així ho sentim, estem tots aquí com un arbre caigut amb cent i un mil talls

orfes errans marcats de mort, ferits en aquest món, però aquí amb tu i per tu.

diuen que els nens van on troven estimació, i és ben cert que la Colla de els

Gegants sempre et recorden envoltat de nens, tots volien anar amb tu,

et buscaven recollint la teva bondat que et sortia de dintre. 

I es ben cert que anaves moltes vegades a netejar guarniments, peró mai sol

algú pacient omplia aquest moment, algú amb respostes callades,

amb silencis plens de plegaries, el Teu Sant Antoni, que tant estimaves.

Voldria pensar que estas amb ell, un pacte de Dos, doncs no entenc perquè

ens has deixat, si hi ha un consol, és pensar que estas abraçan el descans

de tanta lluita, de tant patiment.

Germà de cor, amic de sang, company in�nit, estem aquí sempre aquí amb tu.

I tu ens vas dir, jo el que tenia que fer ja ho he fet, avui et diem:

El que estem fent encara que ens desfà per dintre, no és l’únic que farem 

per tu, doncs avui et portaren no al últim camí, si no al començament d’un 

record que mai deixarem morir. I no et preocupis, cuidarem de els teus, que

també són nostres, com saps molt bé, som:

una ferradura feta amb foc soldada per fer molts camins, amb les mans fermes

I els peus segurs, i encara que estem rovellats…..

Seguim caminant…

10 de setembre de 2013

M. Roca

Colla de la Ferradura Rovellada
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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

Reparem MECÀNICA, XAPA I PINTURA de totes les marques i col·laborem amb totes
les asseguradores i sempre amb materials de la màxima qualitat

Reparem MECÀNICA, XAPA I PINTURA de totes les marques i col·laborem amb totes
les asseguradores i sempre amb materials de la màxima qualitat

SERVEI OFICIAL

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
jimo.serveirapid@gmail.com

INFORMA’T

Tel. 93 560 14 91

INFORMA’T

Tel. 93 560 14 91



40

OPTICALIA
IMATGE

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

Tel. 93 57406 48
monicahg34@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

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

Restaurant / Café

Parc del Països Catalans
Te. 639 60 40 32

08130 STA PERPÈTUA DE MOGODA



42

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

R E P A R A C I Ó  D E  L ' A U T O M Ò B I L

Talleres Ricart

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

CARLiN
PAPERERIA

SERVEI EMPRESA

Av. 11 de Setembre, 38
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 560 76 06 · Fax 93 560 19 16

E-mail: carlinrocri@gmail.com
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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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Pge Josep Irla, 1 - Tel. 93 560 24 66
Santa Perpètua de Mogoda

peix
marisc
verdura
precuinats
gelats
postres
delicatessen
etc.

RAMBLA
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MERCAT

MUNICIPAL

PARC
MUNICIPAL

clínica dental

SANTA PERPÈTUA
Metges Dentistes
Totes les especialitats
Nens i adults

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

Tel. 93 560 68 01

També a Ripollet:
CLÍNICA DENTAL RIPOLLET
Rambla Sant Esteve, 12, 1r. 1a.
(davant Mercacentre)

Tel. 93 692 75 54

Des de 1983

amb vosaltres

som una garantia

Implants de titani 90 €/mes

Ortodòncia 70 €/mes

i ara la Dra. Anaïs odontopediatra
només i exclusivament per a nens

10
aniversari

dofí blau
congelats



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

Especialitats en menús casolans
Carn de caça i montaditos

Paella cada dijous

Reserves 608 509 293

Ambient agradable
dijous a dissabte Nits jove
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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
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CONTACTAN’S!
www.armengoltorra.com - (+34) 680 812 229
armengoltorra@gmail.com

www.buss-top1967.cat

i ara també
FUTBOL

amb
CANAL +



Rambla, 43 - Tel. 93 574 28 92
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)

Energies renovables,
energies eficients
i estalvi elèctric:

• Terra radiant
• Energia solar
• Energia fotovoltaica
• Biomasa
• Geotèrmica

Instal·lacions
i reparacions:

• Elèctriques
• Fontaneria
• Calefacció
• Climatització
• Gas
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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



51

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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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

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

VENTA DE MATERIAL
CURSOS PACHTWORK
CURSOS MONOGRAFICOS
Paneles, portavelas, etc.

Tel. 931 64 80 15
e-mail: Patchimes.staperpetua@gmail.com
C/ Pau Picasso, 11
08130 Santa Perpètua de Mogoda

PATCH I MES
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E L S  A B A N D E R AT S

La Festa dels records
Aquesta festa sempre m´ha fet una especial il.lusió per tots els records que sempre m´ha portat, 
per aquest motiu, quan les meves �lles Laia i Anna, em van demanar de ser l´Abanderat, no em 
va costar massa de dir que sí. Em trasllada al passat, quan l´avi Jaume em venia a buscar a Cal 
Peixet amb el seu carro i el seu cavall Tordo per endur-se´m amb ell als camps de la Burguera.

