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LA NOSTRA QUALITAT DE
SEMPRE

BENVINGUDA A LA 104a FESTA DE SANT ANTONI ABAT 2020
Apreciats socis, col.laboradors, i voluntaris de la festa dels Tres
Tombs, acostar-se a Nadal i al fi d’any vol dir que ja estem a les
portes del Sant Antoni 2020, i per això us dono ja la benvinguda a
la 104 edició de la festa dels Carreters.
Per donar la benvinguda en una entitat centenària és molt important tenir bones noticies, ja que per desgràcia de dolentes a tots
ens en sobren.
En Primer lloc us vull dir que tenim tres membres de la junta que
s’acomiaden. La Roser Bonàs Esteve que tot i estar poc temps dins
la junta ens a donat sempre el seu suport. I dos companys més , el
Fermí Altayó Pedragosa, i l´Albert Bonàs Morral, no és una bona
notícia, però ens n´alegrem perquè ho fan satisfets per tota la feina feta i esperem que segueixin donant el seu particular “mestratge de Junta”; tan el Fermí com l’Albert que han estat
molt actius a la seva vida professional igual que a la Junta. Ja els comencem a enyorar! Els
agraïm molt la tasca d’aquests anys i els anys de junta.
El següent és donar la benvinguda a tres nous components de la Junta: El Francesc Leiva
Garvi, carreter i quasi un professional des Tres Tombs, amb mes de 20 passades/any per
tot Catalunya, el Joan Mestres Miquel, amb una dilatada vida pública al poble, exregidor
de cultura, ben conegut per tothom com a persona activa, i per últim en Jordi Humet Morral, el meu apreciat cosí, el qual pel seu pas per la Gestoria Banús, la seva feina de Barber i
col.laboració amb l´ AMPA de l´Escola Tabor, és ben conegut al poble. Tots ells ja eren voluntaris de la nostra festa, i ara gaudirem també del seu saber fer a la junta, per seguir-nos
reinventant dia a dia.
Però tenim mes noticies, d’una persona jove i molt vinculada a la festa, la Gemma Abasolo, ella fa quelcom més que la feina d’spike al dinar de Germanor, donant la seva especial
gràcia com a bona comunicadora. Però aquest any és notícia perquè juntament amb el seu
company Aitor, han fet pujar la natalitat del 2019, portant al món a dues precioses nenes,
benvingudes Rita i Berta !!
I tenim més noticies bones, amb 5 Ferradures de Plata , i això es sempre motiu d’alegria per
a les persones a qui es dona el merescut agraiment per la seva permanència de soci a l´entitat durant molts anys, seran: Eugenia Calero Jurado, Miquel Oller Martorell, Llorenç Guasch
Ramón, Joan Daranas Pous i Joan Vilardebo Rius.
Però la “notícia” de l´any 2020 és que la figura de l´abanderat ha quedat deserta, després de
la retirada de l'abanderat previst, és per això que la junta ha decidit que els abanderats estaran formats només per dones de la junta o familiars de la junta per reivindicar la igualtat de
gènere també a la nostra entitat. Agraeixo la predisposició de les Abanderades 2020, Carme,
Montse, Maria i Elena.
El dinar de germanor del dia 26 de gener de 2020 el confiarem al Restaurant La Terrassa de
Platja d’Aro, i com sempre hi anirem amb autocars des de Santa Perpètua.
I ja per acabar amics que deixeu la junta, receptors de la Ferradura de Plata, abanderats i a
tota la població de la nostra ciutat us convido a què gaudiu la festa amb el millor esperit de
cordialitat i d´esperança en el futur i ho podreu fer assistint a tots els actes: 17 de gener dia
de Sant Antoni, dia 26 de gener dinar de germanor, 1 de febrer ofrena i dia 2 de Febrer la
passada dels Tres Tombs. Us hi esperem ! Visca Sant Antoni.
Joan Humet Morral
President
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AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

PRESENTACIÓ FESTA
TRES TOMBS 2020

El diumenge 2 de febrer de 2020 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 104 aniversari
de la fundació de la Societat de Carreters Sant Antoni
Abat, que fa possible la festa i que ha sobrepassat el centenari amb rellevància i admiració.
Com cada any la celebració cultural ressalta el compromís i la il·lusió que moltes persones
dipositen per la realització de la festa, any rere any, aconseguint una gran excel·lència en la
seva organització.
La Festa dels Tres Tombs és un element central de l’agenda de la ciutat, i esdevé una referència
obligada 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.
En aquesta ocasió vull felicitar, molt especialment, a les dones de la Junta de l’entitat que seran
les abanderades de la Festa dels Tres Tombs 2020: Carme Congost Colomé, Montserrat Insa
Alemany, Maria Fernando Sala i Elena José Payés. I també, vull felicitar als homenatjats
amb la Ferradura de Plata que com cada any seran entregades dins del programa d’activitats:
Miquel Oller Martorell, Llorenç Guasch Ramón, Joan Daranas Pous, Joan Vilardebó Rius i
Eugenia Calero Jurado. Amb aquesta distinció 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 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 104 aniversari i per l’edició dels Tres Tombs de 2020.
Isabel Garcia Ripoll,
Alcaldessa
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RECURSOS DAVANT LES ADMINISTRACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL
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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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AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

SALUTACIÓ
Finalitzades les festes de Nadal, les entitats i l’Ajuntament
seguim treballant i ens trobem en el marc d’una de les festivitats amb més història de Santa Perpètua, Sant Anton.
Aquest any 2020, la festa dels Tres Tombs celebra els 104
anys. Tots aquests anys, la seva impulsora: la Societat de
Carreters SAnt Antoni Abat, segueix treballant per a que
no es perdi una tradició que ens recorda el nostre passat
més agrícola on el cavall era una eina imprescindible per
a la feina i la vida.
A principis de febrer, Santa Perpètua de Mogoda omple els carrers de centenars de cavalls,
carros, carreters i música amb gent vinguda de diverses localitats i on gaudeixen d’aquest espectacle, que esdevé un símbol identitari per a tots els perpetuencs i perpetuenques.
La llista de persones que ho fan possible és llarga, les que organitzen aquesta edició també.
Però molt més ho és, la llista de tots els homes i dones que durant més d'un segle han dedicat
part de la seva vida a treballar per tal de mantenir viva aquesta activitat.
La cultura ha d’esdevenir una eina de transformació social, però també ha de reforçar els fonaments tradicionals, i aprendre de l’experiència dels referents culturals. En aquest cas, a Santa
Perpètua, la Societat de Carreters Sant Antoni Abat és un dels referents imprescindibles per
entendre la realitat cultural del municipi. I això és gràcies als homes i les dones que en formeu
part, i us mereixeu aquest reconeixement.
Us desitjo que tingueu molt bona festa dels Tres Tombs.
Marçal Solà Garcia
Regidor de Cultura i Joventut
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NOVETAT
AUTOBÚS AMB CANVI AUTOMÀTIC

