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Tels. 93 560 21 98
93 560 21 12
Fax 93 560 21 98
Arrancadora de patates (1952)

Amics, carreters i socis... sigueu benvinguts a l’edició
101 de la Festa de Sant Antoni
En aquest 2017 cal aprofitar l’empenta del 2016 per continuar molts anys més.
De la nostra història mes recent, la del passat any, n’estem satisfets i agraïts
per la molt activa participació del poble en tots els actes del Centenari i
també perquè hem anat assolint quasi tots els reptes que ens havíem marcat gràcies a un potent i ampli equip (veure COM ES VA FER el Centenari).
Sens dubte hi haurà un abans i un després de l’any del Centenari.
L’abans… de records, fets i persones que ens han precedit els 100 anys, però
que en el 2016 han estat merescudament recordats en tots els actes i més encara amb el tan esperat llibre del Centenari que des del dia 14 ja podem llegir.
El després… ja es aquí, és aquest 2017 i mereix màxima atenció, per cercar
quines han de ser les noves formes de conduir amb encert la festa dels Tres Tombs.
Aquest 2017 tindrem eleccions i renovarem bona part de la junta, però abans vosaltres o els vostres fills,
sereu convidats per ser qui marqui les futures petjades.
Des de fa molt temps ja no cal que sigueu carreters per poder formar part de la colla de Sant Antoni,
només cal estimar la festa, les nostres arrels, voler fer poble, i sobre tot, que creieu necessari aquest
retrobament amb familiars any darrera any, sense excloure a ningú i deixant la porta oberta a tothom.
Els abanderats d’enguany, la edició 101 serà la família Payes-Roca i Leiva-Cuixart, per començar amb
novetats serà la primera vegada que els abanderats són de dos pobles veïns, La Llagosta i Santa Perpètua, totes elles persones molt vinculades als Tres Tombs, que les viuen durant tot l’any seguint bona part
de les passades arreu de Catalunya, i a la vegada els qui ens representen a la Societat de Santa Perpètua,
en totes les edicions de la trobada dels Tres Tombs de Catalunya del mes de Maig.
Els desitgem que gaudeixin de tots els actes, i com sempre tindran el nostre suport.
Dono també la benvinguda als receptors de la Ferradura de Plata: Josep Morral Soley, Genís Humet Sala,
Josep Parrón Gonzalez, Maria Ricart Altayó i Jaume Segalés Permanyer, rebran aquest merescut present
com a socis més veterans.
El dinar de germanor aquest any serà al Restaurant Mas Ventós de Sentmenat , i ens hi desplaçarem
amb autocar (inclòs en el preu del dinar), el principal motiu és la dificultat d’aconseguir una correcta
relació qualitat/preu/servei, i a la vegada evitem trencar l’activitat del pavelló.
Us esperem a tots els actes, i us diem un fins aviat.... tot recordant :
Gener, dia: 14 Llibre/ dia17: Missa Sant/ dia 29: Dinar/ Febrer dia 4: Ofrena / 5: Tres Tombs
Joan Humet Morral
President de la Societat de Carreters Sant Antoni Abat
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2016 l’any del Centenari… COM ES VA FER
Un equip PLURAL per un èxit SINGULAR
És hora d’agraïments per aquest extraordinari col·lectiu tant important i nombrós com
necessari per poder complir el que ens havíem marcat.

Als principals equips
• L’equip del CREM (Cercle de Recerca i Estudis Mogoda), els volem donar el nostre primer
agraïment, perquè sense ells no hagués estat possible escriure la nostra història; va ser
el primer projecte a gestar i l’últim en veure la llum, amb més de 3 anys de tasca. Durant
el 2016 el varen iniciar amb les Jornades del CREM i han treballat molt i molt durant tot
l’any, per incloure també tots els actes d’aquest últim any.

• L’equip de voluntaris, col·laboradors i la junta que hi són sempre durant l’any, a la
festa, al carrer, treballant, assessorant, redactant articles, aportant valuosos consells; no
hi falten mai, en són més de 100 i aquest any sobretot han estat imprescindibles. Gràcies
per ser-hi sempre.

• L'equip de secretaria de la Societat, amb més de 75 anys de la mà de la família Gispert
i després Subirà-Gispert. Iniciada amb centenars d’hores de treball d’en Pepet, que
amb el relleu de la seva filla Teresa ha continuat fins a l’actualitat, culminant el 2016
amb el llibre del Centenari juntament amb el suport de Joan Subirà, Vocal de la Junta i
les seves filles Elisabet i Cristina.

Als equips que formen les entitats i diversos grups i persones
• Agrupació Sardanista, que hem crescut junts i amb estreta col·laboració el 2016.
• Els Gegants, estant a “l’alçada” en tots els sentits i en totes les intervencions en les
quals han participat.

• Grup de Ball de Gitanes, aportant una jove vitalitat als actes.
• La Coral Renaixença, donant excel·lent veu i vida en les seves intervencions.
• L’escola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua, present amb esplèndides
actuacions al llarg del 2016.

• L’ escola Sagrada Família per el seu obsequi a l’entitat i per fer-nos costat, tot
compartint amb nosaltres el seu paral·lel centenari.

• El Refugi, qui també han celebrat el seu 50è aniversari el 2016.
• Afovisp (Associació Foto i Vídeo Santa Perpètua), per un magnífic concurs de
fotografies on s’han encarregat de tot.

• Centre Parroquial on sempre hi trobem recer, per presentar el llibre i on també
podrem gaudir dels audiovisuals a la Nit del Video Perpetuenc .

2

• El grup de la Ferradura Rovellada aportant carros i cavalls on ha fet falta, a l'Escola
Tabor, al programa Divendres de TV3, a l’ofrena i als Tres Tombs.

• Joan Carreras per els seus reportatges i audiovisuals, amb més de 500 hores de
dedicació en solitari entre filmacions i laboratori, un gran col·laborador.

• L’equip de treball de la Regidoria de Cultura de la Granja Soldevila, qui tant ens ha
ajudat i a l’equip del Vapor que tanta feina els hi hem donat aquest any.

• A totes les botigues i empreses, qui amb els més de cent anuncis ens fan
mereixedors de tenir un dels millors i més complerts programes de Catalunya.

• A Esteve Brau, Joan Folguera, Antonio Asturgó, Joan Soley, Josep Payes, i l'Hípica
Clapés per la cessió d’eines per l’exposició, carros, guarniments, cavall a mida real, etc.

• Joan Albiñana el Presentador dels Tres Tombs, que micro en mà, dóna a peu de
Rambla, la benvinguda personalitzada a tots els participants, amb una especial gràcia
que el caracteritza i que tothom coneix.

• A l'artista local Manel F. Morral, creador de l’anagrama del Centenari i el seu
simbolisme i a la Gemma Gurrea com a suport, per cercar el record més adequat.

• A la Núria de can Berto, per una informació i labor excel·lent, és el punt on es
centralitzen totes les llistes i encàrrecs de tot, coques, dinar, excursió, etc.

• Al Ramon Mestres per recorre tot el poble recollint més de 8.000 fotografies, que es
veuen a l’exposició, al llibre, al programa i a el web. Gran aficionat a la fotografia que
ha aportat bona part del banc de fotos que disposem.

• A l'impremta M4 i l’excel·lent equip gràfic format per la família Masip, qui ha posat
sobre paper totes les comunicacions i el llibre del Centenari. Gràcies per l’excel·lent
predisposició, creativitat, suport, consell, paciència, patiment, sempre per una feina
ben feta.

• Gràcies a l'equip indispensable dels Grans patrocinadors, els fons dels quals
destinem a subvencionar la despesa dels carros de pagès contractats, amb el principal
suport, per a aconseguir-ho, de la Maria Pous.

Al consistori i les diverses institucions, que han estat també al
nostre costat
• A l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, encapçalat per l'Alcaldessa Sra. Isabel
Garcia i Ripoll i el regidor de Cultura Sr. Marçal Solà, pel suport moral i econòmic,
seguint fidelment tots els actes i atorgant-nos, com a primera notícia del 2016, la
denominació de Festa Cultural d’interès Local.

• Al Bisbe Auxiliar de Terrassa Monsenyor Salvador Cristau, al Rector Mn. Jesús Corral,
i al antics rectors Josep Serra i Joan Gras, per celebrar una Eucaristia pròpia del
Centenari.
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• A la Generalitat de Catalunya, i en concret el Departament de Cultura Popular i
Associacionisme, pel reconeixement d’associacionisme junt amb 16 entitats més de tot
Catalunya i també agrair sobretot l’aportació econòmica.

• En particular a Jan Grau per la seva apassionant intervenció a les Xerrades del CREM.
• A la Diputació de Barcelona, per la seva aportació.
• A la Guàrdia Urbana Muntada de Barcelona per donar extra-lluïment als Tres Tombs.
• Al Cos dels Mossos d’Esquadra participant també als Tres Tombs.
• Al Cos de Policia Local, donant cobertura a tots els actes, amb eficàcia i seguretat
com sempre.

• Al cos de Protecció Civil, sense els quals no es podria cobrir els quasi 2 km de la passada.
• A la Federació Catalana dels Tres Tombs i a la seva Presidenta Tània Guasch, per la seva
implicació durant el 2016, amb les Jornades del CREM i, amb la seva presència en els
actes del Centenari i també per la seva col·laboració en el llibre.

• A l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, pel Ball de Cavallets i per l'obsequi del Cavallet.
• Al Monestir de Montserrat, agrair la seva acollida i la Benedicció de la Bandera del
Centenari, donant també cobertura de l'acte per TV de Catalunya.

Col·laboracions especials
• La més especial de les col·laboracions ha estat per part de l'Abanderat 2016, família
Subirats-Solozábal, i l'extraordinària implicació d'en Jaume Subirats, sense la qual no
hagués estat possible gaudir de l'orquestra La Principal de la Bisbal i altres actes de relleu.

• Montse Bartolí i el seu equip de decoració 08130, els quals varen aconseguir crear una
metamorfosi extraordinària per a un Sopar de Germanor, mai vist al pavelló d'esports.

• A la família Vila / Batalla per la subvenció de la nova bandera del Centenari.
• A la Gestoria Jansana, pel seu suport legal necessari en tot moment per afrontar
l’administració, sempre seguint els exhaustius controls de la llei actual i el que és més
important, fer-ho de forma altruista.