Quan tornavem del camp i ens apropavem a Cal Ferminet, l´avi sempre em deixava les riendes 
del cavall i em deia “va Joan, guia´l tu”. Jo content el portava �ns arribar a ca l´avi, sense saber, 
que el cavall es sabia el camí de memòria.

Era una època de la qual en tinc, encara que era petit, uns grans records i una certa nostàlgia.  

Més endavant, ja major d´edat, anava a Cal Joan Subirà a ajudar-los a decorar els remolcs que 
any rera any feien amb moltíssim esforç i treball. 

Quins records!! Tanco els ulls i tot són records!!

Crec que val la pena esforçar-se una mica tot i els temps que estem passant, perquè aquesta és 
una d´aquelles festes que ens identi�ca com a poble, com a país. Si perdem els nostres orígens, 
perdrem el nord, no sabrem d´on venim ni quines arrels tenim, i això crec que no ho podem 
permetre. La gent que encara tenim en la memòria com es vivia, que es sentia, com de dura 
n´era la feina del camp, hem de procurar explicar-ho i fer que els nostres progenitors en siguin 
conscients per fer-los valorar més el que ara hem assolit.

Té un gran mèrit haver estat capaços com a poble de conservar aquesta festa durant tants i 
tants anys, però no hem d´oblidar, que si encara la celebrem, és gràcies a tota aquesta gent de 
la Junta i tots els seus col.laboradors, que any rera any dediquen tants esforços per poder orga-
nitzar aquesta festa.

Per últim, no voldria oblidar-me de tenir un record per la meva avia Laieta de Cal Ferminet, que 
ens va deixar el més de Juliol passat, i que sé que li hagués fet molta il.lusió veure´m d´abande-
rat aquest any. 

Espero que tothom gaudeixi molt de la festa i que la puguem conservar durant molts anys més.

Visca Sant Antoni!
Joan Morral

Roger Romero Morral
Capità de Bandera

Laia Morral  José
Cordonista

Anna Morral José
Cordonista

Joan Morral Altayó
Abanderat
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Dia 17 de gener, divendres

 A les 20 h. del vespre

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 26 de gener, diumenge

 A les 14.30 h.

DINAR DE GERMANOR

Al PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS, de Santa Perpètua de Mogoda, menú 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:
Albert Bonàs Morral, Jaume Font Sallent,
Vicenç Mestres Carbonell i Josep Tura Carbonell.

NOTA IMPORTANT: Es prega a totes les persones interessades en assistir al dinar 
que recullin els tiquets abans del dia 22 de gener a:
- La Rambla Cafè –Cal Berto (Rambla nº 20) Telèfon 93 560 01 19

          

Telèfons d’informació:  93 560 39 26 

    649 93 43 30 (Informació general)

    santantoni_staperpetua@hotmail.com

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

Dia 1 de febrer, dissabte
 A la 1 del migdia 
OFRENA FLORAL AL MONUMENT ALS CARRETERS

Dia 2 de febrer, diumenge
 A les 8 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.

 De 9 a 11 del matí: 
ESMORZAR dins l’horari establert per a tots els participants dels “Tres Tombs” al recinte 
�ral, Passeig de la Florida.

 A les 11.00 del matí: 
Sortida de casa de l’Abanderat, carrer d’Enric Granados, 27. Trasllat de la bandera i esten-
dard �ns a la concentració al Passeig de la Florida per anar a la benedicció a les 11:45 del 
migdia, un any més aquesta serà impartida des de la tribuna que hi haurà instal·lada a la 
Rambla, amb assistència d’autoritats i convidats de diferents àmbits del nostre poble. 

Començament dels “Tres Tombs” que aniran encapçalats per la imatge 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 Sta. Perpètua de Mogoda.
Durant el recorregut i des de la mateixa tribuna, com a agraïment a tots els participants als Tres 
Tombs 2014 rebran un obsequi commemoratiu de l’artista local Montserrat Riera.
Finalitzarà el recorregut al recinte �ral. 
La coca i moscatell per als socis i simpatitzants es repartirà al Centre Cívic El Vapor.

Els Abanderats:   Joan Morral Altayó
    Anna Morral José
    Laia Morral José
Capità  de Bandera:  Roger Romero Morral

NOTES: 
*Per encàrrecs de coques del Sant, dirigiu-vos a: SANTIAGO ALTAYÓ (Can Ros), carrer Marià 
Fortuny, Tel. 935601194. La Rambla Cafè (Cal Berto, Tel. 935600119). Les coques es repartiran 
diumenge dia 2 de febrer al Centre Cívic El Vapor (C/Enric Granados) de 8.30 a 10 hores. Cada soci 
rebrà oportunament el tiquet per a recollir la coca que li pertoca. Així mateix demanem que les 
coques encarregades es paguin en efectiu en el moment de l’entrega. També hi haurà disponibles 
els rebuts anuals de soci per a totes les persones que no el tinguin domiciliat pel banc.
(Quota de soci: 25€)    
Moltes gràcies.