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

Ca l'Apolònia
Merceria · Roba interior
Corseteria
Uniformes escolars
C/Prat de la Riba, 6 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 560 06 77 - www.calapolonia.com
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SANT ANTONI ABAT 2020
L'altre dia vaig escoltar una notícia que em va cridar l'atenció: al poble de Mijas, a la província de Màlaga, on és tradicional fer passejades turístiques en ruc, acaba de sortir una ordenança: no podran
muntar tots aquells que pesin més de 80 kg per protegir aquests animals. Això, a més de constatar
que no hi podré pujar mai, és un signe dels temps presents on la consciència de protecció dels
animals és cada vegada més gran; ja són molts els partits polítics que porten el tracte digne als
animals com a part important del seu programa. Sembla que la divina intercessió de Sant Antoni,
patró i protector dels animals, no és ja suficient. Cal legislar i conscienciar contra el maltractament
dels animals.
Dintre dels qui això demanen, destaquen pel seu feroç activisme els grups autodenominats animalistes. Qui són i què defensen aquests grups, cada vegada més nombrosos i que qüestionen cada
vegada més festes populars i tradicionals com els Tres Tombs?
Fins ara, sobretot a la tradició cristiana, hem cregut que el tracte respectuós amb la natura i els
animals també és una manera de lloar Déu i de ser més humans. Aquesta és la línia de pensament
que va des de Sant Antoni Abat, San Francesc d'Assís amb el seu Càntic de les Criatures que ha sigut
actualitzat recentment pel Papa Francesc:
"Desvetlleu la nostra lloança i la nostra gratitud per cada ésser que heu creat.
Doneu-nos la gràcia de sentir-nos íntimament units amb tot el que existeix.
Déu d'amor, mostreu-nos el nostre lloc en aquest món
com a instruments del vostre afecte envers tots els éssers d'aquesta terra, perquè cap d'ells no és
oblidat davant vostre."
En canvi en aquests grups es produeix un canvi de paradigma en la relació amb els animals: no existeix per a molts d'ells un Déu personal i provident que ens hagi creat a la seva imatge i semblança;
no hi ha per tant en nosaltres cap diferència radical amb la resta d'espècies.
És el que ells anomenen antiespecisme: tots seríem un producte casual de l'evolució i afirmar una
presumpta superioritat dels homes sobre la resta d'espècies seria tan condemnable com el racisme
o el masclisme.
Podem acceptar que la intenció dels animalistes és bona; pensen que traient l'home del paper central que fins ara ha ocupat al món tindrem més cura dels animals, perquè si som tots iguals, hem de
compartir amb ells els nostres drets.
La intenció és bona però el camí penso que és equivocat. És precisament el materialisme i la negació
de la part espiritual i transcendent de l'home el que ens ha portat a on ens trobem ara. El materialisme i el seu fill més sinistre, el consumisme, han transformat l'home en un producte que fa de tot
un producte.
La solució doncs no és negar o donar poca importància l'espiritualitat humana, a la nostra capacitat
d'escollir el destí propi, de raonar, d'estimar. Considero que tots els qui estimem els animals hem
d'anar cap al que Joan Pau II anomenava ecologisme integral, segons el qual la nostra relació amb
la natura i els animals ha d'estar sempre marcada per la justícia i l'amor, que són dues qualitats específicament humanes.
Que Sant Antoni ens ajudi a tots a contemplar sense destruir, a administrar sense posseir a agrair
sense reclamar.
Bona diada dels Tres Tombs a tothom!

El rector
Mossèn Mario Jurado
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EL SINDICAT DE LA PALLA
L’any 1941 La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, de Santa Perpètua
de Mogoda va comprar un camp de més
de 18.000 m2 (a un costat de la carretera
de Sabadell davant per davant de la masia de Can Vinyals que quedava a l’altre
costat), que no només havia de servir per
a batre-hi el cereal sinó també les altres
lleguminoses que es conreaven al terme
municipal. De fet era un magatzem que
jo, a finals dels anys quaranta -amb set
o vuit anys a tot estirar- em mirava amb
molt de respecte. El veia gran, molt gran.
Recordo la primera vegada que hi vaig
entrar abans de començar la campanya
del batre –agafat de la mà del meu parei la impressió que em va causar tot allò
que hi havia a dins una vegada ell va obrir
la meitat de la porta. Al fons de la nau a
mà esquerra hi havia una grandiosa màquina de batre mig tapada amb una gran
borrassa. Es tractava d’una “Ruston” que
l’any 1941 va arribar al Sindicat de Santa Perpètua. I al seu costat ple de pols hi
havia un tractor eruga equipat amb un
motor “Hispano Suiza” de 46 cavalls que,
en el seu conjunt, em feia força basarda.
Hi havia també una màquina de ventar,
a part d’altres estris ben propis d’una feina que es feia al damunt d’una gran era,
com lones, sacs, coves petits i grans, senalles, pales, escombres de bruc i tirassos, a més d’un ampli assortit
de forques i forcats. També hi havia, com no podia ser d’altra manera, unes quantes llaunes d’oli i valvulina –de marques estrangeres- pel motor del tractor, arrenglerades damunt d’un prestatge que hi havia a
l’entrada del magatzem a mà dreta. També hi havia un parell o tres d’embuts, una bona pila de caps –fils
untats d’oli brut- i uns bidons petits mig plens de seu cobert de pols amb un parell de pinzells enfonsats a
la massa que durant els dies que durava el batre es feien servir per greixar els eixos i engranatges de la màquina de batre i el tractor. Aquesta instal·lació del Sindicat de la Palla permetia als pagesos del poble –però
sobretot als petits com a casa nostra que no menàvem més de sis o set quarteres de secà- batre i ensacar
la seva preuada collita que havia de servir pel bestiar propi o per vendre.
Durant l’època del batre al poble, a part la gran “Ruston” del Sindicat, hi havia tres màquines més que anaven a batre per les cases de pagès, les de Cal Mariano, del perpetuenc Mariano Angulo. També en venien
de pobles veïns per ajudar durant la campanya. Una història que es va repetir any rere any fins que les
noves recol·lectores ja fossin estirades per un tractor o les ja més modernes conegudes amb el nom d’autopropulsades desplacessin per llei de vida, aquelles velles màquines de batre que tant havien ajudat a
millorar les tasques agrícoles, màquines que unes poques dècades abans havien fet fora de les eres també
als cavalls i matxos
Jaume Vinyals i Rovira
(fotografies de l’arxiu històric de Fermí Vinyals i Rovira)
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RETALLS DEL SEGLE PASSAT
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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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Des de 1984

MQemequatre
4

impremta

la solució gràfica
per a tot el que volgueu imprimir
Targeta comercial
Paper de carta
Sobres i bosses
Albarans, factures

Catàlegs d’empresa
Llibres, Revistes
Flyers (díptic, tríptic etc)
Carpetes

Calendaris
Agendes i llibretes
Estovalles de paper

Vinil adhesiu
Lona de gran format
Roll’up Alumini

Expositors i PLV
Rètols lluminosos
Retolació vehicles

Pl. Francesc Macià, 2, local - 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon 93 560 02 41 info@impremtam4.com www.impremtam4.com

POLLERIA
SANTA PERPÈTUA

Ven a tomar un delicioso
desayuno o merienda y
disfruta un momento agradable

Prat de la Riba, 35
Tel. 93 560 19 20
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Plaça de la Vila 3 - Santa Perpètua de Mogoda
T. 931156476
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vivenda
i serveis

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

Raúl de la Fuente Prada
Agent Immobiliari - Real State
Registre AICAT 8417
T. 687 497 347

Dom Bosco, 2 - T. 93 864 55 93
Pep Ventura, 2 - T. 93 864 36 74
Palau-Solità i Plegamans
Centre, 21-23 - T. 93 860 50 67
08530 La Garriga