• Les donacions anònimes han estat providencials i de capital importància per arrodonir
el Centenari. Moltes, moltes gràcies a tots ells.
Per últim, voldria demanar disculpes pels possibles errors i omissions i/o possibles
molèsties, fruit dels nervis del moment i sense cap ànim de molestar.
Joan Humet Morral
President de la Societat de Carreters Sant Antoni Abat
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BANÚS

GESTORIA
BANÚS

MATRICULACIONS
TRANFERÈNCIES
IMPOSTOS EN GENERAL
DECLARACIONS DE RENDA
RECURSOS DAVANT LES ADMINISTRACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL
ASSISTÈNCIES A ACTES DE CONCILIACIONS
NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS
COMPTABILITATS D’AUTÒNOMS I SOCIETATS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
INSCRIPCIÓ REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES

CORREDOR D’ASSEGURANCES
LES MILLORS SOLUCIONS
ASSEGUREM: El seu

COTXE

La seva VIVENDA
La seva COMUNITAT
El seu

COMERÇ

La seva INDÚSTRIA
La seva PERSONA

Prat de la Riba, 21 - Tel. 93 560 07 59 - Fax 93 574 00 62
0 8 1 3 0 S A N TA P E R P È T UA D E M O G O DA ( B a rc e l o n a )
gestoria@gestoriabanus.net
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BAR
LA GRANJA

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

C/Pau Casals, 42
STA. PERPÈTUA DE MOGODA

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

SEYMA

CODINA
• MATERIAL ELÈCTRIC
• MATERIAL FONTANERIA

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

• FERRETERIA
• PARAMENT DE LA LLAR

PINTURAS
DECORACIÓN

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

Tel. 93 560 27 16
93 560 01 52
Rambla 45
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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C/Puig i Cadafalch, 11, local 16

CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ, S.L.

CIURANS
Te l . 6 0 9 2 9 2 3 9 4

S’ACCEPTA PIS COM PART DEL PAGAMENT
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AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

PRESENTACIÓ FESTA
TRES TOMBS 2017
El diumenge 5 de febrer de 2017 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 101 aniversari de la fundació de la
Societat de Carreters de Sant Antoni Abat, que fa possible
la festa i que ha sobrepassat el centenari amb notorietat i
admiració. Com cada any aquesta celebració cultural posa de manifest el compromís i la dedicació
que moltes persones posen al servei del manteniment de la festa i aconseguir un alt nivell de qualitat
i de respecte als seus orígens.
La Festa dels Tres Tombs està molt arrelada a la ciutat, i esdevé un important punt de referència
per a moltes persones de municipis veïns que cada any ens visiten, i gaudeixen d’aquesta
tradició que ens recorda una part dels nostres orígens com a comunitat agrícola i ramadera
que vàrem ser.
Vull felicitar a les famílies Payes-Roca i Leiva-Cuixart per l’honor que representa ser les
Abanderades de 2017, i als homenatjats amb la ferradura de plata que com cada any seran
entregades dins del programa d’activitats: Maria Ricart Altayó, Jaume Segalés Permanyer, Josep
Morral Soley, Josep Parrón González i Genís Humet Sala. Tant per a les famílies abanderades,
com pels homenatjats amb la ferradura de plata l’edició d’enguany, i tots els actes relacionats,
seran uns dies molt especials i difícils d’oblidar.
En nom de l’Ajuntament vull transmetre la nostra felicitació més sincera, i el reconeixement a la
dedicació, a la il·lusió i a la feina ben feta de totes i tots els socis de la Societat de Carreters de Sant
Antoni Abat de Santa Perpètua de Mogoda, que un any més comparteixen amb la ciutadania
aquesta important celebració social i cultural, i que com cada any ens omplirà d’orgull.
Felicitats pel 101 aniversari, i per l’edició dels Tres Tombs de 2017.
Isabel Garcia Ripoll,
Alcaldessa
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CALIDAD Y BUEN TRATO
Horario:
de Martes a Domingos de 9 a cierre
Av. Santiga, 26
Santa Perpètua de Mogoda
Tel 93 016 43 00 - 610 44 39 46

Passeig de la Florida, 12-14
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)
T. 654 621 447
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AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

SALUTACIÓ
Iniciem un altre any, el 2017, un any que com ja és tradició
estarà ple d’activitats culturals a Santa Perpètua de Mogoda, on les entitats hi tenen un pes molt important. Una
d’aquestes entitats amb una llarga tradició, ara ja podem
dir, que és una tradició centenària, és la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat.
Un dels grans esdeveniments del 2016, sense dubte, ha
estat la celebració dels 100 anys dels Tres Tombs, que ara
ja deixem enrere i que molta gent segueix treballant en
la 101 edició d’aquesta festa tradicional i multitudinària a
Santa Perpètua.
Aquesta celebració ha omplert d’actes diversos molts dies del calendari: la missa i la benedicció de les coques, el pregó del centenari, els concerts i el sopar de gala, l’ofrena al monument,
els concerts, l’exposició, l’homenatge als socis i col·laboradors, la recepció als cavallets de Sant
Feliu de Pallerols, el concurs de fotografia,….però sens dubte, l’acte per excel·lència i el més
esperat és la Passada, que va estar a l’alçada de la importància que suposa una celebració
d’aquestes característiques.
Sens dubte, abans per Sant Antoni i ara el primer diumenge de febrer, és una data assenyalada
al nostre calendari. I això és una fita que han aconseguit totes les persones que durant aquests
cent anys han estat al capdavant de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat, i que fan una
feina molt important per seguir mantenint una tradició, que ens explica la realitat de generacions passades.
I per això tenim a les nostres mans aquest llibre. Un treball conjunt entre el CREM i la Societat
de Carreters i moltes persones que hi han col·laborat.
Des de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i la Regidoria de cultura, volem remarcar
la importància de la feina de totes les persones que col·laboren dia a dia amb el seu esforç i
de manera voluntària, per tal de que la nostra localitat tingui un teixit associatiu i cultural de
qualitat, i agrair, un cop més, la tasca realitzada tots aquests anys.

Marçal Solà Garcia
Regidor de Cultura
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Av. Santiga, 32
Santa Perpètua de Mogoda
Tel 935 448 668
Mòbil 608 109 807
www.farmacialacreueta.com
info@farmacialacreueta.com

Servei personalitzat de
dosificació (SPD)
Alimentació infantil
Dermofarmàcia
Homeopatia
Fitoteràpia
Ortopèdia
Fórmules magistrals
Plantes medicinals
Assessorament en:
Dietètica i nutrició
Ortopèdia i
Nutrició esportiva
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SANT ANTONI ABAT 2017
Com cada any faig un petit escrit pel programa de les festes de Sant Antoni Abat.
Què podem dir de les festes del centenari de l’any passat? Han estat moments històrics tant
pels socis de l’Entitat, pel nostre poble i per tots aquells que es van voler sumar a les celebracions.
L’Eucaristia del dia 17, presidida pel Bisbe Auxiliar de Terrassa Mn. Salvador Cristau, i els antics
rectors de la Parròquia, Mn. Joan Gras i Mn. Josep Serra, i un servidor, com actual Rector, va
ser d’aquells actes que fan història. L’església va estar plena a vessar, durant l’ofertori els abanderats van oferir un calze gravat a la Parròquia en record dels 100 anys. Es va beneir la nova
bandera del centenari, i la Coral Renaixença juntament amb l’escola de música i dansa de Santa
Perpètua van recuperar l’antic Ofici del Mestre Perosi, “Te Deum Laudamus”
Els actes van estar preparats amb tots els detalls, per aquelles persones que treballen amb il·lusió i posen tota la seva ànima, per què tot surti a la perfecció.
Els Abanderats no varen escatimar recursos per tal que la festa lluïs com mai.
Ja entrem en el nou any 2.017, i els carreters estrenen els 101 anys. S’ obre un nou camí on l’entusiasme i les ganes de la feina ben feta, seguirà sent el seu lema, això sí, adaptant-se als canvis
que se’ls presentaran. La torxa de la festa, anirà passant de mà en mà a les futures generacions,
que sabran mantenir-la viva perquè tots els socis, se sentin orgullosos de formar part de la
Societat de Carreters de Sant Antoni Abat.
I ja que celebrem la festa d’un Sant de la nostra església catòlica, voldria esmentar uns trets
importants d’aquest personatge.
Sant Antoni, era un home nascut a Egipte, fill d’una família benestant. Al morir els seus pares va
heretar tots els seus béns, però ell va repartir part de la seva fortuna entre els més desafavorits,
i es va retirar al desert on orava i feia penitència.
Aviat es va escampar arreu la seva fama de santedat, i van ser molts els que van voler imitar-lo
i seguir en la seva vida d’eremita.
Es refugiaven en el desert, perquè en aquells moments, pensaven que la fi del món era imminent, i així preparaven les seves ànimes.
Sant Antoni va viure entre els segles III –IV, morí molt gran.
Desitjo de tot cor, que les activitats, que s’organitzen per aquest proper any, siguin com sempre
molt participatives.
L’Eucaristia que celebrarem solemnement, si Déu vol el proper dia 17 de gener festivitat de
Sant Antoni Abat, a les 20 hores, espero que sigui ben reeixida com sempre, tant pels socis com
per la resta de la nostra comunitat.
Amb la meva salutació cordial.
Visca Sant Antoni Abat!!!!
Mn. Jesús Corral García
Rector de la Parròquia
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La medalla del centenari
La Societat de Carreters de Sant Antoni Abat ha tancat l’any del centenari amb un seguit de celebracions que, en els anys a venir, es recordaran magníficament bé pels testimonis gràfics i escrits de
cadascun dels actes de commemoració.
I més encara pel contingut del llibre que es presentarà properament, perquè recull bona part de la
història del nostre entorn més genuí, des de 1916 fins ben entrada la segona meitat del s XX, com ho
és la vida i miracles dels carros i cavalls, i dels seus carreters, alhora pagesos.
En quedarà també, a més del record personal que amb el temps s’anirà afeblint, la medalla del centenari amb que l’entitat ha volgut distingir a persones i entitats per la seva contribució a la festa de
Sant Antoni. És per això que l’Associació d’Amics de Santiga vol agrair públicament a la Societat de
Carreters tal distinció, alhora que l’anima a continuar amb la tradició per seguir fent història.
Quan la repassem, quan ens endinsem dins d’aquesta trajectòria ens adonem que en el nostre poble,
relacionades directament amb l’agricultura, la ramaderia i els pagesos i carreters, són tres les entitats
que han arribat a ser centenàries: el Montepio de Sant Isidro (1877 – 1977), el Sindicato Agrícola de
Santa Perpètua de Moguda (1911), -avui La Perpetuenca- i la nostra entitat, la Societat de Carreters de
Sant Antoni Abat (1916).
Aquestes tres organitzacions en ser fundades són un clar exemple del tarannà de les persones d’aquella època, i de les que les han anat succeint, que en diversos moments han hagut d’afrontar esdeveniments de tota mena, a part les pròpies dificultats per a mantenir la família, que havia de sobreviure
amb unes poques quarteres de terra -que treballaven amb un cavall els que en tenien- i el bestiar
domèstic que complementava la dieta de la casa.
Aquestes tres entitats centenàries són una mostra clara també dels avantatges de l’associacionisme,
ajuntant idees i compartint esforços amb persones que, per interessos semblants, van ser membres
actius de les tres entitats alhora. Com també passa avui.
I ja per cloure aquest senzill article m’ha semblat oportú incloure la imatge de l’any 2009, del pou
d’una desapareguda vinya a La Ferrussa, perquè crec que simbolitza molt bé una part d’aquest passat

nostàlgic encara viu dins de la nostra memòria.
De la mateixa manera que recordem encara el soroll característic del botó de la roda del carro carregat, amb el sèu incrustat, ennegrit, ben sec i per camins força galdosos, que les generacions actuals
no tindran mai l’ocasió de sentir.
Jaume Vinyals i Rovira