L’itinerari dels “Tres Tombs” serà el següent:  (Veure plànol adjunt pàgina següent)
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P L À N O L  D E  S I T U A C I Ó  I
R E C O R R E G U T  D E L S  T R E S  T O M B S

Florida

Passeig

Passeig

de

de

la

la

Florida
Pau Claris

Genís Sala

Ram
bla

A
vinguda Barcelona

Terminal

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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F E R R A D U R A  D E  P L A T A

Jaume Font Sallent, soci número 7

Vaig néixer a can Sabau fa uns quants anys. Aquesta es una masia on en 
aquells temps es criaven gairebé tot tipus d’animals, però el meu pare, el 
Martí Font, tenia especial predilecció pels cavalls. Li agradaven molt, sabia 
escollir-los i anava cada any a la �ra de Puigcerdà ( segurament era una de les 
poques sortides que feien ell i la mare, la Teresa de can Sallent ).

La meva a�ció pel món dels cavalls, es va fer mes forta quan al fer el servei 
militar em vaig apuntar en un curs d’equitació i des de aquella feta, sempre 
mes no la vaig deixar. A casa sempre hi han hagut cavalls. Han format part de 
la família. Ara recordo el Titan, la Risa, la Canela, el Wisky, i molts d’altres que 
van néixer a casa. Avui encara hi tenim el Jupi. Cap d’ells es va perdre una festa 
dels tres tombs.

Quan l´amic Santiago Fité va deixar el càrrec de president de la societat de 
carreters em van oferir el càrrec i el vaig acceptar amb gran honor. Tinc molts 
records de tots aquests anys que vaig treballar, juntament amb el Pepet , la 
Teresa Gispert i demés companys de la junta. Van ser anys de molta feina però, 
també, de grans satisfaccions.

Els anys van passant, potser mes ràpidament del que ens agradaria, i va 
arribar el moment de donar pas a les noves generacions.

La festa de sant Antoni, es potser, una de les festes més importants a santa 
Perpètua, i m’agrada veure que es perpetua any rere any, malgrat la crisis i les 
retallades que han afectat al nostre país. El sopar de germanor i l’excursió 
anual, es un bon moment per retrobar-nos, ja que el dia a dia i les obligacions, 
no ens deixa veure’ns gaire sovint.

Vull donar les gràcies a la junta i a tots els socis per la ferradura de plata. Això 
vol dir que ja no soc tan jove, però si d’esperit.

Espero i desitjo que per molts anys continuí la festa que es part de la nostra 
tradició. Se per experiència pròpia que hi ha moltes hores de feina per orga-
nitzar tot això, però els socis i la junta, sempre acaben fent una gran feina, 
gràcies al recolzament de les empreses privades i ajuntament.

Per molts anys!!! Visca la festa dels TRES TOMBS!!!!!!



F E R R A D U R A  D E  P L A T A
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Albert Bonàs i Morral, soci número 95

 

Vaig néixer a Santa Perpètua, el dissabte 20 de març del 1937, al número 20 
de la Rambla i a les cinc de la tarda. Plovia a bots i barrals, i la barberia de sota 
casa era plena de carreters i pagesos que anaven a fer-se l’afaitada setmanal. 
Cal recordar que en aquells anys la gent de pagès anava a la barberia, a 
afaitar-se, un cop a la setmana, el dissabte. Puc dir, doncs, que vaig néixer 
“sobre” la pagesia perpetuenca, ja que l’habitació dels meus pares era just 
sobre la barberia.  

Dit això, m’afanyo a afegir que, jo, de carreter i de pagès no n’he fet mai, per 
bé que sempre he estat molt vinculat amb els uns i els altres. Sols cal que us 
digui que a partir dels deu anys ja remullava les peludes –i dures!– barbes de 
carreters i pagesos que, sigui dit de passada, sempre parlaven de coses del 
bestiar i del camp. 

De la meva infantesa, tinc molt bon record del Joan Soley i Sala, és a dir, del 
Joanet de ca la Sila. Com a veïns que érem,  i parlem del veïnatge d’aquell 
temps, jo sempre passava per casa seva quan sortia del col·legi, i si no hi era 
esperava que arribés del camp, i llavors l’ajudava a donar menjar al cavall, als 
vedells, als porcs i a les gallines i conills. I no tan sols això, les vacances del 
col·legi es pot dir que les passava a casa seva; hi dinava i tot. I sovint se m’em-
portava al camp, tant quan era temps de recollir patates, com en temps 
d’agarberar o de tallar raïms, o del que fos.  

A partir d’aquí, he de parlar de fer de barber cada vespre, amb el correspo-
nent tracte amb carreters i pagesos, �ns que em vaig casar, i de fuster tot el 
dia, �ns que em vaig jubilar. 