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

Rambla, 23 - T. 93 574 05 92
Sta. Perpètua de Mogoda
www.ninosabateries.com
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ELS TRES TOMBS DE SEMPRE
Un any més i ja en fa més de cent, la Societat de Carreters torna a organitzar amb renovada
il·lusió la festa del seu Sant Patró .
Des del temps dels romans, tots els estats poderosos invasors i conqueridors han mostrat la
seva presencia i força amb grans desfilades, soroll de timbals i trompes, per deixar ben clar
la seva potencia. Només els romans, Napoleó i una mica els anglesos deixaren després de
les batalles una millora amb lleis progressistes, tots els altres conqueridors només rapinya,
saqueig i destrucció. Els pobles ocupats i oprimits vivien com podien i alegraven la vida
cantant i ballant d’alegria o tristor, des del paganisme, les religions han marcat l’any amb
celebracions festives o pietoses, processons, viacrucis, romeries, “caminos”, cercaviles, rues
de carnestoltes cavalcades de reis...
El nostre país mil·lenari també té les seves festes tradicionals pròpies, aquesta n’és una. El
mot dels “Tres Tombs” és català, només sentir-los la gent sap de quina festa es tracta, com
la “Volta” en ciclisme; la nostra llengua té prou riquesa literària, no en necessitem d’altre per
expressar-nos.
Els temps canvien i les formes també, però l’esperit dels Tres Tombs és el de sempre, els
carrers i places són diferents i els tombs d’abans ara són una “Passada” adaptada al trànsit
actual, son els Tres Tombs de sempre però fets avui.
L’any passat la Societat em va honorar pel senzill mèrit de ser soci amb la ferradura de plata, aquest fet em va donar l’ocasió de ajuntar la família tota a una taula (prou amb costa
que hi siguin tots junts). La meva filla Marta va quedar impressionada pel to festiu i formal
de la trobada. Quan van demanar un nou abanderat, ella va recordar que de nena va ser
cordonista del seu cosí Josep Folguera que va ser abanderat, en un primer moment es va
acceptar aquesta proposta precipitadament. Posteriorment vam haver de renunciar a ser
abanderats, per la qual cosa demanem disculpes a l'organització.
El meu desig és que els Tres Tombs d’enguany siguin brillants com sempre, tot i ser els
d’avui.
Per acabar deixeu-me retre un sentit record i homenatge a l’etern secretari de la Societat
en Josep Gispert “ Pepet Pallard”, pal de paller, tota la seva vida de la festa. Des de la meva
infantesa, per a mi, va ser un home referent en la meva formació de ser persona del poble
i per el poble.
Arcadi Llonch i Paretas
Soci nº 67
Ferradura de plata
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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
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V

Assortit de pernils Ibèrics
Varietat de carns selectes del País Basc,
Galícia i del Pirineu català
Elaboració pròpia d’embotits i
varietat de botifarres
Safates d’entremès al gust
Servei de càtering a empreses
Degustacions i cursets de tast de vins i caves
Sala de presentacions
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MONTSENYA RESTAURANT MO
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ESTAURANT MONTSENYA

RESTAURANT MO
NTSENYAT REST
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Segueix-nos al facebook

NTSENYA

NTMONTSENYARESTA
URANTMONTSENYA

Pça. Francesc Macià, 5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel / Fax 93 560 26 66
vinallongaweb@hotmail.com

MONTSENYA RESTA

RESTAURANT MO
NTSENYARESTAURA

Veniu a disfrutar de la terrassa

RESTAURANT
MONTSENYA

VIÑALLONGA

Xarcuteria · Celler de vins · Magatzem de pernils

VINCLES
Avui podríem dir que les distàncies no existeixen, vivim en un lloc, treballem en un altre i potser
anem d´esbarjo en un altre. En aquest recordatori de la festa de Sant Antoni, voldria fer esment de
quan les distàncies es feien sense pressa, a cavall, en carro o bé a peu.
A casa, quan encara explicàvem històries a la vora del foc, teníem temps per parlar, recordar i fins i
tot cantar. La meva iaia “La Carmeta Cafetera”, moltes vegades cantava unes cançonetes que recordaven fets que succeïen al poble, parelles que es casaven, coses curioses que, com si fos un “romancer”, de forma graciosa, feien sàtires de coses puntuals. En recordo una d´un marxant, que mai més
l‘he recuperada, i tampoc sé ben bé sí, per la meva edat en comprenia el sentit real de la lletra, però
tots gaudíem d´un moment tranquil, mentre fèiem la “torradeta”.
L´oncle Sala explicava que anava de Santa Perpètua a Mataró a peu, amb una colla de joves com ell,
a “pentinar el cànem”, tots contents, matinaven força i arribaven per treballar en aquesta feina que,
amb el temps vaig aprendre, que el cànem és una fibra d´origen vegetal.
El meu tiet Josep Costa Casamiquela, carreter d´ofici, de cor i de sentiment, sempre ens explicava
que quan havia d´anar amb el carro a Sabadell, sortien de casa quan encara era fosc, posava una espelma al llum del carro ben carregat, es feia un petit jaç de palla i deia al cavall: “anem a Sabadell”. El
cavall, al seu pas, i amb el ritme del sotragueig del carro, ell sempre acabava adormit, però l´animal
no s’equivocava. Al despertar-se es trobava al lloc esperat. Quina intel·ligència i quina complicitat!.
El temps es preveia, l´animal tranquil, tot al seu ritme i al seu moment. Potser en els temps actuals,
ens caldria una petita reflexió. Tant còrrer per anar allà mateix?
Tot i les distàncies, les relacions personals, comercials, familiars i afectives, lentament, al pas de carro,
s´establien “ vincles” amb la Festa major, per Pasqüa amb la “mona” i els reis no faltaven. Els pobles i
les famílies es relacionaven, de Mollet a Santa Perpètua, a Parets, a Lliçà, Sabadell, la família es trobava i cada diumenge es reunia, a pas de carro, a pas de cavall.
La velocitat i la immediatesa, avui és el lema, les coses són d´avui per ahir, els lligams hi són, però
moltes vegades no hi ha temps de gaudir-los…
En aquesta festa tan bonica de Sant Antoni, en homenatge a cavalls i carreters que “al pas “ van vèncer distàncies,esperem que en aquests temps de presses i canvis ens aportin una reflexió de pausa,
veient les coses a pas de carro i cavall, sense perdre els valors dels
vincles familiars i afectius entre persones i pobles.
Vull retre homenatge a aquells carreters que com el meu tiet que
lentament, amb el carro i el seu cavall, van establir vincles.
Concepció Vidal Costa i Feliu Monés Pla
Donem vida a les fotografies del nostre passat recent, que ens parlin i que
ens facin encuriosir per arrelar i enfortir aquests vincles amb les persones,
la terra, el paissatge i el país.
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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
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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
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CONTRADICCIONS
Contradiccions perquè el cap em diu una cosa i el cor una altre. Aquest escrit es publicarà el
2020 i l’estic fent el 2019. A la velocitat que van els esdeveniments, pot ser que estigui tan caducat com els iogurts! Però som-hi...
El cap em diu que heu de saber que aquest 2020 és l’any Internacional de la Sanitat Vegetal,
una disciplina destinada a controlar les plagues, les males herbes i els organismes causants
de malalties, i evitar que es propaguin a noves zones, sobretot degut al comerç internacional.
Els vegetals constitueixen el 80% dels aliments que consumim (alguns més que d’altres!). No
obstant això, estan constantment en perill; i és que cada any es perden fins a un 40% de les
collites alimentàries degut a les plagues. Això provoca greus crisis alimentàries, agrícoles i ambientals. Les polítiques i accions per promoure la salut vegetal són fonamentals per reduir la
pobresa, la fam i les amenaces per al medi ambient.
I és que en el rerefons de tot plegat hi trobem el canvi climàtic. I em permetreu que us toqui
el crostó: això va de debò i sembla que no us ho creieu! Cal que reduïm, reciclem i reutilitzem;
calen energies netes! A aquest pas anirem cap a la destrucció del planeta i la nostra: manca
d’aigua, manca d’aliments, migracions massives per la pujada dels mars i oceans... Pere Quart
deia que com el Vallès no hi ha res; i al pas que anem, al Vallès no hi haurà res, no! Que si, que em
poso seria, ja ho sé! Però el tema comença a ser preocupant... calen molts canvis!
Però tal com us deia al principi, el cap em diu una cosa.. però el cor me’n diu una altre. És cert
que calen molts canvis en aquest món, però si les persones que estan disposades a portar-los
a terme no ho poden fer per què se’ls priva de la llibertat, la cosa no avança. Per les preses i
presos polítics, pels exiliats i per les seves famílies, sapigueu que no esteu sols, que us tenim
en el nostre pensament, i que desitgem que aviat ens trobem amb una realitat ben diferent.
Penseu que l’any 2021 serà l’any Internacional de la Pau i la Confiança... confiem en poder celebrar-lo a casa nostra molt abans!
Amb el que sí que confiem és amb la Festa de Sant Antoni Abat, que cada any és un parèntesi
d’alegria, germanor i feina ben feta. Moltes gràcies Junta!!!