President de l’Associació d’Amics de Santiga,
i soci de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat
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Trans-grúas SERRAT, S.L.
- Furgonetas Camiones y Traylers
- Camión grúa para carga y
descarga hasta 9.000 kgs.
- Viajes a toda España
- Transportes Especiales de

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

Mercancías Peligrosas - ADR
Permiso Generalitat T-026
- Residuos
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MQ

M QUATRE ARTS GRÀFIQUES
Pça. Francesc Macià, 2
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Barcelona

4

T. 93 560 02 41 - 93 574 32 54
www. mquatre.com
info@mquatre.com

la solució gràfica:
Catàlegs d’empresa
Llistat de productes
Catàlegs petit format
Revistes
Enquadernats amb grapa o encolats
Múltiples acabats: plastificats, envernissats…
Enquadernació tapa dura
Wire-ho
Espiral
Enquadernació amb cola pur…

Targeta comercial
Targetó
Targetes especials (textures, transparents)
Carnets de PVC tipus “Visa”
Rascables, imant, magnètiques
Participacions de casament
Paper de carta
Sobres i bosses
Albarans, factures… (paper autocopiatiu)
Carpetes amb i sense solapes
Bloc de notes i sobretaula
Calendaris de paret, peanya i sobretaula
Agendes i llibretes
Tampons

Póster al metre linial
Vinil adhesiu
Lona de gran format
Placa PVC
Foam
Display de mostrador
Llenç de tela
Banderoles
Roll-up Alumini
Kit saló d’exposició
Stand Expo diversos models
Tótem multimèdia
Rètols lluminosos
Expositors i PLV

Mercado Santa Perpètua
Paradas, 18-19-20 - Tel. 93 574 01 22
Mercado la Llagosta
Paradas 47-54-53 - Tel. 93 560 75 49
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Disseny gràfic
Retoc fotogràfic
Assessorament publicitari
Fotocòpies B/N
Fotocòpies color
Còpies de plànols
Escanejat de documents

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
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ara la Dra. Sara odontopediatra
només i exclusivament per a nens
Ens fa il·lusió dir-vos que per poder
atendre-us millor ens estem traslladant a
46 passes d’on som ara,
el nou espai serà a la Rambla nº 30.

Des de 1982
com sempre amb vosaltres!
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RECORDANT
El dia 22 de setembre del 2016, ens va deixar als 91 anys
d’edat, un bon Perpetuenc, un bon boter i un il·lustre músic,
considerat un dels millors contrabaixistes a nivell europeu del
segle XX. Es tracta del soci número 209 de la nostre Societat
de Carreters. Estem parlant d’en Ferran Sala i Mas, per a molts
el Fernando de Can Quico Boter.
Jo personalment podria explicar moltes anècdotes i vivències
del Ferran per la bona relació que teníem, encara que tingués
12 anys més que jo.
El de bon Perpetuenc, ningú ho pot posar en dubte, la seva
feina el va portar a anar a viure a Barcelona, però sempre que
podia feia una escapada a Santa Perpètua.
Una vegada jubilat va estar encara vivint a Barcelona, anava i
tornava, fins que a l’any 2008 es va instal·lar definitivament a
la seva casa pairal, juntament amb la seva esposa Àngela, que ja

estava amb la malaltia que l’hi va ocasionar la mort.
Amb el Ferran, les nostres converses eren principalment de música i cant, es preocupava per la Coral Renaixença.
Aquest any passat 2016, vaig viure amb ell dos fets reals, però completament diferents un de l’altre.
El primer de tristesa i nostàlgia. Li vaig proposar tocar el contrabaix a la missa del Centenari el 17 de gener del
2016, on la seva resposta content i satisfet va ser instantània amb un SÍ afirmatiu i rotund. Als dos dies justos, el
vaig anar a visitar, quan em va veure, tot trist i plorós, em va
dir amb aquestes paraules que sempre més m’han de quedar
gravades: Sóc un inútil total, que hi faig en aquest món, ja em
puc morir, em va sorprendre tant sobtadament que la meva
pregunta va ser: Per què?. La resposta: El braç i la mà que guia
l’arquet sobre les cordes del contrabaix, no hi tinc força i les
notes surten esquerdades. Poc a poc es va anar calmant fins
que va entrar en raó, o com a mínim a mi em va donar aquesta
sensació.
El segon fet és ja d’alegria i satisfacció, quan va rebre la medalla commemorativa del Centenari de la Societat de Carreters,
a la plaça de l’Era de la Granja Soldevila, amb motiu de la festa
que es va celebrar amb la participació del Ball de Cavallets de
Sant Feliu de Pallerols, al escoltar el seu nom per megafonia,
va sortir disparat al centre de la plaça amb el seu vehicle de
tres rodes a recollir el guardó.
A partir del mes de juliol va anar perdent forces, el cap el tenia molt despert i ell era conscient de com es trobava. Jo anava a veure’l molt sovint, ell estava assegut en una butaca des d’on nomes escoltava concerts i música
a través de la TV en un canal exclusiu, era pràcticament el que l’ajudava a viure, seguia els concerts com si ell
mateix hi participes. En veure’m, afluixava el volum de la música, i amb una veu molt apagada i trista em deia: Albert això
s’ acaba, em queden pocs dies!
Acabo aquí, amb aquesta frase del Ferran, i així com començo
acabo, ens va deixar el passat 22 de setembre del 2016.
Ferran descansa en pau.
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Albert Bonàs i Morral

VIATGES
MUNDIJET
…des de 1989 al SEU SERVEI

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

vivenda
i serveis

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

Raúl de la Fuente Prada
assessor immobiliari
687 497 347

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

Av. Mossèn Jacint Verdaguer / 15-23 / L9
08130 Santa Perpètua de Mogoda / Bcn
tel. 93 574 42 19
info@viserveis.com / www.viserveis.com

Centre, 21-23 - T. 93 860 50 67
08530 La Garriga
Rambla, 23 - T. 93 574 05 92
Sta. Perpètua de Mogoda
www.ninosabateries.com
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NEUS

estilistes & beauty
Barber shop
Plaça Nova, 7
T. 93 560 03 61
SANTA PERPÈTUA

Pròximament ens
traslladem a:
Plaça Nova 12
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Santa Perpètua de Mogoda
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sempre més
Pau Picasso, 7
Servei Tècnic Tel. 93 560 72 01 - M. 692 675 998
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
www.milar.es - sabate@milar.es
ELECTRODOMÈSTICS

RÀDIO TELEFONIA ANTENES

CALE FACCI Ó

–

INFORMÀTICA

HI-FI

TV

A I R E C ON D I C I ON AT

montserrat
• Especialistes en roba i complements infantils
· Et facilitem les llistes de neixement per el teu nadó!
•Tot l’any, uniformes dels
col·legis Sagrada Família i Escola Tabor
•T’esperem a partir de gener amb la
millor col·lecció de comunió 2017!
Pça. de l’Església, 1 - Tel. 93 560 12 44
Santa Perpètua de Mogoda
montserratmoda@hotmail.com
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POLLERIA
SANTA PERPÈTUA
Prat de la Riba, 35
Tel. 93 560 19 20
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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CAVALLS I CARROS: EL SEU RECORD...
Feia temps que volia recollir uns fets que, m’explica la Concepció de la seva iaia la Carme Casamiquela “Carmeta
cafetera”, i que havien succeït a la botiga que tenien al carrer de Santa Maria, just davant del començament del
carrer del Empedrat (avui Joaquim Malats).
Hem comptat amb l’ajut de la Ramona Alemany i d’en Josep Costa joves, en aquells moments, que recorden
aquesta vivència.
Sembla ser que, al migdia d’un diumenge de primavera, la Ramona de “Ca la Vigatana” li va demanar al seu pare
que li baixes la bicicleta per anar a passejar, i així ho va fer, deixant el cavall i el carro sense carrega al carrer, amb
la Ramona, que el pentinava mentre esperava la bicicleta.
D’una revolada i sense que es conegui el motiu, el cavall (que era una “haca”) es va espantar i va començar a
córrer per el carrer de Vista Alegre i, al arribar a l’encreuament del carrer de l’Empedrat, va girar agafant aquest
carrer a molta velocitat, fins hi tot el caràcter sinuós de les pedres feia que, en alguns moments, alguna roda no
toques a terra…
Tot va acabar sense més incidències ni ferits, ja que al ser un diumenge hi havia poca gent al carrer, però la vidriera de la casa del carrer de Santa Maria, on es va encastar el cavall, va quedar desfeta. La Ramona ens manifesta
que el cavall va quedar sense ferides i va tornar per el propi peu a la casa de ca la Vigatana. Segurament deuria
ser per la intervenció de Sant Antoni, protector d’animals i traginers.
No podem afegir res mes, ja que la prudència ens fa no reproduir aquelles dades que no poden ser contrastades, malgrat que hagués estat la nostra intenció.
Santa Perpetua ha crescut urbanísticament d’una forma ràpida, en els últims decennis. Una ullada als planells
de fa un segle, poc tenen a veure amb la realitat actual, on camins, edificacions, i els propis carrers han sofert
canvis de denominació, de reordenació numèrica, o bé d’estructura.
La memòria oral, vital per al coneixement de la història que no queda escrita també s’esvaeix i, la pèrdua/manca
dels renoms que identificaven cada casa, també dificulta
l’apropament a la realitat de l’època.
No podem caure en el parany de veure la història del passat amb els ulls d’ara ja que, l’entorn de cada moment, ha
estat vital en els fets. Cal diferenciar però dues memòries
orals, al meu entendre : una la que d’una forma metodològica intenta explicar i detallar determinats fets, amb
una recerca en que prima una visió històrica a partir del
relat de persones que ho han viscut o hi han participat i,
una altra, més personal, on el record o la vivència es vincula amb algun fet emocional on, aquest impacte, ajuda
a la seva consolidació a la nostra memòria.
Hem perdut l’hàbit de la transmissió oral; quan fa un segle hi havia un nombre important de veïns, sense saber ni
escriure ni llegir, tot el coneixement es basava en aquesta
eina : els refranys (com a recull rítmic del coneixement popular), els noms de les cases i de les famílies... són
també un bon exemple d’aquesta forma de fer.
Però també hem perdut la capacitat d’escriure de resumir, de detallar i expressar emocions i percepcions, d’observar...; hi ha un altra extrem a valorar: les vivències personals que ens expliquen la gent gran, és la viscuda
quan ells eren petits i, per tant, és una percepció puntual, limitada en la seva valoració global, visió gens menyspreable però si que pot tenir discrepàncies quan la confrontem amb altres persones o fonts
Us animem doncs a fer aquest petit exercici, de fer una primera passa, d’obrir un quadern i començar a deixar
fluir les vostres vivències...
Feliu Monés i Pla
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Av. Santiga, 17 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

T. 93 560 80 42 - M. 677 450 041

HORARI:
DE DIJOUS A DILLUNS I FESTIUS DE 9 A 15.30 H.