Encara sembla que era ahir, i ja han passat set anys, que acompanyat de la 
meva família vaig ésser el banderer de la festa, diada i distinció que sempre 
recordaré. 

I res més, tan sols donar les gràcies a la junta per haver-me atorgat la ferradu-
ra de plata. Un altre honor que m’ha concedit la Societat de Carreters de Sant 
Antoni, a la qual agraeixo el guardó.          

Visca Sant Antoni! 
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F E R R A D U R A  D E  P L A T A

Josep Tura Carbonell, Soci nº 117

Sóc �ll d’Andreu i Rosa, nascut l’ any 1937 a Santa Perpètua de Mogoda, a 
Can Filuà. En primer lloc us diré que per mi és un orgull rebre la Ferradura 
de Plata de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat i dono les gràcies a 
tota la junta i totes les persones que col·laboren, per adjudicar-me aquesta 
distinció, i per fer que aquesta festa no es perdi i es tiri endavant.
El meu pare era pagès, carreter com els seus avantpassats. Quan vaig néixer, 
a casa teníem un cavall, que era un animal imprescindible per a conrear les 
terres, però a més a més, a casa havíem d’ anar a buscar l’ aigua pel bestiar 
amb el carro i el caixot, al pou de l’ escorxador o el del �nal de la Rambla, 
que aquest s’ havia de bombejar amb una gran roda per treure l’ aigua del 
pou i portar-la cap a casa, a la última casa del carrer de l’ empedrat (ara 
Joaquim Malats). El mateix nom del carrer ja ho diu tot, ple de pedres i amb 
pujada, un gran esforç pel cavall. L’ aigua per cuinar l’ havíem d’ anar a 
buscar amb els càntirs i galledes a la font de la Rambla, �ns que es va posar 
l’ aigua corrent.
Als 14 anys vaig sortir de l’ escola, el meu pare ja m’ esperava per ajudar-lo a 
les feines del camp, però les coses anaven canviant, i l’ arribada de la tecno-
logia en l’ agricultura, va fer que els petits pagesos (que eren la majoria) 
haguéssim de canviar el treball de la pagesia per un altre. Aleshores jo tenia 
18 anys, vaig anar a treballar a l’ empresa de Pere Isern �ns els 26 anys (com-
binant sempre les feines del camp quan sortia de l’ empresa). Dels 26 als 65 
anys amb el ram de les Carretilles Elevadores Alfaro i Talleres Ripollet. Ara fa 
11 anys que estic jubilat i tinc un hort a la Plana del Molí, del qual estic molt 
orgullós i em sento molt feliç.
Per molts anys podem gaudir d’ aquesta gran Festa de Sant Antoni.
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F E R R A D U R A  D E  P L A T A

Vicenç Mestres Carbonell, soci número196

Nascut a Sta.Perpètua de Mogoda, el 19 de Juny de 
1937, en el carrer Pep Ventura

Voldría agrair a totes les persones de la Junta actual i 
als components de les anteriors i que any rere any han 
fet possible que s’hagi mantingut aquesta Festa de 
Sant Antoni Abat, tant dins del cor de tots els perpe-
tuencs, gràcies, moltes gràcies, pel vostre entusiasme i 
ganes de treball.

El meu pare, el dia dels Reis, em regalava un carro de 
fusta, que diferents anys me’l repintaba de diferents 
colors, però sempre era el mateix, amb quina il.lusió ell 
ho feia i jo el disfrutava.

Conec la pagesia perquè el meu pare, de jove, em feia 
anar al camp a recollir el que havia sembrat, malgrat 
que a vegades la pluja i el vent  feian perdre la majoría  
de les collites. També, durant uns quants anys, va 
portar el tractor de la “Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de Sta.Perpètua de la Moguda”.

Sempre he estat vinculat amb aquesta festa, però 
també he seguit tot tipus d’esports, especialmente el 
de la meva gran a�ció a la bicicleta.

El meu germà, de molt petit, sempre estava entre els 
carros amb cavalls de casa, no els hi tenia por, inclùs, 
durant varis anys, va participar en els Tres Tombs, vestit 
de genet, vestits que la mare li feia (vegeu les fotos 
adjuntes).

El fet de rebre aquesta ferradura de 
plata enforteix els meus records 
envers a tots ells: El meu pare, la 
meva mare i el meu germà. 