Berta Humet Xicola
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Plaça Nova, 12
Santa Perpètua
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www.grauvila.com

T. 93 560 03 61
perruquerianeus@hotmail.com

STA. PERPÈTUA DE MOGODA:
Passeig de la Florida, 27 - Tel. 93 574 22 15
MOLLET DEL VALLÈS:
MERCAT MUNICIPAL, parades 25-29
Tel 93 570 17 50
LA LLAGOSTA:
MERCAT MUNICIPAL, Parada 63 - Tel 93 574 02 06
SABADELL:
Av. Matadepera, 98 - Tel 93 724 37 58
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
Av. Diagonal, 45 - Tel 93 611 71 09
CALDES DE MONTBUI:
Plaça de l’Àngel, 3 - 93 865 40 00

VIATGES
MUNDIJET

Electrónica FLORES

…des de 1989 al SEU SERVEI

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

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

Pau Casals, 19 - Tel. 93 560 65 53
08130 Santa Perpètua de Mogoda
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Productes de pastisseria sense gluten
Degustació
BARCELONA
C/ Balmes, 106 - Tel. 93 170 07 14
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Obert: dissabtes i diumenges
C/ Martí Costa, 14
Tel. 93 560 01 60
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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.
28

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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T. 93 560 03 57
C/ Indústria, 2
08130 Santa Perpètua de Mogoda

TEL. 93 574 18 47 - 93 574 23 34
FAX 93 574 12 47
CTRA. SABADELL a MOLLET, KM 4
SANTIGA
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
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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)

www.opticlim.es
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Reparaciones y Mecanizados
en General

JO - FRA , SL
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)

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

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

QuiroFarell
CENTRE DE MASSATGES I TERÀPIES MANUALS

PREUS ESPECIALS A PENSIONISTES
C/Mossèn Camil Rossell, 26
08130 Santa Perpètua de Mogoda
HORES CONCERTADES
M. 659 21 88 51 // M. 656 91 35 61
T. 93 560 69 09
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clínica dental

SANTA PERPÈTUA
Metges Dentistes
Totes les especialitats
Nens i adults
Rambla, 30
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Tel.

93 560 68 01
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i ja sabeu, amb nosaltres tenim l’odontopediatra
DRA. SARA, la dentista dels nens

Estètica dental
Implants
Ortodòncia
Des de 1982
com sempre amb vosaltres!
Revisió gratuïta per a tots els
nens i nenes a partir d’1 any d’edat
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SANT ANTONI 2020
Aquesta vegada és la Marina qui m’ha demanat un escrit per al programa de Sant Antoni 2020. Amb
voluntat de col·laborar li vaig dir que sí, perquè soc molt conscient que l’organització de la festa suposa
molts esforços als qui en tenen la responsabilitat i, els que podem correspondre amb alguna petita
col·laboració no podem dir que no. Ells treballen molt perquè la festa sigui ben reeixida i nosaltres en
gaudim.
Però també vaig pensar que em repetiria i quedaria retratat per falta d’idees noves.
He col·laborat en el programa bastants anys des del 2001 amb encapçalament com ”Sant Antoni als
anys quaranta”, “Recordant la pagesia”, “Sant Antoni 2009”, “Sant Antoni i 60 anys al Centre”, “100 anys
son molts anys” i “100 + 1”.
És fàcil repetir-se amb un nou escrit, quan la festa de cada any s’assembla molt a la de l’any anterior
però, mirant amb la perspectiva dels anys, la festa ha canviat molt. Jo ja en tinc 87 i això em permet
recordar com era la festa als anys quaranta,
Veníem del període de la maleïda guerra del 1936-39 i amb afany de girar full i deixar-ho enrere com un
mal son, es van reprendre les festes tradicionals.
Jo l’any 1939 tot just tenia set anys i un dels primers records festius va ser la Festa Major i l’envelat.
La setmana abans de la festa, al sortir del col·legi anàvem a la Plaça Nova a veure com ja portaven el
material per fer l’envelat. A la Plaça Nova també hi encabien els “cavallitos” i d’altres atraccions. Orquestres, ball, concert i sarsuela a l’envelat. El primer any van representar “ Los Claveles” i “La del Manojo de
Rosas”. El poble en aquell temps tenia entre 2.500 i 3.000 habitants i tothom ens coneixíem. I volíem
tornar a tenir il·lusions.
I una de les il·lusions va ser tornar a fer la festa de Sant Antoni. Els cavalls i carros que desfilaven eren els
mateixos que els pagesos tenien per anar a conrear els camps.
La il·lusió per la festa començava uns dies abans.
A la casa on tenien un carro que volien fer-lo sortir s’hi reunien noies per guarnir-lo amb esparreguera
i flors de paper. Convertien el carro en una carrossa. I com que és un fet històric em repetiré dient que
la més lluïda era la de Cal Subirà. La tiraven cinc o sis cavalls amb uns guarniments molt ben enllustrats
que servien només per a la festa un cop cada any. A dalt hi portaven gàbies amb gallines, pollastres,
conills, ànecs i bens; i una petita imatge de St Antoni. A mi em feia molta il·lusió que passessin per davant de casa meva.
Abans de dinar, després d’anar a menjar coca a "ca l'abanderado”, anàvem a ballar la dansa al “Coro”, que
era també la seu de la Societat de Sant Antoni. A la tarda concert i ball al “Coro” i al vespre, després de
sopar, altra vegada ball.
Per recaptar diners es venien uns números per una rifa. A mi un any em va tocar un be i em va fer molta
il·lusió. Recordo també que algun any es va fer una cursa de cavalls riera amunt des del pont.
De “Tres Tombs” en van començar a fer als anys seixanta i s’hi feia un concurs donant premis a les millors
“carrosses” i els millors “cavallistes”.
Oi que la festa d’un any a l’altre és molt semblant? Doncs els de la meva edat la veiem molt canviada.
I per acabar, moltes gràcies als que us esforceu perquè la festa sigui molt lluïda any rere any. I nosaltres
els que la gaudim el mínim que podem fer es donar-vos les gràcies.
Que tinguem una bona festa i si pot ser que no plogui.
Joan Soley Vila
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CONTACTEU-NOS!
www.armengoltorra.com - (+34) 680 812 229
armengoltorra@gmail.com