QuiroFarell
CENTRE DE MASSATGES I TERÀPIES MANUALS

PREUS ESPECIALS A PENSIONISTES
C/Mossèn Camil Rossell, 26
08130 Santa Perpètua de Mogoda
HORES CONCERTADES
M. 659 21 88 51 // M 634 94 28 42
T 93 560 69 09
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UN DIA ESPECIAL
–Au va Josep...cuita...lleva't, vares dir que volies venir, doncs vinga vés de pressa, ja tinc
el carro carregat, el Vermell ja té els guarniments posats i acabo de posar la vela perquè
em sembla que plourà . Va cuita que com més aviat marxem més aviat tornarem. Ja estàs
vestit? doncs apa pren aquest mos de pa i agafa la xocolata que marxem, jo ja he menjat
la vianda que va sobrar d’ahir sopar. Ja vas ben abrigat? doncs puja, marxem cap el Born.
–Pare, portes moltes faves? doncs si fill, la primera florida ha estat força bona, com veus
he hagut de penjar el bossat per poder carregar-hi més caixes, quan les venem guanyarem uns quants calerons.
–I que en farem dels diners?
–Avui haig de comprar farina pel bestiar que ja no en queda gaire.
Del pare, ara en dirien un emprenedor, abans en deien un bon treballador que veia que
amb el que donava la terra no n’hi havia prou i com que el barri de casa era gran, hi va
construir unes corts començant a criar uns quants porcs i en aquells moments potser ja
en teníem quasi un centenar entre verres, petits i grossos.
El recordo molt bé aquell dia, per mi va ser especial, tenia uns vuit anys, no havia anat mai
al mercat amb el pare, baixar a Barcelona amb el carro era tot una aventura.
El pare menava el Vermell amb delicadesa, era un cavall manso i fort, el seu pas era lleuger, em semblava que coneixia el camí de memòria. Tot fent camí vàrem anar trobant altres carros i per evitar que el gènere es malmetés tots anaven també amb vela. La majoria
la portaven d’un color beix. La nostra era verda. No recordo si va ploure . Hi havia alguns
carros que grinyolaven les rodes, el pare em va dir que era perquè no portaven el fusell
ben greixat. El nostre anava sempre molt suau..
Recordo el pas per Montcada, el nom d’Asland pintat innombrables vegades al llarg
d’aquella paret que semblava que no s’acabava mai i la fàbrica immensa amb les xemeneies fumejant .
Amb el balanceig del carro em vaig endormiscar i va despertar-me el tracaleig de les rodes sobre les llambordes dels carrers de Barcelona. A l'arribar al Born vaig quedar bocabadat de la munió de gent que anava amunt i avall carretejant caixes, carretons plens de
tota mena de queviures, carros carregats, camions que els bastaixos anaven descarregant
carregant-se els sacs a l’esquena, gent que cridava no se què, pageses cridaneres anunciant els fruits que venien, tot un món que no s’assemblava gens a la placidesa en que
es vivia en el meu petit poble. El pare ja tenia comprador per les faves, havia fet tractes
amb un majorista i sempre se li quedava tot el gènere. Un cop enllestit el negoci vàrem
carregar de farina, alguna cosa més i cap a casa.
La mare i el meu germà ja ens esperaven, quan veien la vela verda arribar per la carretera
de la Florida, ja paraven la taula .
L’he recordat moltes vegades aquesta anada al Born, per mi va ser una aventura, però per
molts pagesos era el pa de cada dia. Els cavalls i els carros eren les eines imprescindibles
per a la gent del camp i els que ho vam viure mai ho podrem oblidar.
Angelina Marcè Martí
Josep Ventura Humet
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Fruits secs · Chuches · Objectes de regal
…i moltes més coses

C/ Anselm Clavé, 3 local 2
Santa Perpètua de Mogoda
E mail: lepetitenfants@outlook.es

Des del naixement fins els 16 anys
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magatzem i botiga:
C/ Joan Miró, 4C - Tel. 93 713 51 67
Pol. Ind. Can Humet de Dalt - 08213 Polinyà
botiga centre vila:
C/ Montseny,6 - T. 93 574 32 59
08130 Santa Perpètua de Mogoda
cecopi@cecopi.com
www.cecopi.com

1970 2014

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

GRUP D’AMICS
30

SSS
XARCUTERIA

SUBIRATS
DES DE 1926
servei de vending 24 hores
Tel. 93 560 01 63
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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Reforç escolar: Infantil / Primària / ESO
Atenció psicopedagògica a alumnes
amb necessitats educatives especials
Logopèdia
Personal qualiﬁcat

Horari:
A CONCERTAR
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)

ESPORTS

Electrónica FLORES

AGUILÀ

Venta equipos Alta Fidelidad
Venta y montaje Auto-Radio,
Manos libres y GPS
Servicio de Asistencia Técnica
Montaje de antenas
individual y colectivas

C/ Lluís Millet - Edifici La Plana, local B
Tel. 637 86 36 79
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
esportsaguila@hotmail.com
www.esportsaguila.cat

Pau Casals, 19 - Tel. 93 560 65 53
08130 Santa Perpètua de Mogoda
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100+1
Durant l’any 2016 vam celebrar el centenari de la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat, amb tot un seguit d’actes que van començar el dia 17 de
gener i acabaran el 14 de gener d’aquest 2017.
Com a fets extraordinaris d’aquest Centenari en voldria destacar tres:
El dia 24 d’abril es va celebrar la Festa de la Primavera al pati de l’era de la Granja. Una Festa molt reeixida que vam gaudir en un matí de diumenge molt
assolellat.
Començà amb dues sardanes interpretades per la Cobla La Principal d’Olot. Acte seguit presentació del grup de Ball de Cavallets de Sant Feliu de Pallerols.
Una passejada per la plaça dels seus dos gegants i del grup de cavallets ja preparats per actuar. Amb acompanyament de la cobla, van fer l’exhibició
d’unes quantes danses. Un espectacle molt maco.
Va seguir l’acte protocol·lari de la donació d’un cavallet antic a la nostra Societat de Carreters. Un gest molt elegant per part de la gent de Sant Feliu de
Pallerols. Dues sardanes més i ball dels nostres gegants.
Parlament del President de la Societat de Carreters i acte seguit lliurament de 60 medalles commemoratives a diferents col·laboradors que cada any fan
el possible perquè la festa de Sant Antoni sigui ben reeixida i ben lluïda.
A mi me’n van donar una. És una d’aquelles sorpreses que no te l’esperes. Tot i així l’agraeixo i la conservaré amb molta joia. Quina ha sigut la meva
col·laboració?. Alguns anys he fet algun escrit pel programa de la festa, explicant els meus records de joventut i de com es celebrava la festa anys enrere.
Amb els mitjans d’aquella època la festa també era molt lluïda. Era un poble agrícola i els carros i els cavalls que hi participaven eren els mateixos que
els pagesos tenien per anar al camp.
Aquest any del Centenari, vaig col·laborar cedint alguns estris casolans i eines agrícoles per a l’exposició que es va obrir a la sala 1 de la Granja. També
una pel·lícula en Super 8 on hi ha filmada la festa de Sant Antoni de l’any 1975.
El lliurament de les medalles commemoratives va ser un acte molt simpàtic. Es van posar de relleu moltes col·laboracions que ignoràvem i es va veure
que l’organització de la festa de cada any és molt complexa. Vam veure en Josep Tura ja molt refet, anant lleuger cap a recollir la seva. En Ferran Sala
anant amb la seva cadira elèctrica encara més lleuger. La Roser Muntañola també en va rebre una. Entitats, alguns socis molt antics, socis molt menuts
i un llarg etcètera fins a 60.
Al concloure la festa, hi va haver abundància de pastes i begudes, amb ampolles de cava etiquetades especialment per a la celebració. Finalment visita a
l’exposició, que a més a més d’eines i moltes fotos hi havia un audiovisual per entretenir-s’hi una bona estona.
Una altra de les activitats d’aquest Centenari va ser l’anada a Montserrat el dia 3 de juliol. També val la pena escriure-ho perquè aquest 2016 va ser
diferent.
Amb autocar vam pujar fins a dalt i vam esmorzar al Restaurant Montserrat. En acabar, afanyar-nos per poder tenir seient a la Missa Conventual de les
11. La celebració es va veure per televisió i molta gent ens van dir que ho havien vist.
La Junta de l’entitat portava la bandera del Centenari. I per fer més solemne la celebració, el Monestir va convidar una coral de Sants, de Barcelona. Al
començar, el president Joan Humet va dir unes paraules explicant el motiu de la nostra presència en aquesta Missa Conventual. La Teresa Gispert va fer
una de les lectures i a l’hora de les ofrenes es va presentar una ferradura gran, artesana i la tradicional coca de Sant Antoni. Per part dels celebrants es va
fer menció d’aquest Centenari. Actuació molt maca de la coral de Sants i al final benedicció d’una cinta amb la imatge de Sant Antoni afegida a la bandera. Com que l’horari era molt apretat no va quedar temps per pujar a adorar la Mare de Déu. Ens vam conformar dient-li des de baix el que li volíem dir.
En acabar, cap al cremallera per baixar la muntanya. Els autocars ens esperaven a baix. A les tres arribàvem al Restaurant Urbisol de Calders per fer-hi un
dinar de germanor. Un bon menú però servit amb massa lentitud. Això va fer posar una mica nerviosos als de la Junta. Vaig intervenir jo en veu alta per
asserenar una mica els ànims i dir que els que s’havien de posar nerviosos eren els de la cuina. El Duet Palau va animar una mica la festa i no van faltar
els seus ballables.
La Junta encara va voler fer dues distincions a dos col·laboradors regalant-los un bolígraf Swarovski. Un tercer bolígraf es va sortejar entre els que portàvem el rellotge del Centenari. Va tocar al que ara us presenta aquesta petita memòria històrica.
I el tercer acte extraordinari d’aquesta celebració es la presentació del Llibre del Centenari el dia 14 de gener d’enguany, que els historiadors han escrit
perquè quedés memòria històrica d’aquests 100 anys.
Ara ja fem camí cap el segon centenari. I estem contents de poder-lo començar amb aquest 100 + 1.
Joan Soley Vila
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ESTACIÓ DE SERVEIS

CARANAISA

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

Rentat manual a pressió
Aspiradors
Rentat de mascotes
Canvi de pneumàtics
Bar - Restaurant
Botiga
Benzinera

Raspall - Aigua amb sabó
Aigua amb osmosis
100% descalcificada

Més de 2.000 m2 per rentar el vostre cotxe
Veniu a veure‛ns: Carretera C-59, Km. 1,5
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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aranow

aranow

packaging
machinery

packaging
machinery

LLENGUA CULTURA PAIS

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

PODOLOGIA STA. PERPÈTUA
HORARI:
Dimecres i dijous
de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
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FERRADURA DE PLATA
Genís Humet Sala, soci número 12