Espero que totes les persones que 
sempre han estat amb aquesta 
Festa la disfrutin.
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No sóc supersticiosa, la veritat, però tots sabem que el número 13 no té massa bona fama. 
L’origen està en una llegenda de la mitologia escandinava, en un gran banquet en el qual 
hi havia convidats 12 esperits. Un tretzè, l’esperit de la lluita i del mal, s’hi va colar i per 
fer-lo fora es van embrancar en una disputa que no va acabar massa bé. A partir d’aquí la 
superstició va anar arrelant a la nostra cultura (el Sant sopar, els 13 esperits del mal...) de 
tal manera que,  �ns i tot avui dia, a alguns països els edi�cis passen de la planta 12 a la 14, 
i a Itàlia no juguen a la loteria amb aquest número.
El cas és que, més enllà de creure-hi o no, el que sí és cert és que aquest any 2013 m’agra-
daria poder-lo fer desaparèixer amb una gran goma d’esborrar. Que tot el que ha passat, 
no ha passat...Us imagineu que bé?
Però malauradament no puc, s’imposa la realitat: aquest any ha marxat gent molt estima-
da i que recordarem sempre. Davant d’aquesta realitat, no hi ha arguments, però sí que hi 
ha una paraula, una actitud, que poc a poc i com un xiuxiueig es va imposant: Endavant
He trobat un poema de la gran Joana Raspall (1913-2013), publicat al llibre Ales i camins 
(1991) que vull compartir.

Endavant
Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.

Un cop ja hagis respirat
és carn com tu,

és alè teu que no és pot vendre.
Respira fort, que l’aire és teu.

Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi ha cap d’altre.

La terra té per a tothom
camins oberts.

Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!

Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.

Si creus la teva veritat
llança-la al vent

i que s’arbori com la �ama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

Sé que pensareu que l’escrit d’aquest any és curtet, però creieu-me, val la pena  
escurçar-lo i fer un petit homenatge a Joana Raspall i a totes aquelles persones que ens 
han deixat.  
Perquè tots hem de seguir Endavant! Endavant Sant Antoni!

         Berta Humet

2013



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
• MATERIAL FONTANERIA

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

• 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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 Va venir el Joan Subirà, a 
demanar-me un escrit 
per aquest programa de 
la festa de Sant Antoni, 
apro�tant que l’any 2013 
es celebren els 60 anys 
de la inauguració del 
Centre.  De moment vaig 
pensar : Quina relació 
pot tenir la festa de Sant 
Antoni amb l’aniversari 
d’una altra entitat?
Doncs parlem-ne.  La 
Societat de Carreters de 
Sant Antoni es l’entitat 

activa més antiga del poble, ja a prop dels cent anys i el Centre ja en fa seixanta. 
Això vol dir vitalitat en els aspectes de tradicions i cultura. Això vol dir que els 
perpetuencs hem tingut i tenim voluntat de donar vida al poble. Un poble sense 
activitats culturals i festives seria un poble trist, sense ànima.
I gràcies a l’empenta i la il·lusió dels que saben responsabilitzar-se i que i dedi-
quen moltes hores, tenim el poble que tenim. I permeteu-me que digui “ el poble 
que tenim”. Pel gran creixement que ha tingut d’uns anys ençà, ara ja som ciutat. 
Som una població acollidora i benvinguts siguin els que han anat venint. Però 
m’agrada més dir que Santa Perpètua és el “nostre poble”.
Un poble és símbol de relació personal, de convivència, de tracte entre veïns. 
Una ciutat vol dir una població amb més serveis però amb un tracte entre perso-
nes més distant o inexistent. Més d’una vegada haureu sentit a dir que a la ciutat, 
on tot son cases de pisos, moltes vegades no es coneixen o no es relacionen els 
veïns d’una mateixa escala.
A Santa Perpètua, la generació dels que hi hem nascut i ja som una mica grans, 
ens coneixem tots i quan anem pel carrer ens saludem d’una manera bastant 
personal. I quan hi ha una festa com la de Sant Antoni retrobem amics i coneguts 
que potser fa temps que no veiem. I potser parlem de com ha canviat el poble i 
la festa. Molts recordem encara la d’aquells anys quaranta en que només hi parti-
cipaven els mateixos cavalls que els pagesos tenien per anar al camp i les noies 
guarnien les “carrosses” amb esparreguera i �ors de paper. I sempre hi destacava 
la de “Cal Subirà” tirada per cinc  o sis cavalls amb uns guarniments ben lluents.
Ara també gaudim dels “Tres Tombs”. Una festa molt lluïda, amb una gran partici-
pació de cavalls i carros forans que fan de molt bon veure. Que no es perdin 
aquestes festes.
I del Centre que en diem ?. Es un lloc de cultura, de lleure i de convivència molt 
actiu. El seu antecedent històric va ser “L’Orfeó”, que va tenir vida �ns un any molt 