Bar Restaurant

bus stop

bus
stop

MENÚ CASOLÀ DE DILLUNS A DIVENDRES
SERVEI DE CAFETERIA OBRINT A LES 5.00 H
MENÚ PER EMPORTAR

www.bus_stop1967.cat
Av. Santiga, 34 · Local 6 · Tel. 93 560 21 17 · Santa Perpètua
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Talleres Ricart
R E PA R A C I Ó D E L ' A U T O M Ò B I L

Genís, Sala, 12
Teléf. 93 574 16 62
Sta. Perpètua de Mogoda
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aranow

arano

packaging
machinery

packagi
machine

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

QUIOSC PLAÇA NOVA

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PREMSA i REVISTES - LOTERIES DE CATALUNYA
PETITES JOGUINES, CROMOS
XUXES, SNACKS, RAMS DE FLORS, ETC…
HORARI: De dilluns a divendres de
7 a 13.30 h. i de 17 a 20 h.
Dissabtes de 7 a 14 h.
Diumenges i festius de 7.30 a 14
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El Pont Vell
E S T A C I Ó

D E

S E R V E I

La teva benzinera de sempre, amb la garantia de CEPSA
Av. Mossèn Jacint Verdaguer, 1-3 - Santa Perpètua de Mogoda - T. 935 74 46 29

• La teva estació de
servei de referencia
• Preus competitius i
tracte personalitzat
• Túnel de rentat,
boxes, botiga,
targeta de punts,
regals, descomptes…
i molt més!
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FERRADURA DE PLATA
Eugenia Calero Jurado, socia número 87

Nací en un pueblecito de la sierra de Córdoba llamado Villaviciosa de Córdoba. Llegué a Barcelona en 1953.
Tuve la suerte de vivir en un buen barrio de Barcelona el Guinardó, y disfrutar también allí de sus fiestas y costumbres. Luego la empresa donde trabajaban mi padre y hermano mayor se desplazó a Sta.Perpètua y así es cómo
vinimos a vivir aquí.
Sempre hem viscut al costat del “Sindicat” (ara La Perpetuenca) quan era al mig
del poble, on vam posar el nostre negoci Bar Bus Stop i on també hem gaudit
molt de prop la Festa dels Tres Tombs.
M´agradaria anomenar i agrair a tots els veïns que ens van acollir i es varen portar
molt bé amb nosaltres, tot i que molts ja no hi son.
També agrair molt especialment a l’amic Esteve Brau, qui en el seu dia, ja fa molts
anys, ens va animar a pertànyer a aquesta Entitat.
Per últim voldria donar les gràcies a la Junta de la Societat de Carreters per concedir-me la Ferradura de Plata, la qual li hagués agradat molt rebre al meu marit
Paco i, estic segura que des d’allà on sigui, ho veurà amb molt bons ulls i alegria.

¡Gràcies, gracias, moltes gràcies!
Eugenia Calero Jurado
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FERRADURA DE PLATA
Llorenç Guash Ramón, soci número 315

Vaig néixer a Can Font. El meu pare, el Vicens, era pagès i,
de petit ja em va inculcar l’estimació pels animals i la terra.
Aviat vaig portar el carro i el cavall per repartir la llet, anar
al camp a llaurar i d’altres feines.
Mes tard, per tombs que dona la vida, vaig canviar el cavall
per altres cavalls mecànics.
Primer va ser el tractor, el Massey Ferguson, després la
moto, el cotxe i al final els camions.
Així va anar passant la vida, però ara que estic jubilat i tranquil, les meves aficions són, el Barça i els documentals de
feres; ah! i el meu hortet.
Encara enyoro els cavalls i la festa de Sant Antoni….
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FERRADURA DE PLATA
Miquel Oller i Martorell, soci número 151

I PER QUÈ ???
Quan el Joan Humet (president) em va dir que aquest any em donarien la ferradura, el meu
primer pensament va ser què havia fet jo per ser nomenat per a aquesta distinció tan arrelada al nostre poble i vaig començar a buscar, (si més no a intentar-ho) algun motiu que m’ho
fes entendre, així que ho vaig provar en les possibilitats següents:
1r. Que tingués alguna relació amb la figura del sant, evidentment cap, perquè era egipci,
monjo cristià (251 – 356), que es deia Antoni Abbás, gran amic de tots els animals domèstics
i per extensió els traginers, per tant res a veure.
2n. Que els estatuts de la societat ho determinessin, per algun motiu pel fet de ser soci i.. oh
sorpresa! Segons els estatuts per ser soci “es indispensable tratar con caballerias, carruajes
y demás accesorios de este ramo”, per tant res a veure.
3er. Finalment vaig trobar el motiu, encara que la Societat fundada el 1916 es regia pels seus
estatuts (més o menys) tal com hem vist en el 2n. apartat, l’any 1982 es va instituir que es
faria un homenatge als socis de més edat amb l’únic requisit de ser-ho com a mínim 10 anys,
per tant, tema resolt.
Una vegada aclarit el meu dilema, voldria felicitar i agrair a totes les persones de les diferents generacions que amb la seva dedicació i esforç han aconseguit mantenir aquesta festa
tan popular al nostre poble, essent l’entitat de més antiguitat, 113 anys, que ja són anys.
Per acabar només em queda donar les gràcies per aquesta distinció, amb l’alegria d’haver
arribat a l’edat suficient per merèixer-la.
GRÀCIES
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FERRADURA DE PLATA
Joan Vilardebó Rius, soci número 50
Vaig néixer el dia 5 d’agost de 1945 en una casa de pagès del carrer Sant Ramón de Santa Perpètua
de Mogoda.
Al meu poble em coneixen com en Joan de Can Sagal.
Tots el meus records d’infantesa giren al voltant de l’entorn rural dels anys de la post-guerra civil.
A casa he crescut entre bestiar i els camps.
Recordo especialment que tenia un cavall un xic rebel que no es deixava ferrar per ningú dels
voltants de la vila. Per ferrar-lo havíem de fer una excursió no gens curta i arribar a Barcelona a casa
del ferrer que li deien Peret el gitano.
Imagineu l’estampa, el meu pare i jo dalt del carro marxàvem de matinada ben abrigats i tapats amb
una manta, camí de Barcelona, seguint els camins rurals cap a la Llagosta, Montcada i riu avall fins la
gran ciutat per trobar-nos amb el ferrer que li agradava al nostre cavall.
Ja de jove, a casa vam apostar per fer un negoci familiar i com que en sabíem de bestiar vam consolidar
el negoci de carnisseria i xarcuteria i així vaig tenir un ofici, carnisser i xarcuter. Vaig aprendre a
elaborar i perfeccionar els meus propis embotits per vendre a la nostra carnisseria del poble.
Havia fet de pastor també per diferents racons del Vallès i el ramat més gran amb el qual vaig pasturar
era de cinc-centes ovelles que pasturàvem per la zona de l’Ametlla del Vallès.
Aquesta ha estat la meva vida, enfeinat i treballant a casa meva, a la meva estimada Santa Perpètua
de Mogoda.
Ja em vaig jubilar i ara em dedico a fer allò que sé fer i m’agrada, remenar bestiar, treballar la terra
per conrear i cuidar els meu arbres fruiters.
Amb els fruits de la terra i dels arbres m’agrada fer melmelades, i us he de dir que les de maduixa i
figues són les meves favorites.
En fi, estic en contacte amb la natura cada dia i respiro la tranquil·litat de l’entorn en companyia de
la meva família.
Per acabar vull agrair de tot cor a la junta de la Societat de Carreters l’honor de concedir-me la
ferradura de plata.
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FERRADURA DE PLATA
Juan Daranas Pous, soci número 192
Fa anys que soc soci de l’entitat i aquest any per antiguitat La Societat em lliura la
ferradura de plata, fet que agraeixo.
Penso que la feina feta per la Junta de la Societat de Carreters i tots els seus col·laboradors és d’agrair i desitjo que ho puguin seguir fent-ho per molts anys
Jo no he sigut mai pagès ni carreter, però vaig néixer el 1939, eren anys difícils
especialment per als nostres pares, les celebracions de Sant Antoni ens porten a
la memòria els records dels orígens del poble quan la principal activitat i el primer
mitjà de vida del poble era la pagesia, eren temps que encara que no fossis pagès
es vivia la pagesia amb molta intensitat, els cavalls i els carros eren omnipresents
als carrers i a totes les activitats pròpies de l’agricultura, els tractors eren molt
escassos o no n’hi havien.
Per posar dos exemples, jo era net de pagesos, els meus avis tenien vinya i recordo com una festa les feines de la verema en què ens deixaven participar, a les
cases la presència de bestiar i les activitats que comportaven era el “pa de cada
dia”, un altre record i aquest ja no era tan festiu era que els meus pares a més de
treballar a la fàbrica tenien unes poques quarteres de terra de secà situades entre
el bosc de La Timba i el Cementiri, el meu pare treballava aquella terra els caps de
setmana i a mi em tocava ajudar-lo en les feines de la sembra i de la collita ajudats
amb el cavall i el carro del Tinet.
De gran (14 anys) em vaig posar a treballar a la indústria primer i més endavant en
empreses d’enginyeria d’aigües, però aquells records d’infància han sigut sempre
molt potents i aquestes celebracions ajuden a mantenir-los vius.
Repeteixo, agraeixo a la Junta i a tots els seus col·laboradors que fan possible la
Festa la Ferradura de Plata que guardaré amb estimació.
Gràcies.
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LES ABANDERADES 2020
Enguany ens adherim al moviment reivindicatiu per a la defensa de
la igualtat entre homes i dones