Sóc el Genís de Ca la Rosalia.
De tots és coneguda la història d’aquells primers temps en que la gent vivia agrupada
en tribus o famílies, ja sigui per defensar-se com per identificar-se. Segurament que en
aquells temps ja es posaven mots i penso que el més probable és que els mots van ser
anteriors als noms.
No sols a Santa Perpètua sinó a tots els pobles que coneixem es posaven mots. Uns eren
donats a famílies que s’havien desplaçat d’un poble a l’altre, els altres pel sols fet d’haver
estat una temporada en una masoveria, altres pel seu ofici, fins i tot per les seves discapacitats, i molts altres motius… Fins i tot suposo, que degut a que el poble estava format per
diferents verals, es treien mots els uns als altres per divertir-se.
Però això va tenir el seu sostre a partir dels anys 40, acabada la guerra van deixar de sortir
mots nous i el seu ús va anar minvant molt ràpidament, tot i que ens hi hem anat guiant
molt de temps i els ciutadans més grans encara ens hi identifiquem. Els nostres fills ja no
coneixen gairebé cap mot.
Com podeu veure aquest és un simple comentari meu, per que com aquest cadascú de
vosaltres podria fer el seu i potser més encertat.
Jo avui voldria afegir un altre i breu comentari, i donar les gràcies a la Societat de Carreters Sant Antoni Abat, per la Ferradura de Plata que m’han atorgat.
Tinc un número de soci molt baix, i això vol dir que sóc hereu d’un dels socis fundadors de
l’Entitat en Pere Humet Vila, el Peret de Ca la Rosalia.
Moltes gràcies.
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FERRADURA DE PLATA
Josep Morral i Soley, soci número 15
La meva primera llum del dia la vaig veure a Sta. Perpètua de
Mogoda l’11 de febrer del 1941.
Malgrat no haver estat vinculat al món del cavall, des de petit vaig viure amb més o menys intensitat la festa, doncs “Els Tres Tombs” i la seva tribuna
d’autoritats eren davant de casa meva “Cafè Soley”,
les entrades i sortides al local dels participants a la festa eren constants.
En l’àmbit personal, soc membre de la junta dels Amics de Santiga, del Consell de
Cultura Municipal, de la colla del 41 i dels Amics dels Verals. Amb la meva dona
estem abonats a l’Auditori de Barcelona, doncs, som uns grans amants de la música clàssica més de la simfònica que de la coral i des de l’any 1958 soc soci del F.C.
Barcelona, per tant puc dir que practico el seny i la rauxa.
Sempre hi tingut una gran admiració i respecte pel món de la pagesia i reconec
el gran esforç i sacrifici que la vida rural demana, amb uns valors cívics i de treball
que la Societat de Carreters Sant Antoni Abat representa amb escreix.
Juntament amb la meva dona, agraïm la ferradura de plata, que rebré amb tot
orgull, i més pensant que el meu pare ja la va rebra l’any 1984. Al mateix temps
que desitgem que els Tres Tombs, festa tradicional, no es deixi de celebrar, com a
llegat del poble dins la seva història.
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FERRADURA DE PLATA
Josep Parrón González, soci número 157

Benvolguts consocis, fa 30 anys que visc a Santa Perpètua. Vaig tenir coneixement
de la Societat de Carreters Sant Antoni Abat quan exercia de regidor l’any 92 en
una reunió que vam tenir amb la junta de la Societat, en la qual ens demanaven el
pavelló per la festa de Sant Antoni. Des de llavors m’he sentit molt vinculat i juntament amb els meus companys Pep Altayó regidor de cultura i l’alcalde Pere Bufí vam
decidir fer-nos socis i així he aprés a estimar aquesta entitat.
Gràcies per la Ferradura de plata que em fa sentir molt orgullós i gràcies també a la
junta per la magnífica labor que estan fent, li desitjo salut i força per continuar i que
estiguem junts per molts anys.
Una abraçada.

39

FERRADURA DE PLATA
Maria Ricart Altayó, socia núm. 287
Sóc filla de Sta. Perpètua, nascuda a Cal Banús
el dia 22 d’abril de 1927.
Tots al poble em coneixeu com la Maria Murtra, ja que els meus pares havien viscut a Can
Murtra.
Vaig treballar de jove 21 anys a Ca l’Andal, després a Cal Cinto de la Fàbrica, i més tard a Serra-Pungrau (Les gallines), sempre vaig fer de
teixidora.
Em vaig casar amb el Joanet de Ca la Conxita,
en Joan Pous Vilardebó, i no vàrem tenir fills.
He estat una gran simpatitzant del Barça i sempre que podíem anàvem al Camp.
Les sardanes també han estat la meva passió, escoltant-les o ballant-les.
Ara molt a prop de complir els meus 90 anys, m’agradaria poder celebrar el meu
aniversari juntament amb tots els meus nebots. Cada any els convido a fer un
bon dinar i 90 anys no poden passar per alt.
Actualment el meu estat de salut és una mica delicat, i tot i que m’ha fet molta
il·lusió quan m’han comunicat que enguany rebria la Ferradura de Plata, sí que
he demanat que em sigui entregada a casa.
Agraeixo a l’Entitat el detall d'atorgar-me aquesta Ferradura.
Moltes gràcies
Visca Sant Antoni!!!

La Maria amb la seva amiga Manela en el Concert Vermut del Centenari.
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FERRADURA DE PLATA
Jaume Segalés Permanyer, soci núm. 310

Vaig néixer a Sant Feliu de Codines, l’any 1928. Amb el
meu germà vàrem muntar una granja de porcs on fèiem
la cria i l’engreix. Entre aquestes bèsties i els camps que teníem de vinya, avellaners i cirerers ens passàvem els dies.
Una gran festa assenyalada i celebrada per la família sempre ha estat la de Sant Antoni Abat.
L’any 1979 vàrem iniciar una nova etapa a Santa Perpètua
de Mogoda. Juntament amb la meva família, vàrem obrir
parades de cansaladeria i xarcuteria al mercat i, des d’aleshores hem estat fortament
vinculats amb la gent i el poble de Santa Perpètua i ens hi vàrem quedar a viure, uns
anys més tard.
Amb la meva esposa sempre havia participat de les festes populars i, fou gràcies a ella
que ens vàrem fer socis de la Societat de Carreters. Malauradament ella ja no és amb
nosaltres i no podrà gaudir amb mi del goig que em fa rebre aquest guardó honorífic.
Vull donar les gràcies als membres de la Junta de la Societat de Carreters Sant Antoni
Abat per donar-me la Ferradura de plata i sobretot per mantenir ben viva aquesta festa.
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Veniu a disfrutar de la terrassa
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Productes de pastisseria sense gluten
Degustació
C/ Balmes, 106 - Tel. 93 170 07 14
BARCELONA

A Santa Perpètua,
els pastissos de sempre
Obert: divendres, dissabtes i diumenges
C/ Martí Costa, 14
Tel. 93 560 01 60
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Ferreteria
Vilalta

Roba interior dona
Roba interior home

Des de 1942 al seu servei
Calvari, 32
Tel. 93 586 34 55
Fax 93 585 34 56
08291 RIPOLLET (Barcelona)
servilalta@hotmail.com

SERVEI DE TINTORERIA
Rambla, 22 - Tel 93 544 95 31
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

SERVEI I QUALITAT DESDE 1989

EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES S.L

Joyería
Taller propio

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

Composturas en
Joyería y Relojería
C/ Pau Picasso, 10
Tel. 93 560 76 52
SANTA PERPÈTUA

C/Anselm Clavé, 19
Tel. i Fax 93 560 06 38 - 686 96 36 15
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
tito@mbmexpendedoras.com
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PROGRAMA D’ACTES
Dia 14 de gener dissabte
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL CENTENARI
A les 18.30 h al Centre Parroquial
Els socis, podran recollir les invitacions per l’acte (2 invitacions per soci/a) al Centre Cívic El Vapor
els dies: dimecres 11 i dijous 12 de gener, de 18.00 a 20.00 h.
Dia 17 de gener dimarts
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
A les 20 h
Presidida pel rector Mn. Jesús Corral García i cantada per la Coral Renaixença.
Ofrenes dels símbols de la Festa. Benedicció de coques i ferradures de plata.
La Coral finalitzarà la celebració amb el cant dels Goigs de Sant Antoni Abat.
A la sortida repartiment de coca beneïda a tots els assistents. A continuació al Centre Cívic El
Vapor refrigeri amb coca i moscatell.
				
Dia 29 de gener diumenge
DINAR DE GERMANOR
Restaurant Mas Ventós de Sentmenat
Hi haurà servei d’autocars. Sortida des de la Rambla a les 13.30 h
Ball de Gala a càrrec de l’orquestra Gerunda.
Acte simbòlic traspàs bandera als abanderats per l’any 2018, famílies Bayés – Valls i Miranda
Bayés: Abanderat Adrià Bayés Valls, Cordonistes Albert i Joan Miranda Bayés, Capità de Bandera Martí Bayés Valls.
Lliurament de les Ferradures de Plata als socis de més edat: Maria Ricart Altayó, Jaume Segalés
Permanyer, Josep Morral Soley, Josep Parrón González, Genís Humet Sala.
Nota important: Les persones interessades en assistir al dinar poden recollir els tiquets abans
del dia 24 de gener a La Rambla Cafè (Cal Berto) Rambla, 20 - Tel. 935600119.
Cal abonar l’import del dinar en el moment de fer la inscripció.
Per a més informació: Tel. 617713203 - 649934330
www.santantonisantaperpetua.cat
Dia 4 de febrer dissabte
OFRENA FLORAL
A les 13h al Monument als Carreters (rotonda dels Carreters)
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Dia 5 de febrer diumenge
Festa dels Tres Tombs
A les 8 del matí a la Plaça de l’Església benedicció de les tradicionals coques.
De 8.30 a 10 del matí repartiment de coques a tots els socis al Centre Cívic El Vapor.
De 9 a 11 matí
Esmorzar per a tots els participants dels tres Tombs Recinte Firal Passeig de la Florida.
A les 11 del matí:
Sortida de casa l’Abanderat, famílies Payes-Roca i Leiva-Cuixart, carrer Ignasi Iglesias número 1. Trasllat de la bandera i estendard fins a la concentració al Passeig de la Florida per anar a la
Benedicció a les 11.45 h, 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, Abanderat i Cordonistes. Carro dels Abanderats de l’any 2018 portant l’antiga bandera de la Societat. Participació del cos muntat dels Mossos d’Esquadra.
Bandes de música: Triangle de Sants i Banda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Sta.
Perpètua de Mogoda.
Lliurament de l’obsequi-record a tots els participants a la Passada.
La coca i el moscatell per als socis i simpatitzants es repartirà al Centre Cívic El Vapor.
Els Abanderats: 		

Manel Payes Roca (Abanderat)

				Arnau Cuixart Martín (Cordoniste)
				Berta Cuixart Martín (Cordonista)
				Clàudia Farell Subirats (Capitana de Bandera)