SANT ANTONI I 60 ANYS DEL CENTRE
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I del Centre que en diem ?. Es un lloc de cultura, de lleure i de convivència molt 
actiu. El seu antecedent històric va ser “L’Orfeó”, que va tenir vida �ns un any molt 
trist, que molts recordareu o n’heu sentit parlar. També era un lloc de cultura, de 
lleure i de convivència. S’hi havien fet alguns jocs �orals amb participants de 
molt nivell. I malauradament es va enderrocar al començar la guerra.
Quan Mn. Josep Artigas va venir de rector al nostre poble l’any 1948, va 
començar a fer reformes a l’església i va construir la nova rectoria. Amb aquestes 
reformes es va crear també l’actual plaça de l’església. I de seguida va veure que 
el poble tenia una mancança molt gran. Es necessitava un nou local per a la 
cultura i el lleure, obert a tot el poble.
Amb l’ajuda de moltes col·laboracions va construir el Centre Parroquial i es va 
inaugurar el 20 de desembre de 1953. Només havien passat cinc anys des de la 
seva arribada al poble. Va ser un gran esdeveniment i va néixer una nova entitat. 
L’Ajuntament ho va valorar molt positivament i en una sessió extraordinària 
d’aquell mes de desembre va voler fer un reconeixement a Mn. Josep Artigas. El 
van nomenar “Fill adoptiu de Santa Perpetua” i durant l’acte de la inauguració 
del Centre li van lliurar un pergamí amb el nomenament.
El Centre Parroquial ha sigut un lloc d’activitats per on, al llarg d’aquest 60 anys, 
hi ha passat molts joves i molts perpetuencs. És una entitat oberta a tothom. La 
Societat de Carreters de Sant Antoni alguns anys hi ha celebrat amb bones 
orquestres el concert del dia de la festa.
Al Centre s’hi acullen seccions i entitats també amb molts anys d’activitat. Ha 
tingut èpoques brillants i altres menys actives, però ara està gaudint d’un bon 
moment i els seus 60 anys en son motiu de satisfacció. Amb aquella dedicació 
que dèiem que té la gent de Santa Perpètua s’ha pogut arribar al moment actual, 
amb un local confortable i ple d’activitats.
Desitgem llarga vida a totes les nostres entitats. I que sempre sapiguem mante-
nir una bona convivència i el “caliu de poble” que ens honora a tots. Que per 
molts anys ens puguem sentir satisfets de ser veïns de Santa Perpètua.

Joan Soley

SANT ANTONI I 60 ANYS DEL CENTRE

Col·locació de la primera pedra del Centre Parroquial
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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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3 5 è  A N I V E R S A R I
D I N A R  D E  G E R M A N O R
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O F R E N A  F L O R A L
A L  M O N U M E N T  A L S  C A R R E T E R S

2 0 1 3

AVÍS.  Amb motiu 

de la celebració del 

centenari de l'entitat 

(2016) s'amplia la 

subscripció de les 

plaques al 

Monument als 

Carreters.

Demaneu 

informació a 

qualsevol membre 

de la Junta.

Moltes gràcies
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B E N E D I C C I Ó  C O Q U E S
2 0 1 3



73

C O Q U E S  I  
E S M O R Z A R  PA R T I C I PA N T S
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TROBADA 3 TOMBS DE CATALUNYA
MATARÓ, MAIG 2013
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C R Ò N I C A  G R À F I C A  2 0 1 3
EXCURSIÓ SANT CARLES DE LA RÀPITA
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EXCURSIÓ SANT CARLES DE LA RÀPITA
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C R Ò N I C A  G R À F I C A  2 0 1 3
EXCURSIÓ SANT CARLES DE LA RÀPITA
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C O M I AT

El dia 8 de setembre ens deixava l'amic i company de junta, en Miquel Bonàs i Mestres. El seu enterra-
ment el dia 10, va estar un acte carregat de sentiment i emoció, i on es va complir, la seva última 
voluntat, de ser portat a la darrera estada, amb un carruatge de cavalls, i fer els seus últims Tres Tombs 
al Monument dels Carreters.
La Colla de la Ferradura Rovellada, de la que ell també en formava part, varen organitzar el seu comiat, 
sempre recolzat pel seu estimat amic Josep Payés, i el suport de la nostra Entitat.
En el programa  d'enguany s'ha donat un especial protagonisme a la seva persona.
Descansa en pau.
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C O M I AT

Quan passi l’últim carro
els nostres ulls et cercaran;
buscarem la teva empremta,
la petjada dels cavalls,
i, no dubtis, que en apropar-se
quelcom ens dirà que hi ets.

La Passada serà homenatge,
Sant Antoni el teu record,
i el raig de sol que avui brilla,
la teva carícia al nostre cor

Abanderats 2013 – Família Vidal Costa

Ara i sempre Miquel
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Cascavells als cavalls i 
dríngoles als muls

Aquests petits instruments, 
que avui dia ens semblen 
simples elements decoratius, 
servien als traginers, per 
avisar de la seva presència a 
d’altres viatgers i per 
controlar la marxa del seu 
propi bestiar. En dies de 
boira, o quan fosquejava, la 
més mínima variació d’un 
dringar, que tenien totalment 
interioritzat, els avisava de si 
un animal anava coix, perdia 
la càrrega o s’aturava.