Carme Congost Colome

Maria Fernando Sala

Elena José Payés

Montse Insa Alemany

La història del nostre país va lligada estretament amb la cultura, la llibertat, les nostres tradicions i
la defensa incansable de la societat en la millora dels seus drets.
La nostra entitat, defensora d‘una tradició centenària al nostre poble, vol posar en valor aquells
temps d’una feina dura que els nostres antecessors varen exercir sempre colze a colze amb el suport de las famílies i molt important amb les seves dones treballadores, companyes, incansables,
valentes i pal de paller d’aquella societat.
Les més de 100 dones sòcies de la nostra entitat són un exemple viu d‘aquells temps, de la seva
implicació en les nostres tradicions i de la seva valentia defensant els seus drets envers la igualtat
i el rebuig a la violència de gènere.
Avui malauradament encara cal seguir lluitant per aquells drets, per això un grup de valentes sòcies
de la nostra entitat seran les abanderades de la nostra festa encapçalant la passada d‘aquet any
2020 sota el lema TOTS SOM IGUALS i NO ÉS NO, així com també el proper any 2021 la entitat
farà entrega de les ferradures de plata a quatre de las seves més antigues sòcies.
La Societat de Carreters Sant Antoni Abat defensa la permanència de les nostres tradicions , i tots
els drets que les persones es mereixen.
LA JUNTA
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PROGRAMA D’ACTES
Dia 17 de gener divendres
A les 19.40 h.
La bandera amb les Abanderades sortirà del Centre Cívic El Vapor cap a l'Església.
A les 20 h. CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
Presidida pel rector Mn. Mario Jurado Viceira i cantada per la Coral Renaixença.
Ofrenes dels símbols de la Festa. Benedicció de coques i ferradures de plata.
La Coral finalitzarà la celebració amb el cant dels Goigs de Sant Antoni.
A la sortida repartiment de coca beneïda a tots els assistents.
A continuació al Centre Cívic El Vapor refrigeri amb coca i moscatell i llonganissa.
				

Dia 26 de gener diumenge
DINAR DE GERMANOR
Restaurant Hotel La Terrassa de Platja d'Aro . Hi haurà servei d´autocars que ens
recolliran i ens tornaran a tots a la mateixa hora. Ball de Gala a càrrec de l´orquestra Gerunda. Acte simbòlic del traspàs de bandera als abanderats per l´any 2021.
Lliurament de les Ferradures de Plata als socis de més edat:
Eugenia Calero Jurado, Joan Vilardebó Rius, Miquel Oller Martorell, Joan Daranas
Pous, Llorenç Guasch Ramon.

Nota important: Les persones interessades en assistir al dinar poden recollir els
tiquets abans del dia 25 de gener a Ca l´Apolonia, Carrer Prat de la Riba 6 Telef.
93560 06 77 i a l´Estanc Batalla, a la Rambla Telef. 935600761. Cal abonar l’import
del dinar en el moment de fer la inscripció.
Tiquet adult 53€
Tiquet infantil 25€
Per a més informació Informació: Tel. 650 378 330
		
649 934 330
					www.santantonisantaperpetua.cat

Dia 1 de febrer dissabte
A les 13h Ofrena Floral al Monument als Carreters (rotonda dels Carreters).
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Dia 2 de febrer diumenge
FESTA DELS TRES TOMBS
8 matí, al vapor benedicció de les tradicionals coques.
De 8.30 a 10 matí repartiment de coques a tots els socis al Centre Cívic El Vapor.
De 9 a 11 matí Esmorzar per a tots els participants dels tres Tombs Recinte
Firal Passeig de la Florida.
A les 11 del matí:
Sortida del Centre Cívic El Vapor. Trasllat de la bandera i estendard fins a la concentració al Passeig de la Florida per anar a la Benedicció a les 11.45h, un any
més aquesta serà impartida des de la tribuna que hi haurà instal·lada a la Rambla
amb assistència d’autoritats i convidats de diferents àmbits del nostre poble.
Començament dels Tres Tombs, que aniran encapçalats per la imatge del Sant,
Capitana de Bandera amb l'estendard, l'Abanderada i Cordonistes.
Bandes de música: Banda de Castelldefels i Banda de Cornetes i Tambors de
Reus. 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 al final del recorregut.
Les Abanderades :
Carme Congost Colome
				Montse Insa Alemany
				Maria Fernando Sala
				Elena José Payés
				
				
NOTES:
Per encàrrecs de coques del Sant, dirigiu-vos a:
Estanc Batalla, a la Rambla Telef. 935600761
Ca l´Apolònia C/. Prat de la Riba 6, Telef. 935600677.
Les coques es repartiran diumenge dia 2 de febrer al Centre Cívic El Vapor
(C/. Enric Granados) de 8.30 a 10.00 hores. Cada soci rebrà oportunament el
tiquet per a recollir la coca que li pertoca. Així mateix demanem que les coques
encarregades es paguin en efectiu en el moment de l’entrega.
També hi haurà disponible el rebut anual 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 cornetes i tambors de Reus
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AMB LA FAMÍLIA CUIXART

Ja fa més de dos anys des que va entrar a la presó, que la família Cuixart viu amb
engoixa, tristesa i preocupació la situació d´en Jordi, el seu fill petit.
Tota la família Cuixart ha estat molt vinculada a la nostra festa, el seu pare l´Antonio,
fa molts anys que és soci de la nostra entitat, també ho és el seu cunyat, el Francisco
José Leiva, que ara a més, és membre de la junta dels carreters, així com el nebot
d´en Jordi, el Pol Leiva.
El Jordi, o millor dit la seva empresa Aranow, fa molts anys que s´anuncia en el
nostre programa, col·laborant amb el seu granet de sorra a que aquesta festa es
pugui seguir celebrant.
Per tot això, i per la proximitat humana que sentim els membres de la Junta vers
aquesta família, hem volgut dedicar-los aquestes paraules de reconeixement,
d´escalf i de tendresa per una situació familiar complicada, que mai no s´hauria
d´haver produït.
Jordi i Família rebeu una abraçada sincera.