NOTES:
Per encàrrecs de coques del Sant, dirigiu-vos a: Montserrat Miquel, vídua de Santiago Altayó (Can
Ros), carrer Marià Fortuny, 8 - Tel. 93 560 11 94. La Rambla Cafè (Cal Berto, Tel. 935600119). Les coques
es repartiran diumenge dia 5 de febrer al Centre Cívic El Vapor (C/Enric Granados) de 8.30 a 10.00 hores. Cada soci rebrà oportunament el tiquet per recollir la coca que li pertoca. Així mateix demanem
que les coques encarregades es paguin en efectiu en el moment de l’entrega.
També hi hauran disponibles els rebuts anuals de soci per a totes les persones que no el tinguin domiciliat pel banc (quota de soci 25€).
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PLÀNOL DE SITUACIÓ I
RECORREGUT DELS TRES TOMBS
Genís Sala
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Banda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua que enguany també ens acompanyarà en els Tres Tombs
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ELS ABANDERATS 2017
Un any més, Sant Antoni ens convoca per celebrar plegats la festa dels Tres Tombs, la
que per nosaltres és una tradició que ens fa viatjar en el temps i ens fa recordar la vida
dels que van començar aquest camí sense saber quin era el seu futur. El que abans era
una senzilla data senyalada pel calendari santoral ara s’ha convertit en un dels pilars
bàsics de la nostra cultura i identitat com a poble.
Com va dir el Senyor Jaume Subirats, La Colla de la Ferradura Rovellada som la gent en
la que ell va posar tota la confiança per dur a terme aquest encàrrec i amb tota gratitud,
aquest any agafem la bandera del primer any després del centenari.
Serem abanderats dels Tres Tombs d’enguany, tan estimats per tota la Colla. Aquesta
bandera, som tots, un a un, també els cors d’aquells que ens han deixat i vetllen per
nosaltres a cada passada; Miquel, mai has deixat d’estar al nostre costat; També sou tots
vosaltres que ens veieu desfilar, que compartiu amb nosaltres un dels retrobaments més
especials de tot l’any, que sempre ens espereu a la mateixa vorera i deixeu anar aquelles
mirades tendres i sinceres que en segons es desfan en els aplaudiments, que tant agraïm i ens permeten seguir endavant amb el que queda de temporada.
Aquest any, la Berta, l’Arnau, la Claudia i en Manel seran els abanderats de tot allò en el
que nosaltres creiem i de tots aquests sentiments, records i projectes que fan de Santa
Perpètua un lloc tan especial i d’aquesta tradició una de les mes grans del país. Us convidem a fer amb ells aquest camí, a encomanar-vos de la seva il·lusió, que també es la
nostra i desitgem que ben aviat sigui la de tots vosaltres.
La Colla de la Ferradura Rovellada dóna pas als nostres nens perquè aquesta tradició
segueixi amb tot el seu entusiasme, amb tota la força dels que ja hi som i amb tota la
intel·ligència dels que fa anys que hi treballen per convertir-ho en herència viva de tot
un món per gaudir de la nostra Cultura Popular, la de tothom.
Acompanyeu-nos en aquest gran dia i formeu part d’aquesta gran festa, que també és
vostra. Ningú és prescindible perquè la cultura no és sense la seva gent.
			
				

Claudia Farell Subirats
Capitana de Bandera

Manel Payes Roca
Abanderat
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Berta i Arnau Cuixart Martín
Cordonistes

MISSA - OFRENES DEL CENTENARI
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PREGÓ DEL CENTENARI
a càrrec de l'artista Pep Plaza
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CONCERT VERMUT
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38è ANIVERSARI SOPAR DE GERMANOR

54

55

56

57

58

OFRENA FLORAL
AL MONUMENT ALS CARRETERS
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BENEDICCIÓ DE COQUES I
ESMORZAR PARTICIPANTS
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TRES TOMBS
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FESTA DE PRIMAVERA
LLIURAMENT DE MEDALLES DEL CENTENARI
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El tresorer Sr. Joan Olivé fa entrega del premi del sorteig del porc a la Sra. Montse Insa que molt generosament l'ha donat a la nostra Entitat. Moltes gràcies.

Joan Folguera Garcia, que ens va cedir els guarniments, d'una gran bellesa i valor artístic, pel cavall
d'Hípica Clapés, de l'exposició del Centenari.
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XI JORNADES DEL CREM
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EXCURSIÓ A MONTSERRAT
PRESENTACIÓ DE LA BANDERA A LA MORENETA

72

73

74

En memòria de dos grans col·laboradors de
la Festa de Sant Antoni que ens han deixat al llarg de l’any 2016
Mingo Deulofeu Salavedra i Santiago Altayó Casajuana

El Mingo seguint amb atenció l'Assemblea general de Socis el 2013.

El Mingo, com cada any, gaudint del Sopar de Germanor de Sant
Antoni al Pavelló esportiu.

El Santiago recollint la medalla del centenari atorgada per haver estat més de 50 anys rebent els
encàrrecs de les coques.

El Santiago acompanyant els abanderats de l’any 1994
la família Subirà- Gispert.
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pa artesà
del vallès

LA NOSTRA QUALITAT DE
SEMPRE
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A Santa Perpètua
parlem i naveguem
amb la millor Xarxa 4G
Vine a visitar-nos i a conèixer tots els
productes que tenim a Pare Rodés, 5

Vodafone
Power to you

Santa Perpètua
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+ de 30 anys de fang
VENDA I REPARACIÓ:
Av. Santiga, 36 i 38
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Telfs. 93 560 14 91 - 93 560 15 20

DESPRÉS

ABANS

MA’T
INFOR3 560 14 91
Tel. 9
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ls far
Restaurem euguis veure molt millor
perquè hi p
AUTOS JIMO agraeix a tots els clients la confiança dipositada,
que ens ha permès complir 40 anys.
Desitgem seguir oferint-vos més i millor servei.
Pol. Ind. Can Bernades Subirà - C/ Llobregat nº4 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 03 55 - mòbil 695 661 001 - jimo.serveirapid@gmail.com
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LA MOTXILLA
DELS 101 ANYS
Definició de motxilla: Sac generalment de tela o de cuir, que hom porta a l’esquena,
penjat per mitjà de corretges que passen per sobre les espatlles, i que serveix per a portar
aliments, i estris necessaris per excursionistes…
La motxilla té molta utilitat per a fer caminades, ja siguin curtes o llargues, alhora que cadascú
de nosaltres hi podem fer uns compartiments o separadors fets a mida. Des de l’ampolla de
l’aigua tan vital per assedegar-nos durant la caminada, el raconet on guardar tots els petits
tresors que pel camí podem anar trobant, un altre compartiment on guardar els sentiments,
les emocions o les vistes que la natura ens ofereix.
Encetem una nova etapa de Sant Antoni, encetem un nou camí, i la motxilla l’hem de tenir
ben preparada, per poder-la omplir de tot allò de nou que el futur ens depari. Aquest és el
significat del regal-obsequi dels Tres Tombs: Una motxilla.
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LA MEVA MOTXILLA
Sant Antoni també ha fet un llarg camí, 100 anys. Arribar fins aquí no ha estat gens fàcil, quan tingueu el
llibre del centenari a les mans, us n’adonareu del que estic dient.
Molts de vosaltres ho sabeu perquè ho heu viscut de molt a prop, per altres seran coses que descobriran tot
llegint les pàgines d’aquest.
Jo, en la meva motxilla personal, ja hi tinc els compartiments fets, i la porto carregada de moltes hores de
feina, de dedicació, d’esforç, donant el màxim de mi mateixa, ho reconec: sóc exigent, i exigeixo…però sempre perquè la festa assoleixi el nivell més alt.
Un dels compartiments, és on hi tinc guardada la satisfacció i l’orgull de veure que tot allò que ja fa uns anys,
es va començar a trenar amb motiu del centenari, han estat fets i no només projectes.
100 anys deixant petjada com diu el nostre logo del centenari, n’han deixat moltes de petjades, i en el
meu cor també.
Han estat uns anys amb experiències inoblidables, però aquest del centenari ha estat especial. Tantes persones que he conegut i tantes portes que m’han obert El primer que em ve al cap és el tracte tan exquisit
que vaig rebre des de la Pastoral del Monestir de Montserrat, per mitjà del pare Joan M. Mayol, rector del
Santuari a l’hora de preparar i organitzar tota la celebració de la Missa, i la gestió del nostre amic amb arrels
perpetuenques: en Josep Altayó, Director General. Gràcies a tots.
La bona sintonia que des de Sant Feliu de Pallerols vàrem tenir amb en Xavier Banti, aconseguint aquell
regal- tresor del cavallet, i veure per primera vegada al nostre poble el Ball de Cavallets, Gegants i Mulassa,
tot un orgull, gràcies a la col·laboració d’en Jaume Subirats, abanderat de l’any del centenari.
No puc oblidar tampoc, el recolzament que des de la Generalitat, concretament el Departament de Cultura
Popular i Associacionisme hem rebut, tant per part del seu director, el Sr. Lluís Puig i Gordi, com del Tècnic
de Cultura el Sr. Jan Grau i Martí. Ambdós han tingut la deferència de visitar-nos a casa nostra, ja sigui en la
festa dels Tres Tombs, en les ponències del CREM ,o en una visita a l’exposició que amb tanta dedicació es va
muntar. També gràcies de tot cor.
I un altre sincer i bonic record per tota la gent del CREM. He tingut l’oportunitat de col·laborar en el llibre del
centenari i ha estat un treball molt enriquidor i alhora una ajuda molt gran, (Rafael ja saps que això va per a
tu). Les subvencions ens han portat de corcoll.
A vegades però, per seguir fent camí, i quan un defalleix, es necessita quelcom on recolzar-se. Això ho he
trobat en persones que, en molts moments han estat el meu bastó: des d’aquella paraula encoratjadora en
el moment just, aquell consell, aquella reflexió, aquell gràcies tot mirant-he als ulls. I tornes agafar forces i
segueixes endavant.
Però al tornar a caminar, i això ho sabeu bé els que feu aquest recomanat i saludable esport, a vegades se’ns
fica una pedreta a la sabata, a la bamba o a la xiruca, que ens fa tant de mal que, fins i tot ens fa aturar,
i alhora optar per descalçar-nos. Diuen que caminar descalç és del tot recomanable, és sa i enforteix els
peus i la ment.
Sempre he estat una fidel lectora dels articles que l’escriptor Josep M. Espinàs publica diàriament al Periódico. Però la meva admiració per ell és per tots els llibres que ha publicat dels seus viatges a peu per diferents
províncies. Són una excel·lent guia pels viatgers. Ell descriu molt bé els entrebancs que troba en les seves
caminades, i és que els camins són com la vida, trossos planers i senzills i d’altres pedregosos i costeruts.
Desitjo per la nostra l’Entitat, un llarg i planer camí, ple de petjades, i saber-lo encarar amb forces i il·lusió
quan aquest faci pujada.
Jo ara tinc la meva particular motxilla ben plena, però potser em tocarà avançar per altres camins.