Peça de ceràmica, obsequi d’enguany, realitzada per l’artista local Montse Riera
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AGRADECIMIENTO

Con motivo de la asamblea general del pasado 19 de diciembre, de la entidad 
Societat de Carreters de Sant Antoni Abat. Quise aprovechar la ocasión y dar las gracias a 
todos los miembros y socios, por la ayuda, generosidad y apoyo, que mostraron con 
Miquel en todo momento. Pero no pude, me vi incapaz, era tanta mi emoción que pensé 
que no estaba a la altura del momento, para que a todos os llegara como os merecéis, mi  
mas sentido agradecimiento. Y ya en casa decidí escribir estas líneas.

Quiero dar las gracias a toda la Junta de Sant Antoni, a la Colla de la Ferradura Rovellada, 
al regidor Sr. Joan Mestres, a la Policía Local, y también a Jordi Clapés y Teresa Payés.

El funeral de Miquel fue muy emotivo para todos los que lo conocíais, y no habría sido 
posible cumplir su última voluntad, sin la ayuda de todos vosotros.

Gracias Teresa Gispert y gracias Josep Payés, por este último Tres Tombs de Miquel.

Estuvo muy bien acompañado en este viaje, conducido por sus familiares y amigos de 
siempre, que nunca le fallaron, y que de tantos como son, desde  estas líneas  es imposi-
ble  nombrarlos a todos.

Miquel, fue fácil conocerte i tratarte, y muy difícil olvidarte.

Isabel Lozano
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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
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L'any 2013 ha estat un any d'aniversaris i celebracions. D'una part, l'Aplec de Santiga amb el seu 
60è aniversari i, de l'altre el Centre Parroquial, amb el seus 60 anys també. Aquestes dues realitats 
que van néixer a redós de la parròquia durant la dècada dels anys cinquanta del segle passat, 
encara avui conserven bona part de l'esperit fundacional dels seus impulsors. Felicitem a 
l'Agrupació Sardanista i al Centre Parroquial i entitats adherides, per la celebració de tal efemèride.
I si volem estendre el nostre reconeixement a altres entitats del nostre municipi, de més 
trajectòria encara, ens hem de referir en primer lloc a La Perpetuenca que l'any 2011 va celebrar 
el seu centenari. O també a la nostra Societat de Carreteres de Sant Antoni Abat que l'any 2016 
celebrarà els seus cent anys. 
Amb aquestes realitats de grups ben heterogenis es  va escrivint poc a poc la història d'un poble. 
Que el pas del temps ens ha portat i ens portarà dins de les nostres associacions a afrontar nous 
reptes, ho sabem. Que la raó que ens fa mantenir l'activitat avui ja no es correspon massa en 
alguns casos amb la idea dels que van fundar l'entitat o bé l'activitat, també. Però això no ens ha 
de preocupar massa.  
 Si a principi del s. XX a Santa Perpètua hi havia poc més de 1.700 habitants amb una quinzena 
d'entitats a tot estirar avui, més de cent anys després, l'actual població supera els 25.000 habi-
tants i el nombre d'entitats sobrepassa llargament les dues-centes que,  unes més que altres, van 
deixant constància documental d'una part de la nostra història recent.
Aquest fet dels darrers cent anys ha estat possible, gràcies a l'esforç, la continuïtat i la tenacitat 
d'unes persones que al llarg de les diferents èpoques s'han anat rellevant ens els seus llocs d'acció.
No totes les entitats tindran una vida eterna, tinguem-ho ben clar. Però el que ens cal en el 
moment present és fer la feina ben feta i afegir a la cadena tantes anelles com puguem. I encara 
que només tinguem temps per afegir-n'hi una, haurà valgut la pena.

Jaume Vinyals Rovira
Soci de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat

LA TRADICIÓ COMPLEMENTA LA HISTÒRIA

Santiga 1954. Foto Pere Riera
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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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Setmana  Santa  era per la canalla una setmana farcida de costums i tradicions que 
vivíem amb intensitat i molta il·lusió.
Corrien els anys 50, quan l’església pautaba la vida del poble. La tradició que m’agrada-
va mes era la del “Monument” . On ara hi ha l’altar de la Moreneta,  s’hi feia un altar 
guarnit amb les palmes i els palmons de la mainada i s’’il·luminava amb ciris que la 
gent deixava a l’església.
Diguem que ciris, palmes i palmons se els hi enganxava un paperet amb el nom del 
propietari i que es  recollien quan s’acabaven les cerimònies religioses. Mn. Josep 
Artigues, al cel sia, anunciava els actes, com a bon rector, amb empenta engrescadora i 
en deia “funcions religioses”, cosa que a mi m’agradava mes, doncs amb ulls d’infant ho 
veia i ho vivia com un veritable divertiment.
Però de tot de tot, el que més m’il·lusionava de la setmana santa era el “Serra Vella”. 
Quan la primera llum de l’alba abraçava el nostre campanar, el gall de Can Bernat  
beneïa la llum amb un cant fort, brillant i transparent com el vidre. Responia seguit el 
de ca l’Antiga, el del Joanet  de Can Sallent, el de Ca l’Arturo, el de Can Montsenya...... i 
així quan un acabava l’altre començava i omplien el cel del poble amb un alegre al·lelu-
ia de pau i treball.
Aquell dimecres, que era quan es feia el serra vella,  vaig matinar mes que mai. Ho tenia 
tot preparat. Només em  faltava el amic i company per anar a viure l ‘aventura. Tenia la 
sort de gaudir del  millor amic que un pot demanar quan es petit i cada dia ets  vol 
menjar el mon. Ell, mai s’arronsava, sempre estava al meu costat. 
Era en Jaume de Can  Bernat. Teníem mes o menys la mateixa edat, veïns i mig família. 
Tenia      sempre la cara com   trista , els ulls coberts per les parpelles mig tancades i la 
seva veu de nas una mica esquerdada no deixava indiferent a ningú i una cosa que 
m’agradava molt, era que mai es pentinava.
Anava sempre amb mi o jo amb ell i aquell dia  armats d’una serra vella i un cistell amb 
palla penjat al braç varem , trucar a tots  els portals de la Rambla, cridant amb cantarel-
la:
-Que hi ha res per la serra vella?
Si  ens donaven alguna cosa i no ens feien serrar , cantàvem......
-L’amo d’aquesta casa no li volem cap mal, que tregui la rifa, la rifa de Nadal .
Però si no donaven res i ens feien fora de mala manera....cridàvem mes fort que els 
galls.
-L’amo d’aquesta casa no li volem cap  mal, set anys de cagarrines i set anys a l’hospital.
A la tarda anàvem a pagès que eren els que mes ens esperàvem.
-Que hi ha res per la serra vella?
-Tu qui ets? Qui son els teus pares?
-El Sidru  de Can  Sadurni i la Cecilia de Can Oriol.
-Tens una germana oi,? Ah  per això. I tu ets el de Can  Bernat oi?
En Jaume tothom el coneixia . Acabat l’ interrogatori assenyalaven  un tronc  gruixut  o 
una soca d’arbre endurit pels anys, pluja i vent  i amb un somriure conyeta als llavis ens 
deien:

HISTORIES DEL NOSTRE POBLE
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-Arri, ja podeu començar. Però sense parar  i cantant fort que tothom os senti, sinó no hi ha paga.
Deixàvem el cistell al terra i serràvem i cantàvem.. de serrar poc serràvem i de cantar el tros que 
sabíem. El cas era que la gent de pagès agraïda per la visita i l’estona de divertiment i companyia, 
ens ho pagàvem prou  be i contents i satisfets. Ens regalàvem un tros de llonganissa, algun ralet i 
lo mes habitual era un ou de gallina acabat de fer i que agafant-lo amb les dues mans, con 
si fos un tresor ,el deixàvem amb molta cura entre la palla del cistell.
Al capvespre tornàvem a casa amb tres o quatre ous i dos trossos de llonganissa. Un  
cel de setmana  santa començava a pregonar amb silenci el recolliment sant dels 
propers dies.
La forta xerradissa dels pardals ballant per entre les branques dels plateros 
de la rambla ens donaren la benvinguda, a mi  i al meu amic, en 
Jaume de Can Bernat.
-Adéu Jaume.
-Sidru, que farem aquets dies.?..... el Sr. Puntí,  el mestre, 
ha dit que nostrusenyor es morirà.
-No t’ho creguis. Adéu.
El sol s’anava apagant, els ocells tancaven  les ales i poc a poc la lluna s’obria  
camí amb el seu mantell de plata.
Tot està  ja en el mon dels records, �ns i tot el meu millor amic. Poques coses tornen. Dic poques, 
però n’hi ha una que cada any sacseja els nostres cors amb renovada il·lusió.
Ja sabeu quina es....
Donem-li la benvinguda, cridant ben fort.
VISCA LA FESTA DE SANT ANTONI

Isidre

    

HISTORIES DEL NOSTRE POBLE

Serra la vella
que es caga a l’escudella
serra el vell,
que es caga a l’escudell.
Nois i noies, tireu ous
que demà serem dijous.
Ous i butifarra
la serra esta embussada
ous i vi
la serra no pot seguir.

Virolet Sant Pere
Virolet Sant Pau
que en venim de Roma
que en porten corona
i n’es de Sant Nicolau.

Quatre de pa,
quatre de vi,
quatre de bou
dau-nos la paga
que ja hem cantat prou.
(si donen alguna cosa)
L’amo d’aquesta casa
no li volem cap mal,
que tregui la rifa
la Rifa de Nadal.

(si no donaven res…)
L’amo d’aquesta casa
no li volem cap mal
set anys de cagarrines
i set anys a l’hospital.

CANÇONETA DEL SERRA VELLA

La costum del “serra vella”, al nostre poble va perdre’s més o menys cap a l’any 1955
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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 4
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