La Junta de la Societat de Carreters Sant Antoni Abat
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HISTORIES DEL NOSTRE POBLE

Tenía uns vuit anys acabats de fer, quan un dia, el ben recordat mossèn Josep Artigas, em va
donar un plec de “números” de la rifa que feia cada setmana en combinació amb els “cegos”.
Amb el benefici que en treia s’ajudava a pagar els deutes de la parròquia i el “passar els números”
era una feina dels escolans.
A mi em tocava passar els del veral de la rambla i una part de la plana d’en Pipa. Una de les
últimes cases era la de Can Grandet, situada a la punta del poble, on començaven els horts de
Can Folguera. Tot això passa a l’any 1951més o menys.
Ja quasi havia fet tot el recorregut i només em faltava a Can Grandet i a Can Pere Riera. Portava a
la má una bosa de color granatós on hi posava les pessetes que cobrava. Em planto a la porta de
Can Grandet, truco…i no em surt ningú…vaig pel carrer del costat on hi havia la porta del barri…
– Eiii…Eiii… els “numbrus” de la parròquia…
Ningú respon i entro unes passes cap al barri, quan de sobte se’m planta davant un be mirantme fixament la bossa que portava a la mà… quedo glaçat. Aquella mirada em forada… poc a
poc faig unes passes enrere i el be unes passes endavant… marxo corrents i el be m'empaita
donant-me cops de cap al cul…. corro tant com puc i el be al darrera. Sento una veu que crida…
– No tinguis por.... para’t…. para’t…..!!!
Jo corrents camps a través i el be enganxat al cul…. vaig anar a parar al bagant… fins que l’amo
de l'animaló, es a dir el de Can Grandet… em va salvar la vida…. agafant el be.
– Però perqué corries home…? Que no veus que és jovenet i només vol jugar?
Doncs menys mal que només volía jugar… perquè portava el cul vermell com un tomàquet.
Arribem a la masia… suat com un dropu i mirant-me el be de reüll.
A la setmana següent, només entrar al barri… el be ja m’esperava… però va quedar amb un pam
de nas perquè la bossa dels diners la portava amagada a la pitrera de la camisa i només em va dir…
– Beeee….!!!!
				#######
I aprofitant la història deixeu-me que us expliqui el perquè aquella casa i família els deien i els
diuen a Can Grandet.
Tot ve perquè a finals del segle XIX, va arribar al món un vailet la mar de bonic, trempat i eixerit
com un pèsol. És el petit Folguera de la nostra història. A mida que van passant els anys el nostre
amic esdevenia un bordegàs seriós, honrat, treballador però… una mica petitó es a dir curt de talla.
El jove Folguera, ja creixia ja, però molt poquet a poquet. Un dia va ser cridat a l’Ajuntament per anar
al servei militar i a l’hora de tallar-lo ni fent puntetes el pogueren acceptar i és va lliurar de la mili.
Des d'aquell dia, el seu sobrenom fou el de Grandet.
D’aquell Grandet en sortir una família molt estimada per tot el poble i encara avui els seus
descendets, esmenten amb dignitat i satisfacció el seu origen i sobrenom.
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Una família que sempre ha estimat les tradicicons del nostre poble i molt especialment la
nostra Festa de Sant Antoni Abat.
I es que aquell Folguera va ésser un gran “Grandet”.
I… només em falta cridar… VISCA LA FESTA DE SANT ANTONI.
Isidre.
Dedicat a la família Folguera i especialmente al meu amic d’escola, en Jaume. (ACS)

Franciscu Folguera Morral
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RES TAURA N T
C/ Prat de la Riba, 23 - Sta. Perpètua de M.
Tel. 93 574 32 42 - www.canperico.cat

MIGDIES - menú de dilluns a divendres
plats originals cuinats amb els millors ingredients
NITS - tots els vespres de la setmana
veniu a tastar les nostres propostes i suggeriments

SEGUEIX-NOS A

ELISABET BAUSILI BENGADO
C/ Prat de la Riba, 26
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
TEL. 930 239 292
DHIVERS@DHIVERS.ES
WWW.DHIVERS.ES
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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

www.esyma.net

SEYMA
DROGUERÍA
PERFUMERÍA

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

Segueix-nos a:
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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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MISSA - OFRENES
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41è ANIVERSARI DINAR DE GERMANOR
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OFRENA FLORAL
AL MONUMENT ALS CARRETERS

58

BENEDICCIÓ DE COQUES I
ESMORZAR PARTICIPANTS
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TRES TOMBS
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EXCURSIÓ A REUS
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PREGÓ FEDERACIÓ
TRES TOMBS A RUBÍ

&

Assessoria
Gestoria Palau

Jaume Zamorano

Associats a:

ASSESSORIA LABORAL
Des de 1981

GESTORIA JANSANA

GESTIÓ INTEGRAL

Societats, Autònoms i Particulars

Assessorament Fiscal i Comptable
Transit i Transports
Gestió Administrativa

Dr. Robert, 35 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)
Tel. 93 560 15 86

Assessorament Mercantil
Assessorament Laboral
Assessoria Jurídica

DM Duran & Molins

Agència exclusiva de:

Av. Barcelona, 10 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)

AGÈNCIA D'ASSEGURANCES

Tel. 93 574 02 02
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DES DE 1978
AL VOSTRE SERVEI
Passeig de la Florida, local 21 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda
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DESPRÉS

ABANS

MA’T
INFOR3 560 14 91
Tel. 9
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Restaurem euguis veure molt millor
perquè hi p
AUTOS JIMO agraeix a tots els clients la confiança dipositada,
que ens ha permès complir més de 40 anys
Desitgem seguir oferint-vos més i millor servei
Pol. Ind. Can Bernades Subirà - C/ Llobregat nº4 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 03 55 - mòbil 695 661 001 - jimo.serveirapid@gmail.com
VENDA I REPARACIÓ: Av. Santiga, 36 i 38 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda Telfs. 93 560 14 91 - 93 560 15 20
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LA JUNTA DEL 2018
EN MARXA…
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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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SERVEI I QUALITAT DES DE 1989

Roba interior dona
Roba interior home

EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES S.L

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

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

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

Joyería
Taller propio

Els millors preus!!