M. Teresa Gispert
Secretària
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Ripollet Serveis Immobiliaris

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

marcos · cuadros · espejos
C/ Lacy, 6 - 08202 SABADELL
Tel. 93 711 54 03 - sabadell@solocuadro.com
Ctra. B-140 Km. 5,4 Nave 18 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel 93 560 08 13 - Fax 935 60 11 97 - info@solocuadro.com
Avda. Torreblanca 2-8, local 14 - 08172 Sant Cugat del Vallés
Tel. 93 589 19 31 - santcugat@solocuadro.com
www.solocuadro.com
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restaurant

al centre vila de sta. Perpètua
tel. 93 574 32 42

Ev@ Estilist@
Home - Dona
Rentar + pentinar de de
Color + pentinar des de

10€
20€

Permanent + pentinar des de
35€
Metxes + tallar + pentinar des de 30€
Rentar + tallar + pentinar des de 18€
Tallar homes 8€
Tallar nens 6€
Horari: de dimarts a divendres:
C/PRAT DE LA RIBA 26
matí 9.15 a 13.00 h. - tarda 15.15 a 20.00
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Dissabtes 9.00 a 14.00

TEL. 930 239 292

DHIVERS@DHIVERS.ES

C/ Pare Rodés, 1 - Tel. 630 652 566
WWW.DHIVERS.ES
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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HISTÒRIES DEL NOSTRE POBLE
A mig desembre, en un dia que el vent i la pluja
anaven malmenant els últims dies de tardor, vàrem fer una sortida al Solsonès, concretament a
Pinós, el centre geogràfic de Catalunya.
Férem la primera parada a Torà i després de veure de lluny el monestir de Cellers, ens endinsàvem
uns tres kilòmetres a peu, muntanya avall, fins arribar a Vallferosa. Una imponent torre de guaita del
segle IX ens donava la benvinguda i ens convidava
a refer-nos de la caminada, mentre les seves pedres centenàries ens xiuxiuaven secrets de la seva
vida. Al seu costat un vell campanar romànic amb
una església esfondrada l’hi feien companyia i vaig
sentir al passejar-me per aquell indret, tota la força
del passat que no vol ser oblidat.

Esteve Congost, El Carlí

A l’església, sense teulada, on els ocells del bosc
hi feien niada i el seu piular ens deia que estàvem
en un espai sagrat que et convidava al silenci. A la
paret de l'altar major, amb herbes arrapades com
si volguessin fer-li de marc, hi havia escrit el següent pensament:
DINS LA PETITESA D’UNA LLAVOR HI HA UN GRAN
ARBRE
La vaig llegir varies vegades i sempre la recordaré.
Avui tenim la sort de poder gaudir a l'ombra dels
arbres de les nostres tradicions, la Festa de San
Antoni, Les Colles, Santa Prisca…que són les més
antigues … més que centenàries....
L’any 1850 arriben al nostre poble procedents de
la Catalunya Nord (França), tres germans amb les
seves famílies:
L’Esteve Congost, El Carlí
En Josep Congost, El Verdolaga
En Quico Congost
Era una època d’anys difícils i que per poder menjar cada dia i a cada àpat, feina i havia. El cas era
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Josep Congost, El Verdolaga

que els Congost de França, atabalaven a la gent del poble dient-els ‘hi que, per matar la
mengera, el millor era un bon plat de verdolagues.
El cas va ser, que a la casa dels nostres amics, tantes verdolagues varen menjar, que com a
Can Verdolaga van quedar per sempre més.
Aclarirem que la verdolaga es una herba que amanida com l’enciam es menjable, encara
que el seu gust no es pas massa bo.
Han passat més de cent cinquanta anys i avui encara un dels sobrenoms que es manté viu
i amb voluntat de ser-ho per molts anys, és el de “Verdolaga” doncs amb satisfacció i honor
es emprat fins avui pels nets i besnéts de la saga dels Congost.
En Josep Congost, el Verdolaga, va saber sembrar en els seus fills, la llavor de l’estima a les
santes tradicions de la seva nova terra. Treballaven i vivien amb fermesa les nostres costums
i sempre participaven en les seves manifestacions. Sant Antoni, Santa Prisca, Les Colles…
En Josep va tenir un fill, de nom Esteve, que es va enamorar de les nostres antigues costums i de manera engrescadora va ser capdavanter de la Festa de les Colles. A la persona
que ensenya a ballar les colles se l’hi dona el nom de Mestre.
Del primer Mestre que la “vox populi” ens parla es de l’Esteve Congost, conegut i recordat
com l’Esteve de Can Verdolaga.
En aquest retrato de quan era jove, podem veure a un home que feia la seva patxoca i que
segons diuen els més grans tenia una agilitat extraordinària.
Ensinistrà al Tomás del Coro (Tomás Ricart) al Josepet de Can Xiol (Josep Folguera) al Mateu Viudo (Mateo Llonch) i al Cinto Borres (Jacint Crusellas). L’Esteve va estar a les Colles
tota la seva vida. Ja de ben gran restava amatent per donar un cop de mà, aclarint un pas
dubtós i sembrant una ventada de coratge quan feia falta.
Portava les nostres costums en cada batec del seu cor. Per la Festa de Sant Antoni, el carret
o carrossa de Can Verdolaga, sempre l’he vist desfilar i l’hi desitjo que ho puguin fer-ho
molts anys.
El nostre amic Esteve, sembrador d’una llavor en els nostres sentiments, avui estaria cofoi
si pogués veure els tres arbres que els perpetuencs d’avui celebrem amb tanta joia i esplendor. Sant Antoni, Santa Prisca i les Colles, les més nostres de totes , totes.
Als setanta dos anys, en el 1964, la contradansa, la catxutxa, el xotis, la polca i l’aguerrida jota,
l´hi donaren les mans i amb dolça melangia l’acompanyaren davant del Mestre de tots.
Santa Prisca i Sant Antoni amb son porquet, li varen fer de bo
I per acabar be, digueu amb mi VISCA LA FESTA DE SANT ANTONI.
Isidre
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la

perpetuenca
s.c.c.l.

Ctra. Sabadell a Mollet, Km. 4
Tel 93 560 00 60
Fax 93 544 82 45
Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès occidental)
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www.fraderamobles.com
C/ Marià Fortuny 1 Santa Perpètua de Mogoda 08130 (Barna)
Te l . 9 3 5 6 0 1 9 6 0
Fax 93 560 05 68

ICARD
R
PERRUQUER

INDUSTRIAS

MES RES,S.L.
MECANIZADOS INDUSTRIALES Y
TRABAJOS EN C.N.C.

UVA
manicura - pedicura - depilació
tractaments facials
tractaments corporals

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

C/Indústria, 3
Tel. 93 560 26 02
Fax 93 544 94 93
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)
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Tesalut
DIETÈTICA - TETERIA
TERÀPIES NATURALS
C/ Prat de la Riba, 24
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. 93 544 68 74 - 673 716 662
saluten@hotmail.com
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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
www.gestoriajansana.cat

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PEIXOS

REME

OPTICALIA
IMATGE

Especialitat en
peix de platja

C/ Prat de la Riba, 32
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
monicahg34@hotmail.com
Tel. 93 574 06 48

parades 1 i 2
Tel. 93 544 80 17
Santa Perpètua de Mogoda
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Esmorzars de dimarts

·Situat en el centre del poble
·Obert tots els migdies de dimarts a diumenge
·Nits obert: divendres i dissabtes
·Menjadors reservats per a dinars d’empresa
·Parking clients
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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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EUROPA

BAR - RESTAURANTE
Especialidad en Tapas:
Brochetas de Carnes y Marisco
Mariscadas y Parrilladas
Menú Diario, Banquetes
Ven a conocernos
Avda. Santiga, 24 / Poeta Maragall, 1
Tel. 93 560 53 04
08130 Sta. Perpetua de Mogoda

92

LA BARBERIA

No sé per quina raó, quan començo a buscar temes per l’escrit del programa de Sant Antoni Abat,
penso en el passat, en l’abans. Suposo que és perquè, tot i que la Societat de Carreters està més
viva que mai, l’ofici de carreter ja és part de la història.
Però tot i que hi ha oficis que desapareixen, n’hi ha d’altres que sent igual d’antics, encara perduren i fins i tot revifen. És el cas de l’ofici de barber.
Les barberies han estat, a més de llocs on afaitar, tallar i pentinar cabells, punts de reunió i de debat on segurament s’han arreglat els gran problemes del món en general, i els de Santa Perpètua
en concret.
De petita vaig viure l’ofici de la barber des de dins, literalment. I és que moltes tardes me les passava dins de la barberia: tant el meu avi com el meu pare eren barbers! Estant asseguda a un silló,
o escombrant cabells amb una escombra de la meva mida, o simplement mirant el pare tallar els
cabells i l’avi afaitar barbes; era molt entretingut! Us he de reconèixer que més d’una vegada els
havia intentar imitar, així que tots els meus ninos anaven amb el cabell curt... ja us podeu imaginar
que no els hi creixia, no! Quan hi havia molts senyors (com jo els hi deia) a la botiga, em quedava
dins la casa dels avis, on la iaia Anita sargia i cosia vestits, texans i tot allò que se li posava al davant. Així que ja veieu que les meves tardes passaven entre oficis de barbes i cabells, de betes i fils.
L’avi va aprendre a fer de barber perquè la seva mare així ho va decidir. Tal qual. Va decidir que el
seu fill seria barber. D’entrada a l’avi no va estar-hi del tot d’acord, però quan va veure que havia
d’anar a Mollet a fer d’aprenent cada dia i li van regalar una bicicleta per anar-hi... llavors ja li va a
agradar més!
Després d’alguns entrebancs i d’una guerra pel mig (que donarien per un llibre), el 1939 l’Esteve
Humet Vila va poder fundar la seva pròpia Barberia a la Rambla de Santa Perpètua. Al cap d’uns
anys l’acompanyaria el seu fill Jordi, pare d’una servidora.
Que el meu pare fos barber també va ser cosa del destí: el meu avi ho va decidir. Li va dir que primer aprengués l’ofici, i que després fes el què volgués, però que era important tenir un ofici. Així
que el Jordi es va convertir en barber.
Després de 76 anys oberta i moltes barbes afaitades i cabells tallats, el 31 de desembre de 2015
la Barberia va baixar la persiana. Les filles ja no hem seguit amb la tradició, però... ep! que mai és
tard! I seguim tenint el Jordi Barber a casa, amb la pinta i les tisores a la butxaca i ganes d’explicar
el seu art!
I és que qualsevol ofici, és una habilitat que aprens, mai oblides, i que va passant de generació en
generació, de mà en mà. Potser l’ofici de carreter no tindrà un ressorgir, però com sempre hi haurà
persones, com la Societat de Carreters, disposades a que aquest art sigui recordat com es mereix.
Berta Humet
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D
C

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
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TALLER MECÁNICO

AUTO-VADOR
Reparación en General
del Automóvil

Vidal i Barraquer, 35
Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. 93 560 68 06

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)
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Reparaciones y Mecanizados
en General

Restaurant

JO - FRA , SL
www.ramblaquarantau.com

C/ Santiago Russinyol, 14 Nave B-11
08213 POLINYÀ
jofra@jofra.es
Tel. 93 713 25 97
Fax 93 713 24 60
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RESTAURANTE BAR

RINCÓN
GALLEGO
des de 1985

Flors
Plantes
Regals
Decoració

Especialidad en carnes
Gran surtido de pescado
Salones para bodas y convenciones

Joguines i peluix
Servei telefònic (VISA)

Carretera Nacional 152, Km. 15
(Entre Mollet y La Llagosta)
Tel. 93 574 36 79

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

LA FLORIDA Sta. Perpètua de Mogoda
(Barcelona)

Tel. 93 560 42 12
Fax 93 574 13 92
C/ Pare Rodés, 22
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
administracio@gestem.cat
www.gestem.cat
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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
B-142

C-59

Polinyà

AP-7

Polig. Ind.
Can Vinyalets

B-140

CIM
Vallès

Ctra. Sabadell

Santa Perpètua
de Mogoda

AP-7

Ampli aparcament
Zones ajardinades
Obert de dilluns a divendres migdia

Mollet
del Vallès
Polig. Ind.
Can Vinyals

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

Dissabte migdia i nit
(Estiu divendres i dissabte nit)
Menú diari de dilluns a dissabte migdia
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CONTACTAN’S!
www.armengoltorra.com - (+34) 680 812 229
armengoltorra@gmail.com
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GRANJA · CAFETERIA · DEGUSTACIÓ
Av. 11 de Setembre, 20 - Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 645 76 93 60

Talleres Ricart
R E PA R A C I Ó

D E

L' A U TOM ÒBI L

Genís, Sala, 12 / Teléfono 93 574 16 62
Sta. Perpètua de Mogoda
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Av. Barcelona, 2 - Tel. 93 560 18 60
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

pro•estils
perruqueria i estètica unisex

Rambla, 22
Tel.93 560 19 48
Passeig La Florida, 8
Tel. 93 189 25 75
08130 Santa Perpètua de Mogoda

TALLER DE REPARACIÓ
CAMP DE TIR AL PLAT (A STA. PERPÈTUA)
CAMP DE TIR SOFT (A ST. FOST DE C.)

www.proestils.com
proestils@hotmail.com
Pompeu Fabra, 17
Tel/Fax 93 560 63 36
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
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ELECTRICITAT

ALTAYÓ

S.L.

INSTAL.LACIONS I
REPARACIONS EN GENERAL
INSTAL·LADORS AUTORITZATS:
ELECTRICITAT, AIGUA, GAS,
CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT
“EMPRESA COL·LABORADORA DE FERCA”
Narcís Monturiol, 23, Baixos - Tel/Fax 93 560 37 17
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
e mail: enricaltayovi@hotmail.com

CARNISSERIA
CARNISSERS DES DE 1897 - 4a. GENERACIÓ

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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35 anys al seu servei
Tel. 93 574 25 50
www.comercial-lider.com - lider@comercial-lider.com
Santa Perpètua de Mogoda - C/ Pare Rodés, 40 bis
Polinyà
P. Ind. Ca n’Humet de Dalt, - C/ Guifré el PIlós, 1 bis Nau C-D

desde 1985

Seguro de Ciclomotores desde 50€
En KEEWAY y BENELLI un año de seguro GRATIS
En YAMAHA un mes de seguro a todo riesgo GRATIS

SIENTE LA DIFERENCIA

FINANCIACION O% DE INTERESES
Financiación en 10 minutos con el
DNI, nómina y datos bancarios
Servicio técnico de todo tipo de motos
SIN ENTRADA
DESDE 45€/MES

OTROS MODELOS CONSULTAR

Av. Jacint Verdaguer, 28 · 08130 Sta. Perpetua
Tel. 93 574 37 58 · www.motosbeltran.com
CONCESIONARIO OFICIAL

CONCESIONARIO OFICIAL
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Santa Perpètua de Mogoda
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VostraVite
Food- Drink-Club

C/ Estació, 7
La Llagosta
93 560 24 82

Av. 11 de Setembre, s/n
Parc Central
Santa Perpètua de Mogoda
93 101 06 33

647 743 872

info@vostravite.com
www.vostravite.com

@VostraVite
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Taxis Miquel-Inés
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 625 188 500
625 188 600

Els millors preus!!
Aus Carns Ous Elaborats

Serveis concertats
Missatgeria

C/ Noi del Sucre, 3
Tel. 93 544 83 68
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)
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10 ANYS al vostre SERVEI

Jordi - Elena

Per encàrrecs

Tel. 93 560 69 43

CAP

VARIETAT DE PLATS TRADICIONALS i
POLLASTRES A L’AST
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PARC CENTRAL

CAMP DE FUTBOL

“Si feu Tres Tombs al poble, tot passejant,
fins Ca la Marga estareu Arribant.
Satisfer el vostre gust, ens plau
amb qualitat i varietat del cuinat.
Seguim la tradició dels fogons com a casa vostra,
preparant el millor del porc, pollastre, vedella…. “
Per St. Antoni, també l’ Homenatjem i HO CELEBREM!!

PL ATS
FE
per a TS
la
VOSTR
A
TAUL A

MENJARS CASOLANS PER EMPORTAR!!
Ca la Marga

Celebracions familiars, amics.
Aniversaris, caterings empreses,…

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

BM

BRICOMUEBLE
MUEBLES · REFORMAS · CARPINTERIA

C/ Mn Camil Rosell, 16
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)
Tel. 93 560 75 51 Fax 93 574 70 08
m.bricomueble@gmail.com

ANTIGA SABATERIA
SURROCA
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E mail: info@psperpetua.com

MOGODA
AUTOMOCIÓ
Reparació General
de l’automòbil
Tel. i Fax 93 560 41 72

Rafael Casanova, 26
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
e-mail: mogoda.automocio@gmail.com
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Especialitat

SERVEI S DE NE T E J A

INSTAL·LACIONS
J. UCEDA

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

INSTAL·LADOR AUTORITZAT
LLUM - AIGUA - CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT
Tel. 687 490 056
Vidal i Barraquer, 27
STA. PERPÈTUA DE MOGODA

BODEGA FOLGUERA
"La casa del bon vi"
Vins a granel i embotellats
Caves, licors i begudes en general
Estem a 50 m. del Mercat Municipal,
al carrer de Mossèn Camil Rossell, nº 45
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 16 84
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lourdes fernández

plaça nova, 9
08130 - sta. perpètua de mogoda
+34 610 40 95 29
+34 935 44 91 61
lourdesfernandez@trowelbarcelona.com

La teva immobiliària
de confiança
grupo trowelbarcelona

REPARACIÓ DE CALÇAT ESMOLAT DE GANIVETS I
DUPLICAT DE CLAUS I TISORES
COMANDAMENTS SEGELLS DE GOMA
SERVEI D’OBERTURA I TARGETES DE VISITA
CANVI DE PANYS PLASTIFICACIÓ DE
GRAVACIONS DOCUMENTS

ESPECIALITATS EN
CARNS A LA BRASA

Rambla, 24, T.93 560 11 57
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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Ca l’Apolònia

CALINET 2000, S.L.
Serveis de Neteja

- MERCERIA
- CONFECCIONS
- ROBA INTERIOR
- UNIFORMES PER
A LES ESCOLES

C/ Jaume Peric, 26 baixos, 2a.
08181 Sentmenat
Mòbil: 648 705 971

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

CORTINAS
Y BOLSOS
J. DOMINGO
Can Baster

BOUTIQUE
LLUÏSA ARTERO

C/. Martí Costa, 10
Tel. 93 560 04 61
Santa Perpètua de Mogoda

Pare Rodés, 5b - Tel. 93 560 21 37
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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BAR
LENNON
BOCADILLOS
CALIENTES
Y FRIOS

Cadires de rodes • Crosses i bastons • Tensiòmetres
Calçat ortopèdic • Grues geriàtriques
Somiers i matalassos • Ajudes de bany
Faixes i genolleres • Mitges i mitjons de compressió
Canvi de banyera per plat de dutxa
Tot tipus de tractaments podològics i plantilles

SALON BILLARES AMERICANO
C/ Pau Casals, 37
C/ Dr. Trueta
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Plaça Nova, 4 - Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
T. 93 560 18 50 / 610 67 21 58
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UNA FLOTA DE 55 CAMIONS I GRUES AL SERVEI DE SANTA PERPÈTUA I EL VALLÈS
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ESPECIALISTAS EN VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Ctra. B-140 Sabadell a Mollet, Km. 5,15
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Tel. 93 307 03 57 - Fax 93 266 33 36

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

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

E-mail: caballos@llargues.info
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ABRIMOS: JUEVES, VIERNES,
SABADO Y DOMINGO

· Reformes
integrals
· Mobles de
cuina i bany
· Sanitaris
· Griferies
· Gres i
ceràmiques
· Parquet i
portes

MENÚ DEL DIA

JUEVES, VIERNES Y SABADO
www.suministrosantaperpetua.es

5,95 €
OFERTON JUEVES Y VIERNES

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

1 pollo a l’ast + 1 BANDEJA DE
6 CANELONES

13,90€
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Dr. Luis Miguel Agustench Masó
Director Mèdic
Núm. Col. 2438
C/ Dos, nº 24, baixos - Tel. 93 574 35 62 - Fax 93 574 06 74
clinicadentalsl@gmail.com
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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AGRAÏMENTS
PATROCINADORS D’ACTES I CARROS

SSS

Lípidos Santiga, s.a.
COL·LABORACIONS ESPECIALS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Diputació de Barcelona
Xarxa de Municipis
Ajuntament de
Sta. Perpètua de Mogoda
Parròquia de Sta. Perpètua
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Jan Grau Martí
Protecció Civil
Mogoda Serveis
Brigades Municipals
Cooperativa La Perpetuenca
Autocars Serrat
Bodega Folguera
Coral Renaixença
Mitjans de Comunicació de
Sta Perpètua

Centre Cívic el Vapor
Abanderats 2017:
Família Payes-Roca
Família Leiva-Cuixart
Organitzadors esmorzar
Joan Humet
M Quatre Arts Gràfiques
J. Junyent, Pa Artesà
del Vallès
Maria Humet Oriol
Jaume Bartolí
Jaume Vinyals - Amics de
Santiga
Eliseu Ribes Domingo
Escola de Música i Dansa
Laureà Vicedo
Joaquim i Pepi Soriano
Maria Pous i Ángel Gavieiro
Joan Albiñana
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Ramon Mestres
Isidre Casanovas
Elvira Tura
Família Vila Batalla
La Rambla Cafè
Agrupació Sardanista
Feliu Monés i
Concepció Vidal
Joaquim Humet i Fina Arumí
Jordi i Carme Pedragosa
M. Àngels Valls
Sandra Soriano
Josep Ventura i
Angelina Marcè
Vicenç Teixidó
Colla de la Ferradura
Rovellada
Escola Tabor
Marc i Núria Humet
Elisabet Subirà i
Cristina Subirá
Gestoria Jansana

Ma. Glòria Jansana
Ràdio Sta. Perpètua
CREM
Manel Morral
Gemma Gurrea
Centre d’Esplai Refugi
Escola Sagrada Família
Martí Humet Oriol
Jaume Subirats
Jaume Font Sallent
Joan Carreras
Joan Soley
Albert Bonàs
Ajuntament St. Feliu de Pallerols
Francesc X. Banti i Casas
Francesc Masip
Berta Humet
Vicenç Mestres
Pere Miquel
AFOVISP
GEGANTS de Santa Perpètua

AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA
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CALENDARI DE FESTES
DELS 3 TOMBS
A CATALUNYA 2017

120

www.equus-life.com

Construïm espais per a la seva felicitat

T. 931 123 940 - info@equus-life.com
Autopista AP7 salida 18
Ctra. B140 de Sabadell a Mollet Km 5,15
08130 Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona)