Composturas en
Joyería y Relojería

Aus Carns Ous Elaborats

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

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

OPTICA

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

IMATGE
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Dr. Luis Miguel Agustench Masó
Director Mèdic
Núm. Col. 2438
C/ Dos, nº 24, baixos - Tel. 93 574 35 62
clinicadentalsl@gmail.com
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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CALINET 2000, S.L.
Serveis de Neteja

BOUTIQUE

Passeig Àngel Guimerà, 1, baixos
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Lluïsa Artero

Mòbil 648 705 971

C/Pare Rodés, 5b
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 560 21 37

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
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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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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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+ de 10 ANYS al vostre SERVEI

Per encàrrecs

CAP

Tel. 93 560 69 43
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PARC CENTRAL

CAMP DE FUTBOL

Ca la Marga

VARIETAT DE PLATS TRADICIONALS i
POLLASTRES A L’AST
BONS
“Si feu Tres Tombs al poble, tot passejant,
CANELON
fins Ca la Marga estareu Arribant”.
S
Per Sant Antoni HO CELEBREM!!

!!

CUINA CASOLANA A PUNT PER MENJAR
Pollastre a l’Ast, Bacallà, Galtes, Fideuà,
Vedella amb Bolets, Canelons, Bombes…

Celebracions familiars, amics.
Aniversaris, caterings empreses,…

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

BODEGA FOLGUERA

BM

"La casa del bon vi"

BRICOMUEBLE

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

MUEBLES · REFORMAS · CARPINTERIA

Estem a 50 m. del Mercat Municipal,
al carrer de Mossèn Camil Rossell, nº 45
08130 Santa Perpètua de Mogoda

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

Tel. 93 560 16 84
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E mail: info@psperpetua.com

MOGODA
AUTOMOCIÓ
Reparació General
de l’automòbil
Tel. 93 109 17 86

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

INSTAL·LACIONS
J. UCEDA

SERVEI S DE NE T E J A

INSTAL·LADOR AUTORITZAT
LLUM - AIGUA - CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT

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

Tel. 687 490 056
Vidal i Barraquer, 27
STA. PERPÈTUA DE MOGODA

correduria d’assegurances

La teva correduria de confiança
Av. Matadepera, 46, 1r, 1a. - SABADELL
Tel. 93 717 33 00 - Fax 93 717 31 11
e-afis@e-afis.com

www.e-afis.com
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BAR
LENNON
BOCADILLOS
CALIENTES
Y FRIOS

lourdes fernández

plaça nova, 9
08130 - sta. perpètua de mogoda
+34 610 40 95 29
+34 935 44 91 61
lourdes@rentainmobiliaria.es

SALON BILLARES AMERICANO

La teva immobiliària
de confiança

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

Tel. 93 710 23 47
Fax 93 712 22 10
C/ Pintor Joan Miró, 1C - 08213 POLINYÀ
pubill-port@hotmail.com
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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

Ctra. B-140 Sabadell a Mollet, Km. 5,15
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Tel. 93 307 03 57 - Fax 93 266 33 36
www.recambiosvalles.es
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La Premsa de
Can Vinyalets
DISPOSEM DE SALES PRIVADES
PER REUNIONS D’EMPRESES I
CELEBRACIONS PARTICULARS

Pol. Ind. Can Vinyalets, Parcel·la 13
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Tel. 93 574 44 97 - info@restaurantcanvinyalets.net
B-142

C-59

Polinyà

Ampli aparcament

AP-7

Polig. Ind.
Can Vinyalets

Zones ajardinades

Mollet
del Vallès
B-140

Polig. Ind.
Can Vinyals

Obert migdia de dilluns a dissabte

CIM
Vallès

Ctra. Sabadell

Menú diari

Santa Perpètua
de Mogoda

AP-7

m

ercat
unicipal

Santa Perpètua de Mogoda

CA LA RAQUEL

parades 35 - 36 - 37

CARNS QUERO
parada 6

POLLERIA PÉREZ

parades 21-22 - 23-24

BAR MERCAT

Telèfon: 93 560 49 03
WhatsApp: 605 241 099

FRUITES i
VERDURES SOLE

WhatsApp: 605 241 099

PESCA SALADA
LA CORTESANA

Telèfon: 93 544 91 62
616 398 927
Miquel A. Robles
626 595 861

Tel. 620 921 922

PEIXOS REME

Tel. 93 544 80 17

CARNS FELROS, SL
parades 18-19-20
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Tel. 635 408 192

PEIXOS
Ma. CARMEN
parades 1-2

FLORISTERIA DANI Telèfon: 657 33 78 26

parades 14-15-16-17
Tel 695 108 368

Tel. 935 740 122

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

CORTINAS
Y BOLSOS

EXPOSICIÓ DE BANYS
Pau Picasso,8 local 10-11
93 560 24 78
EXPOSICIÓ DE CUINES
Pau Picasso, 3 local
93 560 77 51

J. DOMINGO

MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Ctra. Sabadell-Mollet, Km 5,4 - 93 560 27 54

Can Baster

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

www.suministrosantaperpetua.es

DES DE 1987
90

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

Fes-te soci/a

només
25€/any

ara podeu escollir: Rellotge, Armilla,
Paraigua o Llibre del Centenari GRATIS!
*Oferta fins esgotar existències

per una petita quantitat
pertanys a una gran entitat
Podeu adreçar-vos a:
www.santantonisantaperpetua.cat

Tel. 650 378 330 - 649 934 330
info@santantonisantaperpetua.cat
O a les botigues locals: Estanc Batalla i a ca l’Apolònia
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AGRAÏMENTS
PATROCINADORS

COL·LABORADORS i EQUIP DE VOLUNTARIS

Ajuntament de Sta. Perpètua

J. Junyent - Pa Artesà del Va-

Parròquia Sta. Perpètua

llès

Policia Local

Jaume Bartolí

Mossos d’Esquadra

Maria Pous

Protecció Civil

Joan Albiñana

Mogoda Serveis

Berta Humet

Brigades - municipals

Isidre Casanovas

Cooperativa La Perpetuenca

Embutidos Subirats

Autocars Serrat

Xarcuteria Subirats

Bodega Folguera

Feliu Monés i Concepció Vidal

Coral Renaixença

Colla de la Ferradura Rovellada

Mitjans de Comunicació

Gestoria Jansana

de Sta. Perpètua

Radio Sta. Perpètua

Centre Cívic el Vapor

CREM

Abanderats 2020

Joan Carreras

M Quatre Arts Gràfiques

Joan Olivé
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COL·LABORADORS i EQUIP DE VOLUNTARIS

Gemma Gurrea (Cal Rellotger)

Jaume Oller i Família

Estanc Batalla

Genís Ventura

Ca l’Apolònia

David Manzorro

Arcadi Llonch

Paco Cuestas

Mn. Mario Jurado Viceira

Agustí Lausin

Jaume Vinyals – Amics de Santiga

Mª Dolors Sors

Joan Soley

Montserrat Batalla

Elvira Tura Carbonell

Maria Fernando

Joaquim Humet i Fina Arumí

Elena José

Jordi i Carme Pedragosa

Santi Torrella

Mª Àngels Valls

Montse Vila Batalla

Sandra Soriano

Gisela Vila Batalla

Vicenç Teixidó

Sergi Morral Ganduixer

Núria Humet

Josep García

Angel Gavieiro

Rosa Mª Cinca Serra

Toni Aparicio

Pere Morral

Salvador Fité

Antònia Altayó

Montse Vilà

Josep Tura Carbonell

Jordi Riera

Jordi Segarra

Montse Morral

Glòria Jansana

Julián Romero

Adrià Martínez

Santi Altayó

Enric Sallent
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